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XXV CONGRESSO DO CONPEDI - CURITIBA

CRIMINOLOGIAS E POLÍTICA CRIMINAL II

Apresentação

Em dezembro de 2016 foi realizado em Curitiba, capital do estado do Paraná, o XXV 

Congresso do CONPEDI. Envoltos pela temática “CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL: o papel dos atores sociais no Estado Democrático de Direito”, os quase 

dois mil participantes submeteram seus trabalhos para mais de cinquenta grupos 

especializados. Dentre esses, a linha da Criminologia e da Política Criminal recebeu farta 

contribuição e, por isso, três foram os grupos de trabalho com essa denominação.

A nós, orgulhosamente, coube a tarefa de recepcionar textos e participantes; conduzir a 

apresentação dos trabalhos na tarde úmida do dia 09/12/16 e, ao final, resumir neste formato 

de apresentação a riqueza do que se está a produzir cientificamente em estudos de pós-

graduação no Brasil.

Assim, na sala destinada ao GT intitulado “Criminologias e Política Criminal II”, foram 

apresentados e debatidos dezenove trabalhos. Nenhuma ausência ou abstenção se fez. E, em 

que pese a temática do desenvolvimento sustentável, foi a “cidadania” e “o papel dos atores 

sociais no Estado Democrático de Direito” os tópicos marcantes do grupo.

Afinal, como se percebe, lugar especial têm encontrado as discussões sobre gênero na área da 

Criminologia - três foram os artigos sobre o assunto – e, dos dezenove trabalhos submetidos 

ao grupo, quinze tiveram mulheres como autoras ou coautoras. Ao mesmo tempo, deu-se 

destaque à gestão do poder e ilícitos do “colarinho branco” ou os crimes praticados contra a 

administração pública também têm ocupado as atenções de nossos pesquisadores.

De qualquer sorte, o tônus questionador e a abordagem crítica sobre a produção e a aplicação 

do Direito Penal em território nacional estiveram presentes em todos os debates e fazem-se 

notar nos artigos que aqui são veiculados. Nesse sentido, são os trabalhos “(In) 

admissibilidade de provas ilícitas no processo penal: um estudo sob a perspectiva do 

princípio da proporcionalidade”, de Dalvaney Aparecida de Araújo e Junio Cesar Doroteu; 

“A invisibilidade social dos adolescentes brasileiros e sua infuência na criminalidade”, de 

Liziane da Silva Rodriguez e Gabriela Ferreira Dutra; “A criminologia crítica, o direito penal 

mínimo e a Lei 11.343/2006 em uma visão atual e garantista”, de Vladia Maria de Moura 

Soares e de Rodrigo Antunes Ricci; “Uma guerra contra a corrupção: da Lava Jato às dez 

medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal”, de Taina Ferreira e Ferreira; 



“Perdoados por uso e tráfico de entorpecentes – primeiras reflexões sobre a utilização da 

remissão no Juizado da Infância e Juventude de Recife/PE”, de Vitória Caetano Dreyer Dinu; 

“Reflexos da política criminal punitiva e encarceradora brasileira: um estudo da vergonhosa 

situação dos presidiários e do enorme custo social e econômico do encarceramento.”, de 

Clayton Moreira de Castro; “Política criminal de drogas: o papel da Defensoria Pública e a 

seletividade penal”, de, de Paulo Thiago Fernandes Dias e de Sara Alacoque Guerra; 

“Sociedade estamental: o crime e os donos do poder”, de Patricia Manente Melhem e de 

Rudy Heitor Rosas; “Feminismo e criminologia crítica: uma interseção necessária”, de Twig 

Santos Lopes; “Gênero e pensamento criminológico: perspectivas a partir de uma 

epistemologia feminista”, de Cassius Guimaraes Chai e de Kennya Regyna Mesquita Passos; 

“Vitimização ambiental: processo de visibilização e consolidação de uma epistemologia 

emergente”; de Mariangela Matarazzo Fanfa Colognese e de Karla Cristine Reginato; "Autos 

de resistência" como instrumento legitimador da política de extermínio do ´inimigo´”, de 

Larissa Leilane Fontes de Lima e de Igor Frederico Fontes de Lima; “A cultura da punição 

nos sistemas penais Brasil Argentino: considerações sobre o instituto penal da reincidência”, 

de Tiago Dias de Meira; “Neurodeterminismo: o neolombrosinismo científico e o perigo de 

um direito penal autoritário”, de Ercolis Filipe Alves Santos e de Daniela Carvalho Almeida 

da Costa; “Feminicídio pra quê? Uma análise dogmática e político-criminal da nova 

qualificadora do homicídio introduzida pela Lei 13.104/2015”, de Gisele Mendes De 

Carvalho e Gerson Faustino Rosa; “Ausência de eficácia dos direitos fundamentais no 

sistema penal e prisional brasileiro: do estado de coisas inconstitucional ao estado de 

desobediência civil”, de Gustavo Nascimento Tavares e de Ruan Carlos Pereira Costa; 

“Criminalidade e responsabilização do adolescente: uma análise sobre as medidas 

socioeducativas e sua execução em São Luís – MA”, de Themis Alexsandra Santos Bezerra 

Buna; “É possível operar no direito penal sem mobilizar uma teoria do valor ou do capital 

humano? O enfrentamento crítico criminológico”, de Yuri Ygor Serra Teixeira; “O 

capitalismo do espetáculo e o processo de desregulamentação: anomia constitucional e o mal 

estar do sistema penal”, de Francis Rafael Mousquer e de José Francisco Dias Da Costa Lyra.

A metodologia empírica – tão caracterizadora da Criminologia como ciência – também se fez 

marcar em alguns dos trabalhos e, publicamente, foi elogiada e destacada. Cremos ser este, 

também, o caminho para a produção do conhecimento, especialmente quando dados novos 

são trazidos à luz, revelando realidades locais e estratégias de controle punitivos globais.

Fazemos votos de que os textos aqui apresentados sejam lidos, assimilados e criticados. Mais 

do que isso. Que os artigos contribuam para novas pesquisas e para o verdadeiro 

desenvolvimento do papel dos atores sociais no Estado Democrático de Direito em nosso 

país. Boa leitura!



Prof. Dr. Felix Araújo Neto - UEPB

Profa. Dra. Renata Almeida da Costa - UNILASALLE



1 Mestrando em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia. Mestre em Engenharia Civil. Especialista em 
Direito Processual Civil, Administrativo e Notarial e Registral. Graduado em Direito, Administração Pública e 
Engenharia Civil.
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REFLEXOS DA POLÍTICA CRIMINAL PUNITIVA E ENCARCERADORA 
BRASILEIRA: UM ESTUDO DA VERGONHOSA SITUAÇÃO DOS PRESIDIÁRIOS 

E DO ENORME CUSTO SOCIAL E ECONÔMICO DO ENCARCERAMENTO

REFLECTIONS ON THE BRAZILIAN CRIMINAL POLICY OF PUNISHMENT 
AND INCARCERATION: A STUDY OF THE SHAMEFUL SITUATION OF 
PRISONERS AND THE HUGE SOCIAL AND ECONOMICAL COSTS OF 

INCARCERATION

Clayton Moreira de Castro 1

Resumo

O objetivo deste artigo é estudar os reflexos da política criminal brasileira, analisando a 

vergonhosa situação dos presidiários e o enorme custo social e econômico do 

encarceramento. Adotou-se o método indutivo como método de abordagem e o estudo de 

caso como método de procedimento. Verificou-se que a política criminal brasileira é ineficaz 

e obsoleta, levando à expansão do controle penal em detrimento da proteção social e ao 

crescimento assustador da população carcerária. Concluiu-se que o encarceramento como 

política criminal não é eficiente e que a política criminal punitiva e encarceradora brasileira 

impõe alto e desproporcional custo social e econômico.

Palavras-chave: Política criminal, Preso, Presídio, Encarceramento, Custo social e 
econômico

Abstract/Resumen/Résumé

This article aims to study the consequences of the Brazilian criminal policy by analysing the 

shameful situation of prisoners and the huge social and economical costs of incarceration. 

The inductive approach was used as a method and the case study as a procedure. Brazil's 

criminal policy was found to be ineffective and obsolete, leading to the expansion of penal 

control over social protection and the alarming growth of prison population. It was concluded 

that incarceration is not effective as a criminal policy, and that the Brazilian criminal policy 

of punishment and incarceration imposes high and unproportional social and economical 

costs.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Criminal policy, Prisoner, Prison, Incarceration, 
Social and economical costs
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1 INTRODUÇÃO 

 Banalizada, seletiva, pouco eficiente do ponto de vista social e econômico, má 

administrada e retrógrada no campo dos direitos fundamentais e da justiça criminal. Eis o 

retrato da pena privativa de liberdade no Brasil. Nesse contexto, o cárcere brasileiro degrada o 

ser humano, reduz a pessoa à indignidade. 

 A política criminal punitiva e encarceradora brasileira traz consigo um vertiginoso 

aumento no número de encarcerados, o que impossibilita o efetivo cumprimento do papel do 

sistema prisional de ressocialização, recuperação e reinserção do preso à sociedade. 

 É nesse cenário que o presente trabalho analisa a realidade do sistema carcerário 

brasileiro, adotando para isso, metodologicamente, o estudo da vergonhosa situação dos 

presos no Brasil. 

 O tema a ser tratado neste artigo é a política criminal brasileira, a situação dos 

presidiários e o custo social e econômico do encarceramento no Brasil. O tema pode ser 

delimitado adotando-se como objeto principal de pesquisa a análise dos reflexos da política 

criminal punitiva e encarceradora brasileira, mormente quanto à vergonhosa situação dos 

presidiários e do enorme custo social e econômico do encarceramento no Brasil. 

 Definido e delimitado o tema do trabalho, é possível apresentar o problema ou a 

questão central da pesquisa, isto é, em meio ao tema escolhido, a questão (ou questões) que se 

pretende responder. 

 Dessa forma, os seguintes problemas podem ser apresentados: 

 

 Do ponto de vista social e econômico o encarceramento como política criminal é 

eficiente? 

 Os benefícios sociais decorrentes da política criminal brasileira são proporcionais 

aos recursos financeiros despendidos? 

 

 Diante dos problemas anteriormente formulados, podem ser apresentadas as 

seguintes hipóteses de estudo, que consistem nas respostas provisórias aos problemas da 

pesquisa: a) o encarceramento como política criminal não é eficiente, evidenciando que, no 

Brasil, as políticas públicas relativas à segurança pública e à justiça criminal mostram-se 

obsoletas e demasiadamente dispendiosas à sociedade; e b) a política criminal punitiva e 

encarceradora brasileira impõe à sociedade alto e desproporcional custo social e econômico. 

 A relevância e a atualidade do tema do presente artigo ficam evidenciadas quando se 

percebe a necessidade de trabalhos técnico-científicos voltados ao estudo dos dados mais 
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recentes do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias que reúne informações 

referentes a dezembro de 2014, o qual foi produzido pelo Departamento Penitenciário 

Nacional, do Ministério da Justiça, e divulgado em abril de 2016. 

 Ademais, o desenvolvimento desta pesquisa sobre a população carcerária e a situação 

vivenciada por esta nos estabelecimentos prisionais brasileiros possibilita o debate acadêmico 

científico sobre o tema, o que pode contribuir para a formulação e o aprimoramento de 

políticas públicas que reduzam a vulnerabilidade da população carcerária. 

 Optou se por desenvolver o objeto de estudo por meio do estudo de caso, porque, 

assim, é possível uma aproximação entre a teoria e o plano concreto de prática das Ciências 

Sociais e do Direito. 

 Sem dúvida, o presente trabalho possibilita reflexões aprofundadas sobre questões 

sociais, jurídicas e políticas, orientadas pelas situações concretas decorrentes da análise dos 

dados e da situação atual dos presidiários no Brasil. Dessa forma, ficam evidenciadas a 

relevância e a atualidade do tema desta pesquisa. 

 Como marco ou referencial teórico deste artigo, tem-se os posicionamentos de 

Debora Regina Pastana (PASTANA, 2009, 2012) e David Garland (GARLAND, 2008). 

 O objetivo geral ou mediato do trabalho é estudar os reflexos da política criminal 

punitiva e encarceradora brasileira, analisando a vergonhosa situação dos presidiários e do 

enorme custo social e econômico do encarceramento no Brasil. 

 Os objetivos específicos ou imediatos são: a) analisar os dados mais importantes do 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias que reúne informações referentes a 

dezembro de 2014; b) relatar a situação vergonhosa dos presidiários no Brasil; c) verificar a 

adequação do custo social e econômico do encarceramento no Brasil; e d) estudar a atual 

política criminal brasileira, de forma a evidenciar sua eficiência ou não relativamente à 

pretensão de consecução do papel do sistema prisional de ressocialização, recuperação e 

reinserção do preso à sociedade. 

 Para consecução dos objetivos propostos, adotou-se o método indutivo como método 

de abordagem, que diz respeito aos fundamentos lógicos e à organização do raciocínio 

desenvolvido em todo o trabalho. 

 Quanto ao método de procedimento, o qual se refere à forma como se obtém, 

processa e valida dados sobre o problema investigado, utilizou-se o estudo de caso. 

 Além disso, este artigo envolve levantamento bibliográfico, com compilação e 

revisão de material doutrinário bibliográfico acerca do tema proposto. Foram revisados 

conceitos e ideias importantes para a perfeita compreensão de toda a extensão desta pesquisa. 
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Paralelamente, adotou-se a análise documental, com avaliação (crítica) da legislação 

pertinente. 

2 A VERGONHOSA SITUAÇÃO DOS PRESIDIÁRIOS NO BRASIL 

 Neste tópico, é feita a descrição do caso objeto de estudo, exibindo todos os 

elementos necessários à compreensão dos desdobramentos do caso, relativamente à 

delimitação da abordagem pretendida no presente trabalho. Aqui é apresentado um conjunto 

de informações sistematizadas, de forma a revelar a dimensão da situação concreta analisada. 

 Com efeito, são selecionadas e processadas as informações recolhidas em diferentes 

fontes sobre a situação concreta em estudo, a fim de propiciar a elaboração de um artigo 

descritivo e analítico, composto pela narrativa e pela apreciação crítica do caso. 

 Nesse sentido, inicialmente serão apresentados dados do recente Levantamento 

Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), relatório descritivo e analítico que reúne 

informações referentes a dezembro de 2014 sobre a população carcerária, estabelecimentos 

e serviços penais, produzido pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) do 

Ministério da Justiça, e divulgado em abril de 2016. 

 De acordo com o mencionado Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias, o Brasil tem 622.202 presos, o que representa uma taxa de 306 presos para 

cada 100 mil habitantes. Lado outro, a taxa mundial de aprisionamento é da ordem de 144 

presos por 100 mil habitantes1 (BRASIL, 2016, p. 6, 14-15)2. 

 É preciso reconhecer que somos uma sociedade bastante violenta, com taxas 

elevadas de crimes. Convivemos com mortes violentas, tráfico de drogas, estupros, roubos e 

furtos. Por outro lado, não se pode olvidar que, no Brasil, as políticas públicas voltadas à 

segurança pública e à justiça criminal mostram-se historicamente ineficientes, obsoletas e 

demasiadamente dispendiosas à sociedade. É esse cenário que propicia o aumento assustador 

                                                 

1 A informação referente à taxa mundial de aprisionamento foi obtida pelo Departamento Penitenciário Nacional 

(DEPEN) no banco de dados da “International Centre for Prison Studies” (ICPS), organização não 

governamental com sede em Londres (BRASIL, 2016, p. 6). 

2 As informações brasileiras em relação à população carcerária, aos estabelecimentos prisionais e aos serviços 

penais, referentes a dezembro de 2014, constantes do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 

foram colhidas pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) junto às unidades prisionais brasileiras. No 

relatório descritivo e analítico elaborado pelo DEPEN, foram utilizados dados de população constante da 

Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar (PNAD), de responsabilidade do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), para cálculo do número de presos por 100 mil habitantes e para comparações do 

perfil populacional geral brasileiro e das pessoas presas, em relação à cor/raça e à faixa etária (BRASIL, 2016,  

p. 10, 13). 
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da população carcerária. 

 O perfil da população prisional brasileira aponta para as seguintes características: 

maioria de jovens (55,08% tem até 29 anos) e negros ou pardos (61,67%), com baixo acesso à 

educação (75,08% tem até o ensino fundamental completo; 9,5% concluíram o ensino médio) 

(BRASIL, 2016, p. 6, 36, 42). 

 Jovens, negros e com baixa escolaridade, esse é o perfil da população brasileira 

aprisionada. Para melhor entendimento dos dados apresentados, é importante notar que, no 

Brasil, relativamente à população total, a porcentagem de jovens até 29 anos é de 18,9%, de 

negros ou pardos é de 53,63% e de pessoas que possuem até o ensino médio completo é de 

aproximadamente 32%3 (BRASIL, 2016, p. 36, 42, 46). 

 É possível constatar claramente a existência de uma relação inversamente 

proporcional entre escolaridade e criminalidade. Aliás, o relatório em análise do 

Departamento Penitenciário Nacional defende que a maior escolaridade é um eficiente fator 

protetivo, de forma que “manter os jovens na escola pelo menos até o término do ensino 

fundamental pode ser uma das políticas de prevenção mais eficientes para a redução da 

criminalidade e, por conseguinte, da população prisional.” (BRASIL, 2016, p. 46). 

 Ademais, observa-se uma relação entre o encarceramento em massa e a seletividade 

racial e etária nas prisões do Brasil. A violência é parte integrante do cotidiano brasileiro, 

porém, não resta dúvida de que os jovens, os negros e os pobres são grupos alvos de maior 

vigilância policial e com menor acesso à defesa técnica de qualidade no sistema de justiça 

criminal. 

 Se isso não bastasse, os jovens, os negros e os pobres são a maioria das vítimas da 

violência. Hoje, o homicídio é a principal causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos de 

idade. Essas mortes atingem especialmente jovens, negros, pobres e pessoas do sexo 

masculino. As vítimas geralmente são moradores das periferias e das áreas metropolitanas dos 

centros urbanos. 

 Esses dados refletem a ineficiência das políticas públicas relativas à educação, às 

drogas, à juventude e à população negra. Os homicídios de jovens representam uma grave 

violação aos direitos fundamentais, representando, outrossim, uma questão de saúde pública. 

 Os dados acima expostos evidenciam a negligência de um Estado ainda com viés 

                                                 

3 Relativamente ao número de pessoas que possuem até o ensino médio completo, o relatório do DEPEN 

menciona que o dado é relativo ao Censo Populacional de 2010, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística, o qual indica que, entre as pessoas com mais de 10 anos de idade, 32% tem ensino médio completo 

(BRASIL, 2016, p. 46). 
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autoritário e discriminatório, em que a atuação policial é seletiva, com maior vigilância em 

relação a jovens, pobres, negros e pessoas do sexo masculino. 

 A polícia não age segundo uma política pautada em critérios objetivos, mas sim por 

meio de um estereótipo racialista de “suspeitos”. Nesse cenário, os policiais matam e prendem 

mais pessoas negras do que brancas. São os negros a maior parte das vítimas de mortes 

cometidas por policiais, além de serem mais presos em flagrante e mais visados em 

abordagens. 

 Com efeito, a pesquisa intitulada “Desigualdade racial e segurança pública em São 

Paulo: letalidade policial e prisões em flagrante”, desenvolvida pelo Grupo de Estudos sobre 

Violência e Administração de Conflitos da Universidade Federal de São Carlos 

(GEVAC/UFSCar), mostrou que, entre 2009 e 2011, o perfil das vítimas de violência policial 

em São Paulo indica a predominância de pessoas negras (61%), homens (97%) e jovens, entre 

15 e 29 anos de idade (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, 2014). 

 Como conclusões da referida pesquisa, é possível citar: a) os pobres e os negros são 

os grupos mais propensos à violência policial; b) nos anos de 2010 e 2011, no Estado de São 

Paulo, 58% das vítimas de mortes cometidas por policiais eram negras, ao passo que o 

percentual da população de negros residente no Estado é de 34%, o que evidencia uma 

desigualdade racial na letalidade policial; c) a taxa de negros mortos pela polícia de São Paulo 

é 3 vezes a de brancos; d) a taxa de prisões em flagrante de negros no Estado de São Paulo é 

mais do que o dobro da verificada para brancos, fruto de uma vigilância policial operada de 

modo racialista; e) a taxa de negros presos a cada 100 mil fica em 35, ante 14 dos brancos;    

f) não há políticas de segurança pública para a população negra; e g) verifica-se racismo 

institucional no modo como o sistema de segurança pública opera, identificando os jovens 

negros como perigosos e os colocando como alvos de uma política violenta e fatal 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, 2014). 

 A propósito, o acesso desses grupos de vulneráveis, como os de jovens, negros e 

pobres, a uma defesa técnica de qualidade no curso da persecução criminal por vezes não é 

adequado, o que leva à aplicação de regras e procedimentos judiciais completamente 

desiguais em relação à aplicação despendida às pessoas com maior acesso aos meios de 

defesa. 

 Quanto à natureza dos crimes tentados e consumados pelas pessoas aprisionadas no 

Brasil, o mais recente Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, divulgado em 

abril de 2016, que, repita-se, veicula informações de dezembro de 2014, mostra a seguinte 

distribuição por grandes categorias: crimes contra o patrimônio (46%), tipos penais relativos à 
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Lei de Drogas (28%), crimes contra a pessoa (13%), crimes estabelecidos pelo Estatuto do 

Desarmamento (5%), crimes contra a dignidade sexual (4%), crimes contra a paz pública 

(2%) e outros (2%) (BRASIL, 2016, p. 33). 

 Considerando os tipos penais individualmente, o relatório do Departamento 

Penitenciário Nacional apresenta a seguinte distribuição: tráfico de drogas (28%), roubo 

(25%), furto (13%), homicídio (10%), crimes previstos no Estatuto do Desarmamento (5%), 

receptação (3%), latrocínio (3%), crimes praticados por quadrilha ou bando (2%), crimes 

relacionados com violência doméstica (1%) e outros (10%) (BRASIL, 2016, p. 34). 

 É de se ressaltar que os crimes contra o patrimônio, os tipos penais previstos na Lei 

de Drogas e os crimes contra a pessoa representaram 87% dos crimes tentados e consumados 

no Brasil. Particularmente, o tráfico de drogas e o roubo representaram 53% do total. 

 O montante de mulheres aprisionadas é de 33.793, o que representa 5,8% da 

população brasileira privada de liberdade. A grande maioria (64%) das mulheres estão presas 

em decorrência do tráfico de drogas e associação para o tráfico (BRASIL, 2016, p. 6, 39-40). 

 A propósito, os dados sobre o aprisionamento decorrente do envolvimento com 

drogas (28% do total das pessoas encarceradas), decorrem da política criminal e da legislação 

brasileira sobre drogas, que promovem demasiadamente uma judicialização da questão, de 

forma que, independentemente de ser usuário, dependente químico ou traficante, o envolvido 

com drogas é visto como “criminoso”, e, assim, é tratado pela Política Militar, pela Polícia 

Civil, pelo Poder Judiciário, pelo Sistema Prisional e, em regra, pelo restante da sociedade. 

 No Brasil não há uma efetiva política pública voltada ao acolhimento, tratamento e 

reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Esse quadro ainda é agravado pelos 

seguintes motivos: a) existe fortemente enraizada uma cultura retributiva do mal pelo mal 

(Justiça Retributiva), não havendo qualquer preocupação em favor de programas voltados 

para resultados restaurativos, mesmo para o caso de dependentes químicos; b) não há uma 

abordagem técnica (multidisciplinar) adequada à prevenção, à atenção e à reinserção social de 

usuários e dependentes de drogas4; e c) a Lei n.º 11.343/2006 (Lei de Drogas) utiliza, para 

diferenciação entre usuário e traficante, critérios demasiadamente subjetivos. 

 Quanto à distinção entre usuário e traficante, a Lei n.º 11.343/2006, em seu artigo 28, 

§2º, dispõe que “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à 

                                                 

4 Nos Juizados Especiais Criminais, por exemplo, competentes para o processamento dos casos envolvendo o 

porte de drogas para uso pessoal, em geral, há apenas profissionais com qualificação técnica jurídica, mas não há 

uma equipe multidisciplinar capaz levar a efeito políticas de atenção, reinserção e redução das vulnerabilidades 

de usuários e dependentes de drogas. 
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natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se 

desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos 

antecedentes do agente.” (BRASIL, 2006). 

 A propósito, Maximiano e Paiva (2015, p. 21) advertem que, “na prática, alguns 

pesquisadores criticam o fato de que a diferenciação entre usuários e traficante, definida como 

subjetiva, pode ser muito sutil no momento da aplicação da lei, de forma que usuários podem 

estar sendo presos como traficantes.” 

 Aliada a essa subjetividade e sutileza na definição entre usuário e traficante, a cultura 

de repressão às pessoas envolvidas com drogas pode ceifar as esperanças de um doente 

(dependente químico) quando ele é preso, processado, julgado e condenado como traficante. 

Se for pobre, negro e com baixa escolaridade, as estatísticas mostram que não sairá fácil da 

prisão. Dessa forma, ao dependente químico não é dada a oportunidade de tratamento, ao 

contrário, a ele é dada a oportunidade de conviver onde se tem livre acesso a qualquer tipo de 

droga: no presídio. 

 O aumento vertiginoso no número de presos no Brasil é assustador. Em menos de 25 

anos, a população carcerária passou de noventa mil presos no início da década de 1990 para 

622.202 em dezembro de 2014. No período de 2000 a 2014 (14 anos), o número de presos 

aumentou 267,32%, muito acima do crescimento populacional (BRASIL, 2016, p. 7, 14, 18). 

 Em números absolutos, o Brasil possui a quarta maior população carcerária do 

mundo, atrás dos Estados Unidos, da China e da Rússia. No entanto, essa questão fica ainda 

mais alarmante quando se verifica que, enquanto esses países estão reduzindo as taxas de 

encarceramento, o Brasil segue com sua política punitiva, aumentando em média a população 

prisional em torno de 7% ao ano. Entre as mulheres, o aumento da população prisional ocorre 

com taxa anual de 10,7% (BRASIL, 2016, p. 6, 39). 

 O Brasil possui a sexta maior taxa de pessoas presas por 100 mil habitantes, 

considerando países com população maior de 10 milhões de pessoas. Como se vê, em termos 

absolutos ou relativos, a população carcerária brasileira é uma das maiores do mundo. E pior, 

continua crescendo em ritmo acentuado (aproximadamente 7% ao ano). 

 No Brasil, a prisão provisória é responsável por 40,13% das privações de liberdade. 

Em outras palavras: em dezembro de 2014 eram quase 250 mil pessoas presas antes mesmo 

de serem condenadas por sentença definitiva. Em doze das vinte e sete Unidades da 

Federação, a prisão provisória consiste na razão de mais da metade do total das prisões. No 

Estado do Tocantins, 75,05% das privações de liberdade são decorrentes de prisões 

provisórias. Em três outros Estados, o percentual ultrapassa sessenta por cento, a saber: 
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Maranhão (65,66%), Bahia (64,02%), Amazonas (62,64%) (BRASIL, 2016, p. 15, 22, 25). 

 Outro dado alarmante é quanto ao déficit de vagas no sistema carcerário. Se a 

política criminal privilegia o cárcere, seria razoável imaginar, pelo menos, a existência de um 

número de vagas no sistema prisional capaz de atender ao crescente número de encarcerados. 

Mas, no Brasil, não há lógica razoável. A preocupação é prender! Apenas isso. 

 O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias aponta que, em dezembro 

de 2014, havia no Brasil um déficit de 250.318 vagas no sistema prisional. Isso significa que a 

taxa de ocupação5 do sistema prisional é de 167% (BRASIL, 2016, p. 18). 

 Aqui é importante observar que quando se diz haver um déficit de vagas no sistema 

prisional, o que se quer dizer é que, em decorrência da política criminal vigente, para atender 

adequadamente ao número de presidiários existente no país, seria preciso, em dezembro de 

2014, mais 250.318 vagas. É preciso se ter em mente que a análise do déficit de vagas no 

sistema prisional nada diz respeito à defesa da manutenção dos atuais índices de 

encarceramento. 

 A superlotação dos estabelecimentos prisionais brasileiros é um enorme problema, 

fruto da política criminal punitiva e encarceradora e das falhas estruturais na formulação e 

implementação de políticas públicas relacionadas à administração do sistema prisional. 

 Essa superlotação e a falta de gestão adequada do sistema prisional criam as 

condições de uma situação perversa de contínua violação de direitos e garantias fundamentais, 

tais como afronta à dignidade da pessoa humana, à vedação de tortura e de tratamento 

desumano, ao direito de acesso à Justiça e aos direitos sociais como a saúde, a educação, a 

alimentação, o trabalho, a segurança e a assistência. 

 Ademais, a situação de encarceramento traz enorme riscos ao direito à vida. De fato, 

sobreviver nos presídios brasileiros é uma missão extremamente difícil. A taxa de mortalidade 

é três vezes maior nos presídios do que na população em geral (BRASIL, 2016, p. 51). 

 Quanto às atividades educacionais, o Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias aponta que míseros 13% da população prisional brasileira participava em 2014 

de alguma atividade educacional, formal ou não. No tocante ao trabalho, somente 20% da 

população carcerária brasileira trabalhava ou estava envolvida em atividades laborterápicas no 

                                                 

5 “Taxa de ocupação” é o produto da divisão entre o número de pessoas presas e o número de vagas disponíveis 

no sistema prisional, expresso em porcentagem. Assim, se a taxa de ocupação for menor que 100% significa a 

existência de vaga sobrando no sistema prisional; se for maior, significa haver superlotação nos presídios. No 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Departamento Penitenciário Nacional ressalta que, para 

o cálculo da taxa de ocupação, não foram “contabilizadas as pessoas cumprindo pena de tratamento ambulatorial, 

uma vez que estas não ocupam propriamente uma vaga no sistema prisional, embora utilizem diversos serviços 

no sistema, especialmente serviços administrativos e de saúde.” (BRASIL, 2016, p. 25). 
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sistema prisional (BRASIL, 2016, p. 59, 63). 

 A educação e o trabalho são dois dos principais instrumentos para que o sistema 

prisional cumpra efetivamente o seu papel de ressocialização, recuperação e reinserção do 

preso à sociedade. 

 O Departamento Penitenciário Nacional ressalta que as atividades educacionais e 

laborterápicas são importantes para a) a ressocialização do apenado; b) a prevenção da 

criminalidade mediante a redução da reincidência; c) a diminuição dos incidentes prisionais 

como rebeliões e motins; e d) a diminuição da quantidade de presos, uma vez que atividades 

educacionais estão associadas à remição da pena (BRASIL, 2016, p. 59). 

 Respeitar o preso, dando-lhe dignidade, é o pressuposto primeiro para a pretensão de 

um efetivo processo de ressocialização. O sistema prisional brasileiro não consegue viabilizar 

condições adequadas ao encarceramento, seja em decorrência do número de vagas prisionais 

insuficiente ao tamanho da população carcerária, seja por razões de má gestão, seja por 

consequência da política criminal punitiva e encarceradora, seja por falhas estruturais na 

formulação e implementação de políticas públicas voltadas ao sistema prisional. 

 Daniel Sarmento e outros advogados que assinam a petição inicial da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 3476 fazem uma correta e elucidativa 

síntese da situação das prisões no Brasil: 

 

As prisões brasileiras são, em geral, verdadeiros infernos dantescos, com celas 

superlotadas, imundas e insalubres, proliferação de doenças infectocontagiosas, 

comida intragável, temperaturas extremas, falta de água potável e de produtos 

higiênicos básicos. Homicídios, espancamentos, tortura e violência sexual 

contra os presos são frequentes, praticadas por outros detentos ou por agentes 

do próprio Estado. As instituições prisionais são comumente dominadas por 

facções criminosas, que impõem nas cadeias o seu reino de terror, às vezes com a 

cumplicidade do Poder Público. Faltam assistência judiciária adequada aos presos, 

acesso à educação, à saúde e ao trabalho. O controle estatal sobre o cumprimento 

das penas deixa muito a desejar e não é incomum que se encontrem, em mutirões 

carcerários, presos que já deveriam ter sido soltos há anos. Neste cenário revoltante, 

não é de se admirar a frequência com que ocorrem rebeliões e motins nas prisões, 

cada vez mais violentos. (SARMENTO et al., 2015, grifo nosso). 

 

                                                 

6 A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 foi proposta pelo Partido Socialismo e 

Liberdade (PSOL), em maio de 2015. Objetiva o reconhecimento do “Estado de Coisas Inconstitucional” do 

sistema penitenciário brasileiro, visando a determinar a adoção de diversas providências no sentido de sanar as 

lesões a preceitos fundamentais que decorrem de condutas comissivas e omissivas do poder público no 

tratamento da questão prisional no país. Pedido cautelar foi deferido parcialmente, encontrando-se a ação em 

regular tramitação. Observe-se que, na colômbia, em 1997, a Corte Constitucional desenvolve a teoria do 

“Estado de Coisas Inconstitucional”, que consiste em uma técnica decisória, que objetiva o enfrentamento de 

violações graves e sistemáticas da Constituição, decorrentes de falhas estruturais em políticas públicas que 

envolvem um grande número de pessoas, e cuja superação demande providências variadas de diversas 

autoridades e poderes estatais. 
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 Essa situação dos presídios é notória, já muito conhecida pela sociedade e pelos 

governos brasileiros que se sucederam no tempo. O relatório da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) do sistema carcerário brasileiro, instalada na Câmara dos Deputados em 

22.08.2007, apresenta os seguintes motivos da sua criação: 

 

Rebeliões, motins frequentes com destruição de unidades prisionais; violência entre 

encarcerados, com corpos mutilados e cenas exibidas pela mídia; óbitos não 

explicados no interior dos estabelecimentos; denúncias de torturas e maus-tratos; 

presas vítimas de abusos sexuais; crianças encarceradas; corrupção de agentes 

públicos; superlotação; reincidência elevada; organizações criminosas controlando a 

massa carcerária, infernizando a sociedade civil e encurralando governos; custos 

elevados de manutenção de presos; falta de assistência jurídica e descumprimento da 

Lei de Execução Penal. (BRASIL, 2009, p. 41). 

 

 No Brasil, os presos são submetidos a situações degradantes, persistindo mazelas 

históricas do sistema prisional, que reduzem a pessoa à indignidade. Essas mazelas, de modo 

geral, impõem às pessoas encarceradas tratamento não condizente ao ser humano. 

 Com efeito, o relatório da CPI do sistema carcerário brasileiro enfatiza que “os 

presos no Brasil, em sua esmagadora maioria, recebem tratamento pior do que o concedido 

aos animais: como lixo humano.” (BRASIL, 2009, p. 192). 

 Que o sistema prisional brasileiro não é capaz de dar o mínimo aos presos é de 

manifesto conhecimento há muito tempo. Entretanto, não se pode olvidar que há inúmeras 

outras vítimas do sistema prisional, como os familiares de presos. 

 A título de exemplo, pode-se citar que, em 2013, no Complexo Penitenciário de 

Pedrinhas, em São Luís, capital do Estado do Maranhão, as esposas, as companheiras e as 

irmãs de presos seriam obrigadas a manterem relações sexuais com líderes das facções 

criminosas, para que seus familiares continuassem vivos7. 

 Esse caso foi corroborado pelo relatório de inspeção nos estabelecimentos prisionais 

do Maranhão, de lavra do doutor Douglas de Melo Martins, juiz auxiliar da Presidência do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e coordenador do Departamento de Monitoramento e 

Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas 

(DMF), do CNJ, com base em inspeção realizada no dia 20.12.2013, nos presídios do 

Complexo Penitenciário de Pedrinhas. O juiz relata a ocorrência de abuso sexual praticado 

                                                 

7 Sobre o caso narrado, são interessantes as publicações veiculadas pelo site da Associação dos Magistrados 

Brasileiros (AMB) <http://www.amb.com.br/novo/?p=18156>; pela Agência CNJ de Notícias 

<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/61198-relatorio-do-cnj-sobre-prisoes-do-maranhao-preve-maior-cobranca-as-

autoridades-do-estado>; pelo portal “O Globo” <http://oglobo.globo.com/brasil/mulheres-de-presos-sao-

estupradas-em-complexo-penitenciario-do-maranhao-11142893>; e pelo portal “veja.com” 

<http://veja.abril.com.br/brasil/em-pedrinhas-ma-lideres-de-faccoes-exigem-sexo-para-evitar-execucoes/>. 
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contra companheiras dos presos sem posto de comando nos pavilhões do complexo 

penitenciário de Pedrinhas. Detentos sem poder de comando, para não morrerem, seriam 

obrigados a entregar suas mulheres a outros presos (BRASIL, 2014). 

 Em seu relatório, o magistrado concluiu que “o Estado [do Maranhão] tem se 

mostrado incapaz de apurar, com o rigor necessário, todos os desvios por abuso de autoridade, 

tortura e outras formas de violência e corrupção praticadas por agentes públicos.” (BRASIL, 

2014). 

 Infelizmente, essa incapacidade tem sido a tônica em todos os níveis governamentais. 

A União, os Estados e o Distrito Federal não são capazes de se articularem para formularem e 

implementarem de forma eficiente políticas adequadas à segurança pública, à justiça criminal 

e ao sistema carcerário. 

3 APRECIAÇÃO TÉCNICA E CRÍTICA DO CASO OBJETO DE ANÁLISE 

 Nesta seção, será analisado e discutido o caso apresentado no tópico anterior, 

buscando associá-lo ao referencial teórico e aos objetivos propostos. De fato, aqui serão 

apresentadas reflexões críticas em torno de questões envolvidas no caso em estudo. 

3.1 A privação da liberdade no Brasil: pena banalizada, seletiva e retrógrada no campo 

dos direitos fundamentais 

 Os métodos punitivos sofreram inúmeras mudanças ao longo dos séculos, em 

decorrência do extenso processo de evolução da forma como as sociedades foram se 

organizando. A depender do momento histórico e da realidade política, cultural, social e 

econômica de determinada nação, a partir do século XVI, gradativamente, passou-se das 

penas capitais para a privação de liberdade. 

 Com efeito, o modelo disciplinar de punição passou de penas cruéis, como as 

penas de morte e de tortura executadas de forma bárbara, para a pena privativa de 

liberdade. 

 Cesare Beccaria8, em pleno século XVIII, insurgiu-se contra as injustiças da 

política criminal e as penas desproporcionais. Indubitavelmente, suas críticas e propostas 

objetivaram humanizar o Direito. O autor defendia, em suma, a abolição das penas 

                                                 

8 Cesare Bonesana, marquês de Beccaria (1738-1794), é considerado o principal representante do Iluminismo 
Penal. As obras do filósofo italiano, especialmente o livro “Dos delitos e das penas”, publicado inicialmente em 

1764, são consideradas as bases do Direito Penal moderno. 
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infamantes, a derrocada do direito de vingança, a extinção da pena de morte, o fim da tortura 

e a proporcionalidade das penas aos delitos9 (BECCARIA, 2001). 

 Em verdade, o filósofo italiano defendeu a adequação da lei e das punições à 

natureza do ser humano e da ordem social, tendo seu pensamento base filosófica, moral e 

econômica. Beccaria (2001) considerava a pena de morte inútil, de forma que defendia a 

substituição desta pela pena de escravidão perpétua, a qual seria mais vantajosa para a 

sociedade e mais humana para o apenado10. 

 Aqui, é importante deixar claro que, consoante Beccaria (2001), “os castigos [as 

penas] têm por fim único impedir o culpado de ser nocivo futuramente à sociedade e 

desviar seus concidadãos da senda do crime”. 

 Não obstante, como ideário utilitarista, notadamente fruto do desenvolvimento 

econômico, impulsionado pela Revolução Industrial, apesar do discurso humanizante 

sempre presente, a pena privativa de liberdade nasceu também com objetivo de explorar o 

trabalho forçado de um contingente numeroso de criminosos. 

 Debora Regina Pastana leciona que “a privação de liberdade [surgiu como] [...] 

pena alternativa aos suplícios, banimentos e assassinatos. A prisão nasce com essa 

conotação: publicamente humanizante, economicamente útil.”  (PASTANA, 2012, p. 534). 

 Como se vê, a pena privativa de liberdade sempre teve uma pretensão de valoração 

digna da pessoa humana. Lado outro, por diversos meios, ao longo do tempo, sempre se 

tentou a utilização econômica do encarceramento. 

 Hodiernamente, a possibilidade de explorar economicamente uma enorme 

população carcerária certamente desperta a atenção de investidores atentos a um bom 

negócio. Nesse sentido, a privatização, a terceirização e as Parcerias Público Privadas 

relativamente ao sistema prisional faz da cadeia um negócio altamente lucrativo. 

 No Brasil há experiências de terceirização de presídios, como ocorre com a 

Penitenciária Industrial de Guarapuava (PR)11 e o Presídio Industrial Regional do Cariri, em 

                                                 

9 Segundo Beccaria (2001), “para que uma pena seja justa, deve ter apenas o grau de rigor bastante para desviar 

os homens do crime.” 

10 Beccaria (2001) adverte que se poderia indagar quão igualmente rigorosas e cruéis são as penas de morte e de 

escravidão perpétua. Entretanto, o autor considera que a escravidão perpétua, substituindo a pena de morte, além 

de ser mais útil para a sociedade (porque amedrontaria mais aquele que a testemunha do que quem a sofre),  

trata-se de uma medida humanizante, porquanto “reunindo num ponto todos os momentos infelizes da vida de 

um escravo, sua vida seria talvez mais horrível do que os suplícios mais atrozes; mas, esses momentos ficam 

espalhados por todo o curso da vida, ao passo que a pena de morte exerce todas as suas forças num só instante.” 

11 Sobre a Penitenciária Industrial de Guarapuava, vide as informações disponíveis em 

<http://www.depen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=36>. 

96



 

Juazeiro do Norte (CE)12. Da mesma forma, há casos de Parceria Público Privado no sistema 

prisional, como o Complexo Penitenciário Público Privado, em Ribeirão das Neves, Região 

Metropolitana de Belo Horizonte13. 

 Por outro lado, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, a privatização 

dos presídios não seria possível, em razão de flagrante inconstitucionalidade. Observe-se 

que a privatização de presídio consiste na entrega total do preso à iniciativa privada 

(modelo americano). 

 A terceirização de presídio (de inspiração francesa) seria a cogestão entre o Estado 

(que continuaria exercendo a função jurisdicional) e a iniciativa privada (que ficaria 

responsável pela função material do cumprimento da pena, com o fornecimento de comida, 

roupas, saúde, etc.)14. 

 No tocante à Parceria Público Privada, à iniciativa privada competiria a construção e 

a manutenção do presídio, bem como o fornecimento de alimentação, roupas, saúde e 

educação aos presos. Haveria, como na terceirização, uma cogestão entre o Estado e a 

iniciativa privada, mas, na Parceria Público Privada, a iniciativa privada participaria da 

construção até a operacionalidade do presídio. 

 Em que pese o enorme potencial econômico da população carcerária brasileira, 

paradoxalmente, consoante o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, apenas 

20% da população carcerária brasileira trabalhava ou estava envolvida em atividades 

laborterápicas em dezembro de 2014 (BRASIL, 2016, p. 63). 

 Essa questão é delicada. Não resta dúvida de que o trabalho é um dos principais 

instrumentos para que o sistema prisional cumpra efetivamente o seu papel de ressocialização, 

                                                 

12 Sobre o Presídio Industrial Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte (CE), vide as informações disponíveis 

em <http://www.sejus.ce.gov.br/index.php/leia-mais/14-lista-de-noticias/2025-mutiroes-de-saude-e-juridico-

marcam-15-anos-de-penitenciaria-do-cariri>. 

13 A respeito das Parcerias Público Privadas no sistema prisional, veja a reportagem de 17.01.2013 constante do 

“Portal G1”, intitulada “Conheça a primeira penitenciária público privada do país”, disponível em 

<http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2013/01/exclusivo-do-bom-dia-brasil-conheca-primeira-

penitenciaria-publico-privada-do-pais.html>. 

14 Sobre a questão da privatização ou terceirização dos presídios, bem como a possibilidade de utilização de 

Parcerias Público Privadas na construção, manutenção e administração de estabelecimentos prisionais, ver, no 

site da OAB-RJ, publicação de maio de 2013, intitulada “Privatização dos presídios”, disponível em 

<http://www.oabrj.org.br/materia-tribuna-do-advogado/17726-Privatizacao-dos-presidios>. Além do mais, 

interessante reportagem de 14.10.2014 sobre rebelião na Penitenciária Industrial de Guarapuava (PR), intitulada 

“Polícia retoma negociações em rebelião com reféns em Guarapuava”, veiculada pelo “Portal G1”, disponível 

em <http://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/2014/10/policia-retoma-negociacoes-em-rebeliao-com-

refens-em-guarapuava.html>. Outrossim, veja reportagem de 06.11.2014 veiculada pelo “Portal G1”, com o 

título “Preso é morto dentro de penitenciária de Juazeiro do Norte, no Ceará”, disponível em 

<http://g1.globo.com/ceara/noticia/2014/11/preso-e-morto-dentro-de-penitenciaria-de-juazeiro-no-norte-no-

ceara.html>. 
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recuperação e reinserção do preso à sociedade. No entanto, a exploração econômica dos 

presos é questionável do ponto de vista ético. A conversão do preso em mão de obra 

compulsória observaria a valoração digna do ser humano? Como seria possível adequar os 

deveres de um condenado judicial com os seus direitos trabalhistas, enquanto operário? 

 Além das questões relativas ao ponto de vista ético, não se pode esquecer que, 

mesmo com a terceirização ou com as Parcerias Público Privadas, ao Estado ainda caberia 

uma gigantesca conta a ser pagas por todos os brasileiros. Ao Estado sempre caberá um 

custo econômico pela manutenção dos presos, diretamente proporcional à quantidade de 

presidiários e à ineficiência da gestão pública do sistema prisional. 

 Outro ponto a ser levado em conta na discussão sobre privatização, terceirização e 

Parcerias Público Privadas relativas ao sistema prisional, refere-se ao que Nils Christie, 

denomina de “a indústria do controle do crime” (CHRISTIE, 1998). Nesse sentido, a 

possibilidade de exploração econômica da população prisional poderia ensejar um 

fenômeno em que, com fins lucrativos, haveria interesse em se continuar a política criminal 

encarceradora. Em outras palavras, quanto maior o número de presos, maior o lucro. 

 Seja como for, no Brasil, a pena privativa de liberdade está demasiadamente longe 

de observar minimamente os direitos fundamentais das pessoas encarceradas. O país não 

consegue efetivar a pretensão secular de humanização da pena. Aqui o problema não são, 

como outrora, as penas (formalmente) cruéis, mas a incapacidade de executar a pena 

privativa de liberdade de forma razoável e condizente com a dignidade humana. 

 No Brasil, a privação de liberdade virou algo banal e seletivo. O presidiário é visto 

como inimigo da sociedade, e como tal não merece sequer dignidade. 

3.2 Brasil: um Estado punitivo e encarcerador 

 Nas últimas décadas, houve o abandono do discurso criminológico ressocializador da 

pena, em decorrência da modificação dos pressupostos relativos ao controle do crime e à 

justiça criminal. Essa mudança do controle penal trouxe um novo parâmetro de 

mentalidade, interesses e sensibilidades que alteram o modo como se pensa e sente o crime 

e os criminosos. 

 De acordo com David Garland, “o reconfigurado campo do controle do crime é o 

resultado de escolhas políticas e de decisões administrativas, ambas assentadas sobre uma 

nova estrutura de relações sociais e informadas por um novo padrão de sensibilidades 

culturais.” (GARLAND, 2008, p. 48). 
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 O autor afirma que um reconfigurado campo do controle do crime sinaliza “novas 

práticas relacionadas ao controle de comportamentos e à maneira de se fazer justiça, em 

conceitos revisados de ordem social e de controle social e em modos alterados de se manter 

a coesão social e de lidar com relações entre grupos.” (GARLAND, 2008, p.48). 

 Como sinais de mudança quanto ao controle penal contemporâneo, dentre outros, 

Garland (2008, p. 51-53, 57-60) enumera: a) o ressurgimento de sanções retributivas (a 

retribuição “justa” ressurgiu como um objetivo político generalizado); b) a politização e o 

novo populismo (a política criminal tornou-se um tema importante na competição eleitoral); e 

c) a reinvenção da prisão (aumento das taxas de encarceramento). 

 Nesse diapasão, a política criminal brasileira, evidenciada principalmente pela 

expansão do controle penal em detrimento da proteção social e pelo crescimento assustador da 

população carcerária, caminha a passos largos para consolidação de um “Estado Punitivo”. 

 Pastana (2009) leciona que a figura do “Estado Punitivo” trata-se de um arranjo 

político, em que “o alarme social que se cria em torno da criminalidade acaba por provocar 

um generalizado desejo de punição, uma intensa busca de repressão e uma obsessão por 

segurança, ainda que simbólica.” A autora conclui que, como consequência do “Estado 

Punitivo”, haverá um “controle social autoritário, identificável, principalmente, pelo 

encarceramento em massa das classes populares.” 

 A política criminal brasileira é punitiva e encarceradora. Ela pune, prende e joga a 

pessoa em um presídio qualquer. Não há o efetivo objetivo de ressocialização. É preciso 

retomar o pensamento criminológico segundo o qual defendia a necessidade de tratamento 

correcional individualizado do preso, de forma a propiciar a reabilitação do condenado, em 

conjunto com o amparo aos familiares e a adoção de medidas de inclusão social. 

3.3 O enorme custo social e econômico do encarceramento no Brasil 

 A população carcerária do Brasil aumenta em ritmo assustador. O país caminha para 

ter a maior população prisional do mundo15. Não obstante, a política criminal punitiva e 

                                                 

15 Para Valdirene Daufemback, diretora de políticas penitenciárias do Departamento Penitenciário Nacional 

(DEPEN), vinculado ao Ministério da Justiça, enquanto os três líderes do ranking de nações com maior número 

de presos (Estados Unidos, China e Rússia) diminuíram suas populações prisionais entre 5% e 13% nos últimos 

anos, o Brasil, quarto colocado no referido ranking, aumentou sua população carcerária em 33%. Nesse 

movimento de superencarceramento sem precedentes, com a banalização do uso da prisão, a diretora previu que, 

daqui a 50 anos, o Brasil terá a maior população prisional do mundo. Sobre o assunto, vide reportagem intitulada 

“Brasil caminha para ser país com maior número de presos, alerta diretora do Depen”, veiculada dia 17.09.2015, 

no “portal do Jornal do Brasil”, disponível em <http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/09/17/brasil-caminha-

para-ser-pais-com-maior-numero-de-presos-alerta-diretora-do-depen/>. 
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encarceradora não traz proporcionalmente ganhos sociais. No Brasil, prende-se muito, mas 

não há redução dos índices de criminalidade. A sociedade convive com a constante sensação 

de insegurança. 

 Com efeito, “o cárcere tem reforçado mecanismo de reprodução de um ciclo vicioso 

de violência que, como padrão, envolve a vulnerabilidade, o crime, a prisão e a reincidência e, 

por vezes, serve de combustível para facções criminosas.” (BRASIL, 2016, p. 7). 

 Isso demonstra que as políticas públicas brasileiras são ineficazes e obsoletas. É 

preciso políticas de segurança pública e de justiça criminal mais condizentes aos tempos 

atuais, que, no mínimo, respeitem o ser humano e não tragam demasiado custo social e 

econômico à sociedade. 

 Essa reprodução de um ciclo vicioso de violência é conhecida há bastante tempo, 

especialmente pelo Estado brasileiro. O relatório da CPI do sistema carcerário concluiu que 

“ao invés de recuperar quem se desviou da legalidade, o Estado embrutece, cria e devolve às 

ruas verdadeiras feras humanas.” (BRASIL, 2009, p. 192). 

 Apenas prender não é solução. É preciso uma Justiça mais próxima das demandas 

sociais, de forma a recuperar e ressocializar condenados. É preciso propiciar ao preso 

dignidade, respeitando os seus direitos ao longo de todo o tempo de execução da pena. É 

preciso medidas de prevenção, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de 

drogas. É preciso que os presídios tenham condições minimamente adequadas para o 

encarceramento de pessoas humanas. 

 Como se vê, a política criminal punitiva e encarceradora não traz benefícios sociais. 

Além disso, somado ao restante do gasto com segurança pública, o custo econômico do 

encarceramento16 é alto, envolvendo não apenas a construção de presídios, mais, 

principalmente, a implementação e a manutenção de todo um aparato necessário ao sistema 

prisional. 

 Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2015), em 2014 o Brasil gastou 

71,2 bilhões de reais em segurança pública, o que corresponde a um incremento de 16,6% em 

relação a 2013. Para realidade brasileira, em termos absolutos, essa quantia não parece tão 

                                                 

16 Neste trabalho, utiliza-se a expressão “custo econômico do encarceramento" para referir-se às despesas com a 

manutenção de todo o sistema prisional, o que inclui a construção e a manutenção de presídios, o pagamento de 

pessoal, as despesas com armas, viaturas, papel, caneta, etc. A obtenção e a sistematização dessas informações, 

assim como àquelas relativas à segurança pública como um todo, consoante destaca o Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública (2015), “ainda carecem de padronização conceitual e de protocolos consensuais entre os 

estados, União e municípios.” 
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exorbitante, mas, se comparada com o montante gasto por outros países e os resultados por 

estes obtidos, percebe-se a limitação da política criminal e prisional brasileira. 

 De acordo com o mencionado Fórum, o Brasil aloca “na segurança pública 

praticamente o mesmo percentual do PIB (1,29 %) do verificado nos países europeus (1,3 %). 

Entretanto, tais países possuem taxas de homicídios quase 30 vezes inferiores à taxa 

brasileira.” (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2015). 

 Diz-se que é preciso construir presídios. De fato, se for considerado apenas o número 

de presos existente hoje no Brasil, haveria um enorme déficit de vagas no sistema prisional, 

de forma que seria preciso construir inúmeros presídios. Assim sendo, para continuar a 

política criminal punitiva e encarceradora brasileira seria preciso mais presídios, mais agentes 

carcerários, mais armas, mais viaturas, mais papel, mais caneta, etc. 

 No entanto, o Brasil não precisa de mais presídios. O que se precisa é de uma política 

criminal que respeite a dignidade do preso e que seja eficiente do ponto de vista social e 

econômico. Prende-se demasiadamente. A taxa de pessoas presas por 100 mil habitantes no 

Brasil (306) é aterrorizante, sendo 2,125 vezes maior do que a média mundial (144). 

 “Se a taxa de encarceramento no Brasil estivesse no patamar de 183,02 por 100 mil 

habitantes, ainda que sensivelmente superior à taxa mundial de encarceramento, não haveria 

necessidade de construção de novas vagas.” (BRASIL, 2016, p. 22). 

 Em verdade, se a política criminal brasileira fosse mais consentânea aos tempos 

atuais, superando as matrizes do patrimonialismo, da escravidão e da exclusão em que foi 

forjada, haveria vagas ociosas no sistema prisional. 

4 CONCLUSÃO 

 As políticas públicas brasileiras relativas à justiça criminal e à segurança pública são 

ineficazes e obsoletas, levando à expansão do controle penal em detrimento da proteção social 

e ao crescimento assustador da população carcerária. Soma-se a isso as falhas estruturais 

relacionadas à administração do sistema prisional. 

 Nesse contexto, os estabelecimentos prisionais encontram-se superlotados, o que cria 

as condições de uma situação perversa de contínua violação de direitos e garantias 

fundamentais nos presídios brasileiros. 

 O sistema prisional no Brasil precisa, em primeiro lugar, propiciar condições dignas 

de encarceramento, reduzindo a vulnerabilidade da população aprisionada. Os presídios 

devem ter condições minimamente adequadas para o encarceramento de pessoas humanas, de 
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forma a propiciar ao preso dignidade, respeitando os seus direitos ao longo de todo o tempo 

de execução da pena. 

 Ademais, deve-se ter como princípio de todo o sistema a ressocialização do preso, 

propiciando a redução dos índices de reincidência penal. De fato, o sistema prisional deve 

dispor de mecanismos para trazer de volta a pessoa encarcerada ao convívio social. Somente 

assim haverá ganho social mais proporcional aos recursos financeiros despendidos pelo erário 

público na manutenção do sistema prisional. 

 A política criminal brasileira acarreta um vertiginoso aumento no número de presos, 

o que, a rigor, impossibilita o efetivo cumprimento do papel do sistema prisional de 

ressocialização, recuperação e reinserção do preso à sociedade. 

 O encarceramento como política pública não é eficiente, porque a política criminal 

punitiva e encarceradora brasileira impõe à sociedade alto e desproporcional custo social e 

econômico. Repita-se, uma vez mais, os benefícios sociais decorrentes da política criminal 

brasileira não são adequados e proporcionais aos recursos financeiros despendidos. 

 O aumento assustador no número de pessoas encarceradas, desafia uma política 

criminal adequada e um diálogo profícuo entre os Poderes constituídos e entre estes e a 

sociedade. É preciso gestores públicos compromissados e eficientes, Poder Executivo mais 

proativo, Legislativo muito menos omisso, Poder Judiciário compromissado com a efetivação 

dos direitos e garantias fundamentais e uma sociedade mais coesa e atenta a suas mazelas. 

 São necessárias políticas sobre segurança pública, justiça criminal e sistema prisional 

mais condizentes aos tempos atuais, que respeitem as pessoas, dando-lhes dignidade, e que 

não acarretem demasiado custo econômico e social à sociedade. Essas políticas devem estar 

em consonância com o objetivo de desaceleração do encarceramento, de modo a superar o que 

vem sendo chamando de “hiperencarceramento” ou encarceramento em massa. Além do mais, 

a atuação policial e judicial deve ser orientada por critérios objetivos, afastando da seleção de 

suspeitos criminais a filtragem racial e etária. A assistência jurídica, especialmente a jovens, 

negros e mulheres, deve ser ampliada, inclusive com revisão de processos de execução penal. 

 Por fim, registre-se que a política criminal punitiva e encarceradora brasileira há 

muito dá sinais de completo esgotamento, porquanto a pena privativa de liberdade mostra-se 

retrógrada no campo dos direitos fundamentais e da justiça criminal. Sem dúvida, o cárcere 

brasileiro degrada o ser humano, reduzindo a pessoa à indignidade. No Brasil, a pena 

privativa de liberdade é banalizada, seletiva, má administrada e pouco eficiente do ponto de 

vista social e econômico. 
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