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RESUMO 

 

Este trabalho usou bases de dados públicos sobre estabelecimentos prisionais para 

comprovar que deve ser declarado o Estado de Coisas Inconstitucional no Presídio 

Ary Franco. Usou como caso paradigmático a Ação Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental número 347 em curso no Supremo Tribunal Federal  que visa a 

declaração do Estado de Coisas Inconstitucional do sistema prisional brasileiro. Esta 

ação, em conjunto com a bibliografia selecionada e as bases de dados consultadas 

confirmam que o ECI deve ser declarado para o Ary Franco assim como apontam as 

características peculiares do estabelecimento que devem ser atentadas. Ao final são 

propostas soluções para o presídio e a superlotação penitenciária de uma forma geral. 

 

Palavras-chave: presídio, Estado de Coisas Inconstitucional.   



  
 

  
 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper used public databases about prisions to prove that the Unconstitucional 

State of Affairs of the Ary Franco Prision should be declared. It uses an action in 

course in the Supreme Federal Court as a leading case. The case aims for the 

declaration of the Unconstitucional State of Affairs of the brazilian prison system. 

This action, with the chosen bibliography and the selected databases confirm that the 

Unconstitucional State of Affairs should be declared in the Ary Franco Prision as well 

as points out the peculiarities of this prisional establishment. At the end, possible 

solutions for the Ary Franco Prision and over crowded prisions in general are shown.  

 

Key-words: prision, Unconstitucional State of Affairs.  
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INTRODUÇÃO 

Masmorra em Água Santa. Esse é o título da reportagem que motivou a presente 

monografia. Publicada em fevereiro de 2016, esta relata o Presídio Ary Franco como 

"claustrofóbico, fétido e asfixiante"1. As condições precárias do presídio são notórias, mas até 

que ponto o presídio está pior do que a média nacional? Ao ser inserido no contexto 

brasileiro, o Ary Franco está melhor ou pior que os demais estabelecimentos prisionais? A sua 

situação é grave a ponto de ser considerado uma violação sistemática de direitos 

fundamentais? 

A hipótese desse trabalho é de que as condições dos presos no Ary Franco são 

precárias o suficiente para que seja declarado o estado de coisas inconstitucional do presídio. 

Este conceito, que será apresentado com mais detalhes no primeiro capítulo, é usado pela 

Corte Constitucional Colombiana para enfrentar graves violações à Constituição que atinjam 

a um número grande de pessoas.  

A Clínica de Direitos Fundamentais da UERJ atualmente está postulando perante o 

Supremo Tribunal Federal que seja declarado o estado de coisas inconstitucional do sistema 

penitenciário nacional. Com isso, o presente trabalho pretende analisar dados obtidos de 

unidades prisionais e compará-los com o Ary Franco para ver se este, isoladamente, preenche 

os mesmos requisitos.  

No primeiro capítulo será feita uma contextualização jurídica e social em que serão 

apresentados os principais conceitos e instituições em que este trabalho se baseia.  

No segundo capítulo serão apresentados dados sobre o sistema penitenciário nacional, 

destacando os elementos que serão posteriormente usados para comparação entre estes e o 

Ary Franco. Os principais pontos de comparação serão ocupação e capacidade, perfil da 

população presa e óbitos no sistema.  

No terceiro capítulo os pontos acima serão usados para apresentar o sistema 

penitenciário do estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de inserir o Presídio Ary Franco em 

um contexto estadual.  

No quarto capítulo serão feitas comparações com as médias nacional e estadual das 

unidades prisionais e serão apontadas as irregularidades do Presídio Ary Franco. Ao final, 

                                                 
1  OTÁVIO, Chico. Masmorra em Água Santa. O Globo, Rio de Janeiro, 24.02.2016. Disponível em 

<http://oglobodigital.oglobo.globo.com/epaper/viewer.aspx>. Acesso em 12.11.2017.  



  
 

 
  
 

 

2 

será verificado se o presídio preenche os requisitos apontados pela Corte Constitucional 

Colombiana para que seja declarado o Estado de Coisas Inconstitucional.  

No quinto, e último, capítulo, serão apresentadas algumas soluções para superar o 

Estado de Coisas Inconstitucional. Ao final, serão feitas as conclusões sobre o presente 

trabalho.  

 

1. CONTEXTO JURÍDICO E SOCIAL 

O Direito Penal e a violência andam lado a lado. Afirma-se, presentemente, que a 

criminalidade é um fenômeno social normal2. O célebre sociólogo francês Émile Durkheim 

sustenta que o delito ocorre em todas as sociedades constituídas pelo ser humano. Com isso, o 

delito não é apenas um fenômeno social normal, mas também cumpre a função de manter 

aberto o canal de transformações que a sociedade precisa.  

Nessa linha, Cezar Roberto Bittencourt defende que as relações humanas são 

contaminadas pela violência, necessitando de normas que as regulem. Usando a linha teórica 

de Durkheim, afirma que o fato social que contrariar o ordenamento jurídico constitui um 

ilícito jurídico. Este por sua vez, tem como modalidade mais gravosa o ilícito penal, que 

atinge os bens mais importantes dos membros da sociedade. 

Desde os primórdios da humanidade a coletividade impôs penas aqueles que agiam de 

forma socialmente reprovável. Evidentemente, com o passar dos séculos a sociedade e, 

consequentemente, o Direito, evoluíram. Com isso, surgem o Direito Penal, Direito 

Processual Penal, Sistema Penal, Criminologia e a Política Criminal. 

Edmund Mezger apresenta a seguinte definição “Direito Penal é o conjunto de normas 

jurídicas que regulam o exercício do poder punitivo do Estado, associando ao delito, como 

pressuposto, a pena como consequência”3. O Direito Penal impõe as regras jurídicas que 

prevêem os crimes e lhes cominam as sanções, assim como dispõem a incidência e validade 

dessas normas, a estrutura do crime, a aplicação e execução as sanções cominadas4. O Direito 

Penal está intrinsecamente ligado a outros conjuntos de normas: o Direito Processual Penal, a 

organização judiciária, a lei de execução penal e etc.  

                                                 
2 BITTENCOURT, Cezar Roberto, Tratado de direito penal: parte geral, 1, São Paulo, Saraiva, 2013, p. 35 
3 MEZGER, Edmund. Tratado de Derecho Penal, 2ª ed., Madrid, Revista de Derecho Privado, 1946, v. 1, p. 27-

8. 
4 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12 ed. Rio de Janeiro: Renavan, 2011, p. 24.  
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O Direito Processual Penal, por sua vez, aponta as regras para que estas normas do 

Direito Penal sejam operacionalizadas. O Processo Penal é, na definição de José Frederico 

Marques: "conjunto de princípios e normas que regulam a aplicação jurisdicional do direito 

penal, bem como as atividades persecutórias da polícia judiciária, e a estruturação dos órgãos 

de função jurisdicional e respectivos auxiliares."5 

O Direito Penal, o Processo Penal e a Execução Penal representam três instituições 

que compõem o sistema penal. A polícia judiciária investiga um crime obedecendo às regras 

do Código de Processo Penal pertinente ao inquérito e às provas. Terminado o inquérito, este 

é encaminhado a uma "vara criminal". Caso seja um crime persequível por ação penal 

pública, o Ministério Público, representado por um Promotor de Justiça, oferecerá, ou não, 

denúncia e se dará início a um procedimento determinado pelo Código de Processo Penal. 

Caso o réu seja condenado a uma pena privativa de liberdade que deva ser cumprida em 

regime fechado, ele a fará em uma penitenciária, sendo submetido às regras da Lei de 

Execução Penal.  

A interação entre as instituições policial, judiciária e penitenciária cumpre o Direito 

Penal, formando o sistema penal6. Este, por sua vez, é definido pelo jurista Raúl Zaffaroni 

como o controle social punitivo institucionalizado7. Na interpretação de Zaffaroni o termo 

institucionalizado abarca no conceito de sistema penal casos de ilegalidades estabelecidas 

como práticas rotineiras, sendo estas, muitas vezes, reconhecidas e toleradas, como por 

exemplo, espancamentos disciplinares em estabelecimentos penais. O sistema penal deve, 

portanto, ser visto como uma realidade e não apenas o que se extrai das normas penais.  

Essas normas são criadas, contrariadas e possuem uma reação social quando isso 

acontece. Esse é o objeto de estudo da criminologia. Nas palavras da criminóloga Lola Aniyar 

de Castro:  

"é a atividade intelectual que estuda os processos de criação das normas penais e das 

normas sociais que estão relacionadas com o comportamento desviante; os 

processos de infração e de desvio destas normas; e a reação social, formalizada ou 

não, que aquelas infrações ou desvios tenham provocado: o seu processo de criação, 

a sua forma e a conteúdos e os seus efeitos"8 

                                                 
5 FREDERICO MARQUES, José. Elementos de direito processual penal, Rio de Janeiro: Forense, 1961, v.1, 

p. 20  
6 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12 ed. Rio de Janeiro: Renavan, 2011, p. 25. 
7 ZAFFARONI, E. Raúl. Sistemas penales y derechos humanos en América Latina. Buenos Aires: Ed. 

Depalma, 1984, p. 7.  
8 ANIYAR DE CASTRO, Lola. Criminologia da reação social. Tradução de E. Kosowski, Rio de Janeiro: Ed. 

Forense, 1983, p. 52.  
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Seguindo essa linha ideológica, surge a Criminologia Crítica. Esta não aceita, a priori, 

as normas impostas, estudando a forma, os motivos e quem serão os sujeitos ativos e passivos 

dos diplomas legais penais. 

As transformações sociais que Durkheim apontou são incessantes e relacionam-se com 

o direito penal, o sistema penal e a criminologia. Primeiramente, no âmbito do direito penal 

são apresentadas novas propostas de aplicação da norma. Segundamente, no sistema penal 

podem ser verificadas revelações empíricas acerca do desempenho das instituições que o 

integram. Por fim, com o avançar dos estudos criminológicos nascem diretrizes para a 

reforma ou transformação da legislação criminal.  

Estas diretrizes formam a política criminal que, por sua vez, é composta por política 

de segurança pública (foco na instituição policial), política judiciária (foco na instituição 

judicial) e política penitenciária (foco na instituição prisional). A criminologia é capaz de 

interpretar a realidade, enquanto que cabe à política criminal transformá-la9.  

Em termos de política criminal, desde a década de 90 é possível acompanhar uma 

transformação legislativa penal no sentido de tornar mais severas condutas já existentes ou 

criar novas condutas típicas. Em 1994 a Lei nº 8.930 incluiu sete condutas como crimes 

hediondos10. Alguns anos depois em 2001 a Lei nº 10.224 acrescentou ao Código Penal o 

crime de assédio sexual11. Dois anos depois, a Lei nº 10.741 de 2003, mais conhecido como 

Estatuto do Idoso, criou o número impressionante de treze novas condutas típicas12. Mais 

recentemente a Lei nº 13.104/2015 criou o feminicídio, sendo esta uma qualificadora do crime 

de homicídio e uma resposta da legislação criminal à violência de gênero. Essas são apenas 

algumas das alterações legislativas.  

Constata-se que política criminal adotada no Brasil tem se preocupado em endurecer 

as penas existentes e tipificar novas condutas. Pouco se tem feito para atingir a finalidade 

principal da pena: prevenir novos crimes.  

                                                 
9  BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12 ed. Rio de Janeiro: Renavan, 2011, p. 33.  
10 BRASIL. Lei nº 8.930, de 06 de setembro de 1994. Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho 

de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e 

determina outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8930.htm>. Acesso 

em 14 set. 2017. 
11 BRASIL. Lei nº 10.224, de 15 de maio de 2001. Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 

Código Penal, para dispor sobre o crime de assédio sexual e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10224.htm>. Acesso em 14 set. 2017 
12 BRASIL. Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. 

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm>. Acesso em 14 set. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8930.htm
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É nesse contexto que surge o presente trabalho. Busca-se, por meio de dados 

coletados, analisar a real situação do sistema penitenciário nacional, com especial atenção ao 

Presídio Ary Franco no Rio de Janeiro. Verifica-se a convergência de todos os institutos 

previamente mencionados: o direito penal material e processual, o sistema penal, a 

criminologia e a política criminal.  

Um indivíduo ao praticar uma conduta tipificada no Código Penal está praticando, em 

tese, um crime. Esta conduta sofrerá a sua devida persecução de acordo com o Código de 

Processo Penal, em que ele deixa de ser um indivíduo e passa a se denominar "réu". Caso o 

processo culmine em uma condenação em regime fechado, o réu deixa de ser "réu" e passa a 

ser o "apenado", submetendo-se às regras da Execução Penal, passando a integrar o sistema 

penal e a sofrer os impactos diretos da política criminal. Os motivos e impactos da sua 

conduta típica são estudados pela criminologia. Esta, por sua vez, tem o poder de impactar na 

política criminal.  

O presente trabalho perpassa a ordem cronológica apresentada acima até o momento 

em que o indivíduo é conduzido ao estabelecimento prisional. Mais precisamente, até o 

Presídio Ary Franco. "Deus faz milagres neste lugar." Esta é a frase que consta no portão que 

dá acesso ao Presídio, popularmente conhecido como Água Santa.  

As críticas à prisão surgiram com a própria prisão. Críticas antigas e repetitivas. 

Foucault, em Vigiar e Punir, afirma que "Há um século e meio que a prisão vem sempre 

sendo dada como seu próprio remédio." Ou seja, para o problema prisional, mais prisões ou 

prisões melhores.  

A questão do sistema penitenciário no Brasil se tornou um dos desafios mais 

complexos para os gestores de políticas públicas e para a Justiça brasileira. O nosso sistema 

punitivo consagrou um modelo institucional de estabelecimentos penais que são o retrato da 

violação de direitos das pessoas privadas de liberdade. Tão antigas quanto a primeira cadeia 

brasileira, são as críticas ao sistema penitenciário.  

A população carcerária brasileira é a quarta maior do mundo, de acordo com dados 

fornecidos pelo Departamento Penitenciário Nacional, apenas conseguem ultrapassar esse 

contingente os Estados Unidos, a China e a Rússia13. Países com uma forte cultura punitivista 

e, estes dois últimos, com um passado antidemocrático.  

                                                 
13 INFOPEN 2014, p. 13 
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Nos últimos 17 anos a população carcerária brasileira sofreu um aumento substancial, 

muito superior ao crescimento populacional. Em 2014 o sistema prisional contava com 

371.884 vagas para uma população prisional de 622.202 representando um déficit de 250.318 

vagas e uma taxa de ocupação de 167%. Supondo que a média da capacidade dos presídios 

seja de 1000 vagas, seriam necessários, aproximadamente, 250 novos presídios para suprir o 

déficit14.   

O sistema penitenciário brasileiro é, em geral, um inferno dantesco para aqueles que 

neste ingressam. Aliado à evidente superlotação, as celas são imundas e insalubres, com 

proliferação de doenças infectocontagiosas. Temperaturas extremas e falta de produtos 

básicos de higiene fazem parte da realidade do sistema. Além disso, os presos sofrem com 

espancamentos, homicídios, tortura e violência sexual15. Os dados quantitativos sobre essas 

informações serão apresentados adiante.  

Com o passar dos anos foram produzidos inúmeros relatórios constatando a 

precariedade do sistema prisional nacional. O Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias de 2014, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados de 

2009 e 2017 e a Visão do Ministério Público Sobre o Sistema Prisional Brasileiro de 2016, do 

Conselho Nacional do Ministério Público, são alguns relatórios elaborados a partir da coleta 

de dados do sistema prisional e que serão usados como fonte de dados nesse trabalho. 

Entidades não governamentais, como o Instituto Igarapé também estão coletando dados na 

área. A seguir uma breve introdução sobre cada um deles. 

O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, mais conhecido como 

Infopen, é um relatório produzido pelo Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da 

Justiça. É um sistema de informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro, sendo 

periodicamente atualizado pelos seus gestores. 

O Infopen deixa claro que o encarceramento no país atingiu níveis alarmantes. A 

marca de 622 mil pessoas privadas de liberdade já foi superada, indicando uma taxa de mais 

de 300 presos para cada 100 mil habitantes. Enquanto isso, de acordo com o International 

Centre for Prision Studies, a taxa mundial de aprisionamento é de 144 presos para cada 100 

mil habitantes. 

                                                 
14 INFOPEN 2014, p. 16 
15 OTÁVIO, Chico. No Ary Franco, presos dividem galerias com ratos e morcegos. O Globo. Rio de Janeiro, 

24.02.2016. Disponível em <https://oglobo.globo.com/rio/no-ary-franco-presos-dividem-galerias-com-ratos-

morcegos-18735542> Acesso: 14/09/2017 
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Em 2015 foi instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de 

investigar a realidade do Sistema Carcerário Brasileiro. Receberam destaque os seguintes 

temas: as crescentes e constantes rebeliões de presos, a superlotação dos presídios, péssimas 

condições físicas das instalações e os altos custos financeiros de manutenção dos 

estabelecimentos.  

Por sua vez, o relatório "Visão do Ministério Público sobre o Sistema Prisional 

Brasileiro" agrega as informações coletadas pelo Ministério Público durante as inspeções 

anuais de março de 2014 e 2015. Foram analisadas capacidade, ocupação, perfil dos internos, 

separações, disciplinas, assistências, segurança e vistas das unidades.  

Entidades da sociedade civil também pesquisam e coletam dados sobre o sistema 

penitenciário. É o caso do Instituto Igarapé. A instituição é um think tank independente que 

trabalha com cinco macrotemas: 1. política sobre drogas nacional e global; 2. segurança 

cidadã; 3. consolidação da paz; 4. cidades seguras e 5. segurança cibernética.  

Mais recentemente o Instituto coletou dados individualizados dos estabelecimentos 

prisionais do Sistema Penitenciário Fluminense durante um ano, de junho de 2016 até junho 

de 2017. Foram coletados dados acerca da ocupação e capacidade, impacto sobre as 

comunidades, perfil da população presa e óbitos após o ingresso no sistema.  

Além disso, o MPRJ criou o portal eletrônico “Luz no Cárcere” em que estão reunidas 

as informações colhidas in loco pelos membros do MPRJ nas visitas trimestrais às unidades 

prisionais. Nos relatórios produzidos constam o excedente carcerário, a proporção de agentes 

penitenciários para o número de presos, condições da saúde prisional, dentre outras 

informações.  

Essas são as bases de dados que serão utilizadas para verificar a real situação do 

presídio Ary Franco e compará-lo com as demais regiões brasileiras. Não é suficiente ter 

dados isolados do presídio pois este está inserido num contexto nacional. É preciso aferir em 

quais aspectos o presídio está acima ou abaixo da média nacional. 

Além dos inúmeros relatórios produzidos com a coleta de dados do sistema prisional 

indicando a precarização do mesmo, melhores condições estão sendo demandadas em juízo. O 

caso paradigmático é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347 

atualmente em curso no Supremo Tribunal Federal. Trata-se de uma ação proposta pelo 

Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) em que se pede o reconhecimento da violação de 
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direitos fundamentais da população carcerária e que seja determinada a adoção de diversas 

medidas no tratamento da questão prisional no país16.  

A ação é baseada em representação formulada pela Clínica de Direitos Fundamentais 

da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro liderada pelo professor 

Daniel Sarmento e acompanhada de parecer elaborado pelo Professor Titular de Direito Penal 

da UERJ e advogado, Juarez Tavares. O objetivo central da ação é que seja reconhecido o 

estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro e que, com isso, sejam 

tomadas providências elencadas na petição inicial.  

O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional é uma técnica que vem sendo 

adotada pela Corte Constitucional Colombiana para enfrentar violações graves e sistemáticas 

da Constituição, graças a falhas estruturais em políticas públicas, que envolvam um grande 

número de pessoas e que a superação demande providências de autoridades estatais. Esta é 

uma técnica que não tem previsão constitucional e deve ser usada em casos excepcionais pois 

confere aos tribunais amplos poderes. Uma vez declarado o estado de coisas inconstitucional, 

a Corte pode impor que o Estado adote medidas para sanar a violação grave e constante dos 

direitos fundamentais e supervisionar o cumprimento destas medidas17.  

A jurisprudência da Corte Constitucional Colombiana pressupõe alguns requisitos para 

que seja reconhecido o estado de coisas inconstitucional, dentre eles: (i) a vulneração massiva 

e generalizada de vários direitos constitucionais de um número significativo de pessoas; (ii) a 

prolongada omissão das autoridades responsáveis; (iii) inexistência de medidas legislativas, 

administrativas ou orçamentárias cabíveis; (iv) existência de um problema social cuja solução 

demanda a atuação conjunta de múltiplas entidades; e (v) o entendimento de que se todas as 

pessoas afetadas pelo mesmo problema recorressem ao judiciário haveria um enorme 

congestionamento de processos18.  

Desde 1997, em pelo menos nove casos, a Corte Constitucional Colombiana vem 

adotando essa técnica de decisão. Na Sentencia T-153/98 foi reconhecido estado de coisas 

inconstitucional do sistema penitenciário colombiano. A ação, originariamente, era para 

                                                 
16 STF inicia julgamento de ação que pede providências para crise prisional. Notícias STF, Brasília, 27 ago. 

2015. Disponível em  <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=298600> Acesso em 

08.10.2017 
17 ADPF 374. Petição Inicial, p. 8 
18  Esse entendimento está presente em inúmeras decisões da Corte Constitucional Colombiana. Para este 

trabalho foi utilizada a Sentencia T-025/04.  
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resolver o caso das prisões de Bellavista e Modelo. Entretanto, a análise do sistema 

penitenciário provocada foi tamanha que a decisão abordou o sistema como um todo19.  

A Corte afirmou categoricamente que o cárcere colombiano se caracteriza pela 

superlotação, graves deficiências de serviços e assistência, império da violência, extorsão, 

corrupção e carência de oportunidades e meios de ressocialização dos reclusos. Para a Corte, 

essa situação está de acordo com o estado de coisas inconstitucional. Desta situação é possível 

deduzir uma flagrante violação de um leque de direitos fundamentais da população carcerária, 

tal como a dignidade, a vida e integridade pessoal, os direitos à família, à saúde, ao trabalho, à 

presunção de inocência e mais. Esta pontua que durante muitos anos o Estado foi omisso, 

agindo de forma passiva diante da tragédia diária vivida pelos presos, mesmo esta sendo 

inconstitucional e ilegal20.  

A histórica decisão apresenta, ao final, onze medidas que devem ser adotadas por 

inúmeros órgãos públicos com o intuito de sanar os problemas elencados. Das medidas, 

algumas devem ser destacadas.  

A primeira medida é que o Presidente da República e as demais autoridades 

governamentais de alto escalão sejam notificadas do estado de coisas inconstitucional das 

prisões. A terceira medida é sejam notificados o Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

(INPEC), o Departamento Nacional de Planejamento e o Ministério da Justiça para que 

elaborem, no prazo de três meses, um plano de construção e renovação dos presídios, devendo 

ser monitorados pela Defensoria Pública e pela Procuradoria Geral da Nação. A quarta 

medida é que o INPEC, o Departamento Nacional de Planejamento e o Ministério da Justiça 

para que elaborem um plano de construção e renovação de presídios em um prazo máximo de 

quatro anos.  

A sétima medida é que o INPEC separe em até quatro anos todos os presos provisórios 

dos condenados. A nona medida é para que o INPEC, o Ministério da Justiça e o Ministério 

da Fazenda tomem as providências cabíveis para sanar a carência de pessoal especializado 

                                                 
19 ADPF 374. Petição Inicial, p. 9 
20 No texto original da Sentencia T-153/1998: "Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, 

las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y 

la corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos. Esta situación se 

ajusta plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se deduce una flagrante 

violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, 

tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la 

presunción de inocencia, etc. Durante muchos años, la sociedad y el Estado se han cruzado de brazos frente a 

esta situación, observando con indiferencia la tragedia diaria de las cárceles, a pesar de que ella representaba 

día a día la transgresión de la Constitución y de las leyes." 
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nos estabelecimentos prisionais. A décima medida é ordenando aos chefes do Poder 

Executivo e Legislativo que tomem as medidas necessárias para dar cumprimento à sua 

obrigação de criar e manter prisões. Por fim, a décima-primeira medida é ordenando ao 

Presidente da República e ao Ministro da Justiça que, enquanto as obras de prisão ordenadas 

na decisão em comento estejam em execução, tomem as medidas necessárias para garantir a 

ordem pública e o respeito pelos direitos fundamentais dos presos21.  

As medidas refletem a urgência da situação ao impor prazos curtos para mudanças 

estruturais drásticas. Note-se, entretanto, que elas apontam como solução para o estado de 

coisas inconstitucional a construção de mais estabelecimentos prisionais sem propor reforma 

legislativa penal ou enfrentar o problema do encarceramento em massa. Observa-se uma 

mudança de política criminal com foco apenas na mudança de política penitenciária. Está 

presente aqui, mais uma vez, a crítica de Foucault ao sistema prisional: "a prisão vem sempre 

sendo dada como seu próprio remédio." 

No Supremo Tribunal Federal a ideia do estado de coisas inconstitucional já foi 

suscitada em decisões. Além, é claro, da decisão liminar da ADPF 347 que será abordada 

posteriormente, o Ministro Luís Roberto Barroso já adotou esse conceito nas ADIs 4.357 e 

                                                 
21 No texto original da Sentencia T-153/1998: "Primero.- ORDENAR que se notifique acerca de la existencia 

del estado de cosas inconstitucional en las prisiones al  Presidente de la República; a los presidentes del Senado 

de la República y de la Cámara de Representantes; a los presidentes de la Sala Penal de la Corte Suprema 

Justicia y de las Salas Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; al 

Fiscal General de la Nación; a los gobernadores y los alcaldes; a los presidentes de las Asambleas 

Departamentales y de los Concejos Distritales y Municipales; y a los personeros municipales. (...) Tercero.- 

ORDENAR al INPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento Nacional de Planeación 

elaborar, en un término de tres meses a partir de la notificación de esta sentencia, un plan de construcción y 

refacción carcelaria tendente a garantizar a los reclusos condiciones de vida dignas en los penales. La 

Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de Nación ejercerán supervigilancia sobre este punto. 

Además, con el objeto de poder financiar  enteramente los gastos que demande la ejecución del plan de 

construcción y refacción carcelaria, el Gobierno deberá realizar de inmediato las diligencias necesarias para 

que en el presupuesto de la actual vigencia fiscal y de las sucesivas se incluyan las partidas requeridas. 

Igualmente, el Gobierno deberá adelantar los trámites requeridos a fin de que el mencionado plan de 

construcción y refacción carcelaria y los gastos que demande su ejecución sean incorporados dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo e Inversiones. Cuarto.- ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho, al INPEC y 

al Departamento Nacional de Planeación, en cabeza de quien obre en cualquier tiempo como titular del 

Despacho o de la Dirección, la realización total del plan de construcción y refacción carcelaria en un término 

máximo de cuatro años, de conformidad con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones. (...) 

Séptimo.- ORDENAR al INPEC que, en un término máximo de cuatro años, separe completamente los internos 

sindicados de los condenados. (...) Décimo.- ORDENAR a los gobernadores y alcaldes, y a los presidentes de 

las Asambleas Departamentales y de los Concejos Distritales y Municipales que tomen las medidas necesarias 

para cumplir con su obligación de crear y mantener centros de reclusión propios. Undécimo.- ORDENAR al 

Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, y al Ministro de Justicia y del Derecho 

que, mientras se ejecutan las obras carcelarias ordenadas en esta sentencia, tomen las medidas necesarias para 

garantizar el orden público y el respeto de los derechos fundamentales de los internos en los establecimientos de 

reclusión del país." 



  
 

 
  
 

 

11 

4.425 versando sobre a modulação temporal da decisão que reconheceu 

inconstitucionalidades na Emenda Constitucional nº 62.  

Diante do exposto temos que o presente trabalho se iniciará apresentando os dados 

coletados previamente mencionados. A priori, será traçado um panorama nacional. Em 

seguida serão apresentados os dados relativos a presídios localizados exclusivamente no 

estado do Rio de Janeiro, incluindo o Ary Franco. Posteriormente o Ary Franco será 

comparado com os dados exibidos. Com isso, verificar-se-á a existência de um estado de 

coisas inconstitucional. Por fim, serão propostas soluções e a conclusão.  

 

2. ANÁLISE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL 

A seguir serão apresentados os dados correspondentes ao sistema penitenciário 

nacional como um todo, sem se ater a um presídio específico. O intuito é apresentar o quadro 

geral nacional para contextualizar a situação em que o Ary Franco se insere.  

Os principais eixos de comparação entre o Presídio e a média nacional serão ocupação 

e capacidade, perfil da população presa e óbitos no sistema. Entretanto, outros dados serão 

apresentados para traçar um panorama nacional completo.  

 

2.1 Ocupação e capacidade dos estabelecimentos prisionais nacionais. 

O Ministério Público em seu relatório A Visão do Ministério Público Sobre o Sistema 

Prisional Brasileiro de 2016 apresenta dados de ocupação e capacidade total por tipo de 

estabelecimento e região. Vamos aos dados.  

Nos anos de 2014 e 2015 foram analisados 1.284 e 1.442 estabelecimentos, 

respectivamente. Em todas as regiões do Brasil a ocupação dos estabelecimentos estava acima 

da capacidade dos mesmos tanto para a população prisional masculina quanto para a 

feminina. Veja-se: 
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Tabela 1 – Capacidade, ocupação total e taxa de lotação pelo sexo dos internos 

por região 

 

Fonte: SIP-MP (13/09/2016), Resolução CNMP nº 56. 

Foram analisados ainda os estabelecimentos por região e classificação do 

estabelecimento. O Ministério Público conglomerou dados de cadeias públicas, casas de 

albergado, centro de observação criminológica/remanejamento, colônia agrícola, industrial ou 

similar, hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e, por fim, penitenciárias. Os dados 

estão dispostos na tabela abaixo:  
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Tabela 2 – Capacidade e ocupação total por classificação do estabelecimento e 

região 

 

Fonte: SIP-MP (13/09/2016), Resolução CNMP nº 56. Grifei.  

 

A tabela mostra alguns dados que são alarmantes. Além, é claro, do fato de 

praticamente todos os tipos de estabelecimentos estarem funcionando acima de sua 

capacidade total, observa-se que algumas regiões sequer têm os tipos de estabelecimento 

previstos na lei.  
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O Código Penal determina que caso o condenado em pena privativa de liberdade 

venha a ter uma doença mental, este deve ser encaminhado a um hospital de custódia e 

tratamento psiquiátrico. Se isso não for possível, deve ser encaminhado a outro 

estabelecimento adequado22. A Lei de Execução Penal também prevê o hospital de custódia e 

tratamento psiquiátrico aos inimputáveis e semi-imputáveis23.  

A taxa de aprisionamento dos estados da região Centro-Oeste não é desprezível. O 

Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal ocupam, respectivamente, a primeira e a terceira 

maior taxa de aprisionamento nacional24. Entretanto, a estes presos não é garantido um direito 

previsto no Código Penal: hospitais de custódia. Além disso, verifica-se que na mesma região 

não existem centros de observação criminológica. Estes também estão previstos na Lei de 

Execução Penal25.  

Na tabela da página anterior temos as informações sobre a capacidade e ocupação total 

das penitenciárias. Em todas as regiões as penitenciárias estão com a ocupação acima de sua 

capacidade. No Centro-Oeste e no Nordeste a taxa de lotação atingiu níveis alarmantes. Senão 

vejamos.  

GRÁFICO 1 - Taxa de lotação em penitenciárias por região

 

Fonte: SIP-MP (13/09/2016), Resolução CNMP nº 56. 

 

O problema da superlotação é evidente, principalmente no Nordeste e no Centro-Oeste 

do Brasil. Este é o problema mais grave do sistema prisional nacional. A Comissão 

                                                 
22 Art. 41, Código Penal:  Superveniência de doença mental. Art. 41 - O condenado a quem sobrevém doença 

mental deve ser recolhido a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento 

adequado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
23 Art. 99, Lei de Execução Penal: Art. 99. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos 

inimputáveis e semi-imputáveis referidos no artigo 26 e seu parágrafo único do Código Penal. Parágrafo único. 

Aplica-se ao hospital, no que couber, o disposto no parágrafo único, do artigo 88, desta Lei. 
24 INFOPEN 2014, p. 18 
25 Art. 96, Lei de Execução Penal: Art. 96. No Centro de Observação realizar-se-ão os exames gerais e o 

criminológico, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação. Parágrafo único. No 

Centro poderão ser realizadas pesquisas criminológicas. 
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Interamericana de Direitos Humanos no seu Informe sobre los Derechos Humanos de las 

personas privadas de liberdad em las Americas afirma que a superlotação incrementa os 

níveis de violência dos cárceres e gera atrito entre os reclusos.  

Provoca ainda um aumento na proliferação de doenças, criando um ambiente em que 

as condições de saúde são deploráveis pois não há acesso à chuveiros e banheiros para todos. 

Além disso, com a superlotação as oportunidades de estudo e trabalho são escassas, criando 

mais uma barreira à ressocialização do preso26.  

Intimamente relacionada a superlotação está a questão de grande parte dos presos 

estarem em regime provisório. O IPEA em conjunto com o CNJ revelou que, até novembro de 

2014, os presos provisórios compunham 41% da população prisional nacional. Note-se que 

devido ao princípio constitucional da presunção de inocência27, a prisão preventiva deveria 

ser uma medida excepcional. No capítulo três essa matéria será abordada com mais 

profundidade.  

A superlotação contraria orientações da ONU e da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos, a Lei de Execuções Penais e as resoluções do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária. Isso será abordado com mais detalhes no capítulo 4 do 

trabalho "O Estado de Coisas Inconstitucional do Presídio Ary Franco".  

 

2.2. Perfil da população presa nacional  

O Infopen de 2014 traz os dados sobre o perfil da população carcerária28, apresentando 

a faixa etária; cor, raça ou etnia; estado civil; pessoas com deficiência; escolaridade; 

estrangeiros; filhos; tipo penal e tempo de pena. Todos os dados serão apresentados, mas será 

dada especial atenção a escolaridade, filhos, tipo penal e tempo de pena.  

 

 

                                                 
26 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre los Derechos Humanos de las personas 

privadas de libertad en las Americas, 2011, p. 175. Disponível também em: 

<http://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf> Acesso em 10.10.2017. 
27 Art. 5º, LVII, CF/88: “LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória.” 
28 Note-se que o termo "preso", "população carcerária" e "população prisional" abarca a população prisional 

masculina e feminina. Eventuais casos relativos à população masculina ou feminina serão explicitamente 

indicados.  
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2.2.1. Faixa etária da população prisional nacional 

Os dados do Infopen indicam que a população prisional brasileira é, majoritariamente, 

jovem. Cerca de 56% dos presos têm entre 18 e 29 anos29, maior do que a média nacional. 

Segundo dados do Censo de 2010 do IBGE temos que essa faixa etária compõe 21,5% da 

população total do país.  

Veja-se.  

GRÁFICO 2 – Faixa etária das pessoas privadas de liberdade 

 

Fonte: Infopen, junho/2014 

 

No estado do Rio de Janeiro essa proporção é ainda maior. Mais de 60% população 

prisional fluminense tem entre 18 e 29 anos, sendo que 42% têm até 24 anos. O Rio de 

Janeiro é a unidade da federação com o maior percentual de jovens entre 18 e 24 anos presos. 

O encarceramento da população jovem é um fenômeno nacional. Alguns estados ultrapassam 

(e muito) a média nacional de 56% de presos jovens. Vejamos a tabela abaixo: 

                                                 
29 De acordo com o art. 1º da Lei 12.852, mais conhecida como Estatuto da Juventude, são consideradas jovens 

as pessoas com idade entre 15 e 29 anos. 
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GRÁFICO 3 - Faixa etária por Unidade da Federação

 

Fonte: Infopen, junho/2014 

Com isso, podemos afirmar a primeira característica essencial dos presos brasileiros: 

eles são jovens.  
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2.2.2 Raça, cor ou etnia da população prisional nacional 

Primeiramente, cumpre asseverar as definições de raça, cor e etnia adotadas pelo 

Infopen. Entende-se raça como o grupo definido socialmente em razão de características 

físicas. Por etnia entende-se grupo definido pelo compartilhamento histórico, religioso e 

cultural. No relatório não consta a definição de cor adotada. Vamos aos dados.  

O Censo do IBGE de 2010 indica que 51% da população brasileira é negra, ou seja, 

metade da população nacional. Dentro do sistema prisional essa proporção não se mantém, 

temos que a grande maioria da população dentro do sistema prisional é negra. Veja-se.  

GRÁFICO 4 - Raça, cor ou etnia da população prisional 

 

Fonte: Infopen, junho/2014 e IBGE (2010) 

Em grande parte das unidades da federação a maioria da população prisional é negra. 

A única exceção são os estados da região sul, em que a maioria da população é branca. Em 

todas as regiões do país a porcentagem de negros no sistema prisional está acima da 

porcentagem de negros na população geral. No Sudeste esses dados são preocupantes visto 

que 42% da população é negra, mas compõem 72% dos presos30. Conforme apresentado no 

gráfico abaixo.   

 

 

 

                                                 
30 O Infopen não conseguiu coletar informações relativas ao estado de São Paulo.  
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GRÁFICO 5 - Porcentagem de pessoas negras no sistema prisional e na 

população geral 

 

Fonte: Infopen, junho/2014 

O Infopen informa ainda que a categoria "negros" inclui negros e pardos. Diante dos 

dados apresentados é possível afirmar mais uma característica da população prisional 

nacional: os presos são negros.  

 

2.2.3 Estado civil da população prisional nacional 

A alta proporção de jovens presos impacta diretamente no estado civil da população 

prisional. Temos que a grande maioria dos presos são solteiros. Parte considerável dos presos 

estão em união estável e poucos são casados. Vejamos os dados abaixo:  

 

GRÁFICO 6 - Estado civil da população prisional brasileira 

 

Fonte: Infopen, junho/2014 
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Com isso, é possível concluir mais uma característica dos presos brasileiros: eles são 

solteiros. Até agora, temos que o preso médio brasileiro é jovem, negro e solteiro.  

 

2.2.4 Presos com filhos31 

Os dados apresentados pelo Infopen indicam que a maioria dos presos têm, pelo 

menos, um filho. Isso aumenta o impacto daquela prisão aos familiares porque a pessoa que 

era responsável (ou deveria ser), pelo menos em parte, por sustentar uma criança, não pode 

fazer isso pois está presa.  

GRÁFICO 7 - Número de filhos das pessoas privadas de liberdade 

 

Fonte: Infopen, junho/2014 

O número de filhos influencia diretamente no impacto sobre comunidades, pois o 

número de visitantes cadastrados no sistema penitenciário aumenta. Infelizmente, poucas são 

as unidades que sabem informar quantos filhos têm os seus internos, portanto não podemos 

afirmar que ter filhos é uma característica do preso brasileiro.  

 

 

                                                 
31 O Infopen fez a ressalva de que poucas unidades prisionais tinham condições de informar se os internos 

tinham filhos e quantos. Os dados apresentados a seguir correspondem a 3,34% da população prisional total. A 

amostra pode não ser representativa da população como um todo mas ainda apresenta um importante fator de 

aumento do impacto das prisões nas comunidades.  
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2.2.5 Tipo penal 

Pode-se afirmar, entretanto, quais são os tipos penais mais recorrentes entre as pessoas 

privadas de liberdade. O campeão nacional em incidência é tráfico de drogas, nos termos do 

art. 12 da Lei 6.368 de 1976 (antiga lei de drogas) e art. 33 da Lei 11.343 de 2006 (atual lei de 

drogas). No total, 55.920 pessoas foram privadas de liberdade por terem cometido esse tipo 

penal32.  Senão vejamos: 

GRÁFICO 8 - Distribuição de crimes tentados/consumados entre os registros das 

pessoas privadas de liberdade 

 

Fonte: Infopen, junho/2014 

De acordo com os dados do Infopen de 2014, apesar de tipo penal de maior incidência 

ser o de tráfico, o grupo de tipos penais com maior incidência é o de crimes contra o 

patrimônio.  

Verifica-se no gráfico 8 que entre pessoas privadas de liberdade, 14% cometeram o 

crime de homicídio, seja ele na forma simples, culposa ou qualificada. Não é o tipo penal de 

provoca com a maior taxa de encarceramento, entretanto, de acordo com o IPEA, em 2014 o 

número de homicídios no Brasil foi de 60.47433. De 2011 a 2015 o Brasil registrou mais 

mortes violentas do que a Síria, que está em guerra34. Entretanto, o Infopen registrou que 

                                                 
32 A planilha completa com a relação entre presos e tipo penal está no Anexo I 
33 Atlas da Violência, IPEA, p. 12.  
34 Brasil tem mais mortes violentas do que a Síria em guerra, mostra anuário. Agência Brasil. Disponível em 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-10/brasil-tem-mais-mortes-violentas-do-que-

siria-em-guerra-mostra> Acesso 17.10.2017 
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39.605 pessoas foram encarceradas por crimes contra a pessoa, dentre eles, as modalidades de 

homicídio.  

Dos crimes de maior incidência, a maioria não são tipos penais que precisam do uso 

da violência para serem consumados. Conclui-se, assim, mais uma característica sobre o preso 

brasileiro: ele comete crimes não-violentos.  

 

2.2.6 Escolaridade  

 No âmbito nacional, poucas são as unidades que conseguem fornecer informações 

precisas sobre a escolaridade dos presos. De acordo com o Infopen, poucos menos da metade 

das unidades afirmaram ter condições de obter essas informações em seus registros e 20% das 

unidades afirmam ter esses dados sobre parte dos presos35. 

 Foram coletadas as seguintes informações: 

GRÁFICO 9 – escolaridade da população prisional 

 

Fonte: Infopen, junho/2014 

 De acordo com o gráfico acima, verifica-se que o grau de escolaridade dos presos é 

baixo e pior do que a média nacional. O Censo de 2010 atestou que 32% da população  

acional tem o ensino fundamental completo, enquanto que incríveis 52% da população 

prisional não tem esse grau de escolaridade.   

                                                 
35Infopen p. 57 
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 Convém ressaltar que o grau de escolaridade da população prisional do estado de 

Roraima está acima da média nacional. Nesse estado, 28% dos presos têm o ensino médio 

completo, enquanto que a média nacional é de 8%36.  

 

2.2.7 Estrangeiros 

 Uma parte significativa das unidades prisionais não têm informações acerca da 

nacionalidade dos seus presos. Apenas 9% de todas as unidades prisionais brasileiras sabem 

informar a nacionalidade de todos os seus presos. Esse dado é essencial pois da ausência dele 

decorrem vários problemas como a barreira linguística, ausência de assistência consular, 

desconhecimento das normas brasileiras e outros.  Vejamos os dados abaixo.  

Tabela 3 -  Estrangeiros por continente de proveniência e por estados

 

Fonte: Infopen 2014 

                                                 
36 Os dados discriminados por estado estão disponíveis no anexo II.  



  
 

 
  
 

 

24 

Os estados brasileiros localizados próximos à fronteira são os que apresentam a maior 

porcentagem de presos estrangeiros. Em números absolutos, São Paulo é o estado com o 

maior número de presos de fora do país37, mas em números relativos, Roraima lidera o 

ranking, com 4,5% dos presos sendo estrangeiros  

 

2.3. Óbitos no sistema penitenciário nacional  

Outra informação relevante sobre o sistema penitenciário nacional é o número de 

óbitos registrados. Foram registradas 954 mortes em 2015 dentro das unidades prisionais 

brasileiras. Note-se que nesse número não constam suicídios e homicídios. Vejamos os dados 

coletados pelo Ministério Público: 

 

Tabela 4 - Quantidade de suicídios, homicídios, mortes, presos com ferimentos e lesões 

corporais por região, 2014-2015. 

Fonte: SIP-MP (13/09/2016), Resolução CNMP nº 56. 
 

Cabe ressaltar que os óbitos dentro do sistema têm uma clara conexão com a 

superlotação e a falta de recursos destinados aos estabelecimentos. Com poucos recursos e 

muitos presos não há profissionais o suficiente para garantir segurança e integridade física. 

São 45.616 servidores voltados à atividade de custódia e 449 médicos clínicos gerais para um 

contingente de 654.372 presos.  

Ou seja, caso os presos entrem em conflito, não há servidores para contê-los e evitar 

que este se torne físico. Se isso acontecer e um preso ficar gravemente ferido, também não há 

                                                 
37 Note-se que o estado de São Paulo é responsável por um terço da população carcerária nacional e este não 

respondeu às perguntas solicitadas para a elaboração do Infopen. Para os dados sobre os presos estrangeiros foi 

utilizada a Lei de Acesso à Informação. Nesse sentido, ver: disponível em 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/06/dados-do-sistema-carcerario-no-pais-estao-incompletos.html acesso 

18.10.2017 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/06/dados-do-sistema-carcerario-no-pais-estao-incompletos.html
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médicos o suficiente. Esse cenário é potencializado caso aconteça uma rebelião entre os 

presos, como por exemplo, com o ocorrido no Amazonas que ocasionou em 56 mortes38. 

 

2.4 Regime 

Recentemente o Conselho Nacional de Justiça em conjunto com os tribunais estaduais 

realizaram o levantamento dos presos provisórios do país e elaboraram um plano de ação para 

os tribunais39. Um total de vinte e cinco unidades da federação apresentaram propostas ao 

CNJ.  

Constatou-se que dos 654.372 presos no Brasil, 221.054 são provisórios. Uma média 

de 33%. Conforme visto no item “1.2.5 Tipo Penal” os crimes dolosos contra a vida não são 

maioria. Os processos de competência do Tribunal do Júri envolvendo esses tipos penais são 

31.610. Eis a relação entre tipo penal e presos provisórios: 

GRÁFICO 10 – Percentual de presos provisórios por crime praticado 

Fonte: Levantamento do CNJ com Tribunais de Justiça (Janeiro/2017) 

                                                 
38 HENRIQUES, Camila. Rebelião em presídio chega ao fim com 56 mortes, diz governo do AM. G1, Manaus, 

02.01.2017. Disponível em <http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2017/01/rebeliao-no-compaj-chega-ao-

fim-com-mais-de-50-mortes-diz-ssp-am.html >. Acesso 23.10.2017 
39 Levantamento dos Presos Provisórios do País e Plano de Ação dos Tribunais. Agência CNJ de Notícias, 

Brasília, 23.02.2017. Disponível em<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84371-levantamento-dos-presos-

provisorios-do-pais-e-plano-de-acao-dos-tribunais > Acesso em 23.10.2017 

http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2017/01/rebeliao-no-compaj-chega-ao-fim-com-mais-de-50-mortes-diz-ssp-am.html
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2017/01/rebeliao-no-compaj-chega-ao-fim-com-mais-de-50-mortes-diz-ssp-am.html
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84371-levantamento-dos-presos-provisorios-do-pais-e-plano-de-acao-dos-tribunais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84371-levantamento-dos-presos-provisorios-do-pais-e-plano-de-acao-dos-tribunais
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Verifica-se, novamente, que os tipos penais que mais encarceram provisoriamente são 

os relacionados ao tráfico de drogas e crimes patrimoniais. Em alguns estados, o número de 

presos provisórios é alarmante. No Sergipe estes representam 82,34% em relação ao total de 

presos. Ou seja, a maioria da população carcerária sergipana ainda não foi condenada. 

 

2.5 Conclusões sobre os dados relativos ao sistema penitenciário nacional 

Diante dos dados apresentados, conclui-se que a superlotação das unidades prisionais 

é um fenômeno nacional e o principal problema penitenciário. Associada aos recursos 

insuficientes, o número de óbitos dentro do sistema aumenta. Não há profissionais o 

suficiente para garantir a integridade física dos presos. 

Com as informações apresentadas é possível também traçar um panorama do perfil 

dos presos. Os presos brasileiros são, majoritariamente, jovens, negros, com baixo grau de 

escolaridade, solteiros e encarcerados por tráfico de drogas. Essas são as informações 

relativas à média nacional. No próximo capítulo será feita uma análise do sistema prisional 

fluminense. 

 

3. ANÁLISE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

O Instituto Igarapé, em conjunto com o MPRJ realizou uma pesquisa quantitativa 

sobre o sistema penitenciário fluminense. Foram coletados dados de junho de 2016 até junho 

de 2017 sobre ocupação e capacidade, perfil da população presa e óbitos no sistema. Estes 

dados serão apresentados ao longo deste capítulo e os dados numéricos estão dispostos nos 

Apensos ao final do trabalho.   

 

3.1 Ocupação e capacidade 

As unidades prisionais do estado do Rio de Janeiro, atualmente, encontram-se em 

estado de superlotação. No total são oferecidas aproximadamente 28.757 vagas para 51.440 

presos40, representando uma ocupação de 180%41.  

                                                 
40 Esse número é aproximado pois não foi possível obter os dados referentes à Cadeia Pública José Antônio da 

Costa Barros. 
41 Todos os dados sobre ocupação e capacidade dos presídios estão dispostos no Apenso I 
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Com isso, o estado apresenta uma lotação acima da média nacional. De acordo com o 

gráfico 1 apresentado no capítulo anterior, a ocupação média do Brasil é de 162,5%. Ou seja, 

nesse aspecto as unidades prisionais fluminenses estão em uma situação inferior ao resto do 

país. 

As unidades prisionais estão presentes em três regiões do estado do Rio de Janeiro: 

Complexo de Gericinó, Niterói e interior e Grande Rio. Algumas delas apresentam taxas de 

ocupação alarmantes. Na região de Niterói e interior verificou-se que as cadeias públicas 

Juíza Patrícia Acioli, Tiago Teles de Castro Domingues e o Presídio Carlos Tinoco da 

Fonseca estão com mais de 200% de ocupação. Em pior situação está a Cadeia Pública Juíza 

Patrícia Lourival Acioli, com 319% de ocupação. De acordo com o relatório de visita ao 

presídio, além da superlotação outros problemas graves são a localização de difícil acesso, a 

falta de remédios para doenças crônicas, além de inúmeros presos dormirem no chão42.  

No complexo de Gericinó, das vinte e quatro unidades prisionais, seis estão com a taxa 

de ocupação acima de 200%. Com 277% de ocupação, a Penitenciária Alfredo Tranjan, 

popularmente conhecida como Bangu II, é a que está com a situação mais grave. O Ministério 

Público constatou que, além da superlotação, há insuficiência na distribuição de remédios, 

não há privacidade para o atendimento psicossocial e há muitos ratos na unidade43.  

Das unidades localizadas na região Grande Rio temos que, das treze, cinco estão com 

taxa de ocupação ultrapassando 200%. A Penitenciária Milton Dias Moreira é a unidade da 

região com maior taxa de superlotação, com 311% em junho de 2017. O Ministério Público, 

em visita realizada em outubro de 2017, constatou que a assistência material aos presos é 

extremamente precária. Não há camas para todos os presos, não são fornecidos toalhas, roupa 

de cama, uniformes e material de higiene pessoal, assim como a temperatura da água é 

inadequada ao clima da região.  

O Presídio Ary Franco também está com a taxa de ocupação acima de 200%, mas a 

sua situação será discutida no próximo capítulo.  

 

3.2 Perfil da população presa 

                                                 
42 Relatório de visita à Cadeia Pública Patrícia Lourival da Acioli p. 5. 
43 Relatório de visita à Penitenciária Alfredo Tranjan p. 9. 
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Em muitos aspectos o perfil do preso fluminense é semelhante ao perfil geral dos 

presos brasileiros44.  

A média nacional de presos com ensino fundamental completo ou incompleto é de 

75%, no estado do Rio de Janeiro a média é de 74%. Assim como parte significativa da 

população carcerária nacional está presa em regime provisório, uma média de 33%, o Rio de 

Janeiro tem um número próximo, com 32%.  

A principal diferença entre o perfil geral do preso brasileiro e o fluminense é o tipo 

penal. No Brasil, o delito que mais gera encarceramento é o tráfico de entorpecentes, 

conforme o gráfico 7, a média nacional é de 27%. No Rio de Janeiro esse posto é ocupado 

pelo delito de roubo simples, representando 24% do percentual. O tráfico de entorpecentes 

vem em segundo lugar, com uma média de 20% dos presos.  

Outro dado importante sobre o perfil dos presos é no que diz respeito à facções 

criminosas. Cerca de 41% dos presos no Rio de Janeiro se declaram pertencentes ao Comando 

Vermelho. Demais facções como o Terceiro Comando e o Amigos dos Amigos possuem um 

percentual menos expressivo, com 9% e 6%, respectivamente. Muitos presos são neutros, 

39% declaram não pertencer à uma facção criminosa.  

 

3.3 Óbitos no sistema 

O Instituto Igarapé registrou que entre janeiro de 2010 e junho de 2016 houve 442 

óbitos dentro do sistema penitenciário. A maior parte destes óbitos foram decorrentes de 

doenças. Essa informação está em conformidade com o que foi disposto no item 3.1: faltam 

remédios e instalações de saúde dignas nos presídios.  

O Presídio Evaristo de Moraes, além de contar com uma taxa de ocupação de 177%, é 

o que registrou o maior número de óbitos com 16% do total. De acordo com informações 

coletadas pelo Ministério Público no Presídio, as instalações de saúde são insuficientes. 

Desde fevereiro de 2015 há apenas 1 médico por dia para mais de 1700 presos. Não 

existe farmácia desde abril de 2014. Só foram garantidas vacina aos presos em três ocasiões 

desde janeiro de 2010 até junho de 2016: janeiro de 2013, março de 2014 e março de 201545. 

Apenas nesses meses há registro de que se não houver no estabelecimento condições 

                                                 
44 Os dados sobre o perfil dos presos estão no Apenso II.  
45 Informações anteriores a 2013 não constam na base de dados eletrônica do Ministério Público na página “Luz 

no Cárcere”.  
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adequadas para prover a assistência médica, para onde os presos são encaminhados e se há 

transporte adequado às 24h por dia. Por fim, os presos não são submetidos à exame médico ou 

pericial antes de ingressarem no estabelecimento, contrariando os artigos 14 e 40 da Lei de 

Execuções Penais.   

Este é o panorama geral das unidades prisionais no estado do Rio de Janeiro. No 

próximo capítulo será abordado o Presídio Ary Franco em detalhes.  

 

4. O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL DO PRESÍDIO ARY FRANCO 

O Presídio Ary Franco, como será demonstrado a seguir, está em uma situação melhor 

do que a média nacional. O que o torna um caso a ser estudado é a sua disposição 

arquitetônica: o presídio é subterrâneo. Ao longo do capítulo serão feitas comparações com as 

médias nacional e estadual das unidades prisionais e serão apontadas as irregularidades. Ao 

final, será verificado se o presídio preenche os requisitos apontados pela Corte Constitucional 

Colombiana para que seja declarado o Estado de Coisas Inconstitucional. 

 

4.1 Ocupação e capacidade 

O Instituto Igarapé verificou que em junho de 2017 a capacidade do Presídio Ary 

Franco era de 968 presos para um efetivo real de 2172 internos, resultando na preocupante 

taxa de ocupação 224%. Entretanto, de acordo com as informações coletadas pelo Ministério 

Público, em setembro de 2017 a capacidade do presídio aumentou.  

Agora é possível abrigar 1936 presos. Se o número de interno fosse o mesmo de 

junho, essa mudança seria positiva, pois representaria uma taxa de ocupação mais favorável. 

Todavia, o número de presos aumentou drasticamente para 3340. Houve uma melhora na taxa 

de ocupação, pois agora esta é de 173%, mas o problema da superlotação persiste. A 

exiguidade do espaço das celas é tamanha que os solários estão sendo utilizados como 

extensão da mesma ao serem ocupados como dormitório. 

Diante dos dados apresentados sobre a média nacional e a fluminense, constata-se que 

o Presídio Ary Franco tem uma taxa de ocupação superior à primeira e inferior à segunda. Ou 

seja, está pior do que média nacional e melhor do que média do estado do Rio de Janeiro. A 

ocupação nacional está em torno de 163% e a fluminense em 180%. A foto abaixo tirada pela 

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos ilustra a 

situação das celas. 



  
 

 
  
 

 

30 

FOTOGRAFIA 1 – Cela em superlotação no Ary Franco 

 

Fonte: Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos do MPRJ 

 

Cabe ressaltar que a Lei de Execuções Penais prevê explicitamente que as celas devem 

ser individuais, contendo dormitório, aparelho sanitário e lavatório 46 . Todas as celas do 

Presídio Ary Franco são coletivas.  

 

4.2 Precariedade de informações 

                                                 
46 Art. 88, LEP: Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário 

e lavatório. 

Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular: 

a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico 

adequado à existência humana; 

b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados). 
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Tanto o Instituto Igarapé quanto o Ministério Público não têm informações detalhadas 

sobre o perfil dos presos e os óbitos no sistema para cada unidade integrante do sistema 

penitenciário fluminense. Não é possível, assim, traçar panorama preciso sobre os internos do 

Ary Franco.  

 

4.3 O estado de coisas inconstitucional do Presídio Ary Franco 

Neste item serão abordadas as violações efetivamente constatadas e a sua adequação 

aos requisitos da Corte Constitucional Colombiana para que seja declarado o estado de coisas 

inconstitucional. 

 

4.3.1 Falta de assistência material 

A Lei de Execuções Penais prevê em seu artigo 12 que a assistência material ao preso 

e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. 

O fornecimento de vestuário e instalações higiênicas é precário no Ary Franco. 

O Ministério Público em setembro de 2017 reiterou a precariedade periódica no 

fornecimento de colchões: não há o suficiente para todos os presos. Atualmente estes são 

distribuídos de acordo com um organograma de entrega do depósito central mas são 

insuficientes para o contingente de presos.  

Não há informações sobre se aos presos é fornecido material de higiene pessoal, assim 

como roupa de cama e toalha de banho. Informações sobre o fornecimento de uniforme aos 

presos também não são constantes.  

 

4.3.2 Separações dos presos 

A Lei de Execuções Penais determina que os presos devem ser classificados de acordo 

com os seus antecedentes e personalidade para possibilitar o cumprimento individualizado da 

pena. Ou seja, os presos devem ser separados em razão do regime, da reincidência e em razão 

da natureza do delito.  

 O Ministério Público apurou que as celas e galerias do Presídio Ary Franco são 

dividas de acordo com a facção criminosa, periculosidade e grau de escolaridade. Há também 

uma ala designada aos apenados federais. Essa divisão gera superlotação em algumas galerias 
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e sobram vagas em outras, uma vez que 74% dos presos fluminenses têm o ensino 

fundamental completo ou incompleto e 13% têm o ensino médio completo ou incompleto.  

As regras da LEP de separação em razão da reincidência e da natureza do delito não 

são observadas. Constata-se que a separação dos presos é feita utilizando critérios que não 

têm previsão na lei.  

 

4.3.3 Falta de assistência à saúde 

O Ministério Público verificou que a Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária não possui um protocolo pré-determinado para a troca de roupa de cama para 

presos com doenças infectocontagiosas uma vez que estes não ficam na unidade, são 

transferidos para o Hospital Penal Hamilton Agostinho.  

Entretanto, o lapso temporal entre o diagnóstico e as providências cabíveis é extenso. 

Ou seja, um preso com uma doença infectocontagiosa fica em contato com os demais por um 

período indeterminado até que receba o diagnóstico, ameaçando a saúde de todos. Além disso, 

uma vez que a unidade foi construída de forma subterrânea a sua estrutura física não permite a 

circulação cruzada de ar, contribuindo para o contágio de doenças pela via aérea.  

A assistência à saúde do preso deve ser exercida tanto em caráter preventivo quanto 

curativo 47  e permitir que roupas de cama contaminadas com doenças infectocontagiosas 

continuem sendo usadas é uma clara afronta a esse direito. 

E mais.  O Ministério Público verificou falta de assistência à saúde também no que diz 

respeito ao fornecimento de medicamentos no Presídio. A SEAP criou um cronograma anual 

para a entrega de medicamentos e insumos médicos. A unidade, entretanto, tem uma alta 

rotatividade de presos, o que demandaria fornecimento de estoque. Como o cronograma é 

anual, ele é baseado nas necessidades dos presos à época de sua elaboração, não sendo 

possível prever as demandas dos presos que ainda virão. Ressalte-se que os medicamentos 

que o presídio precisa com urgência são os necessários para controlar o surto de sarna que 

acomete a unidade.  

As condições de saúde precárias do presídio impossibilitam também que a família dos 

presos levem os medicamentos necessários. A entrega do remédio é condicionada a pedido 

                                                 
47 Art. 14, caput, LEP 
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médico realizado em atendimento ambulatorial dentro da unidade. O referido atendimento é 

feito por senhas e muitos presos demoram semanas para conseguir uma consulta.  

O também MP constatou que aos internos com feridas provocadas por confronto 

policial não é assegurado o cuidado médico adequado. Estes permanecem em suas celas 

correndo o risco de terem a sua situação agravada. 

 

4.3.4 Dos exercícios físicos e banho de sol 

Na unidade prisional em comento o banho de sol é feito dentro da própria cela, visto 

que estas possuem um solário, sendo que este é um pequeno espaço existente dos fundos de 

cada cela. O espaço comporta, com dificuldade, os presos em pé e lado a lado, conforme a 

fotografia 2.  

O espaço recebe a nomenclatura de solário por ter uma abertura para o céu. Todavia, 

esta está a mais de 6 metros de altura em relação ao chão. É evidente que passa alguma 

luminosidade, mas não é equivalente a um banho de sol propriamente dito. Essa situação é 

ilustrada pela fotografia 3.  

FOTOGRAFIA 2 – Solário  
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Fonte: Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos do MPRJ 

 

FOTOGRAFIA 3 – Solário 2 

 

Fonte: Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos do MPRJ 

A Lei de Execução Penal determina explicitamente que o preso tem direito a sair de 

sua cela durante duas horas por dia para o banho de sol48. Além disso, a resolução nº 14 de 

1994 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária49 dispõe que “o preso que 

não se ocupar de tarefa ao ar livre deverá dispor de, pelo menos, uma hora ao dia para 

realização de exercícios físicos adequados ou banho de sol”. 

No que diz respeito ao exercício físico, apenas uma vez por semana é garantido aos 

presos horário recreativo em que é permitido jogar futebol no gramado da unidade. Por mais 

que seja uma garantia prevista em lei, é logisticamente inviável assegurar aos presos uma hora 

de banho de sol ou atividade física por dia pois são 1404 presos para 71 agentes 

penitenciários.  

A garantia dos presos ao banho de sol já foi matéria discutida pelo Supremo, em que o 

Min. Lewandowski o manteve para os presos do Estado do Rio de Janeiro50.  

                                                 
48 Art. 52, IV, LEP.  
49 A resolução em comento estabelece as regras mínimas para o tratamento do preso no Brasil, 
50 MACEDO, Fausto. Lewandowski mantém banho de sol diário para os presos do Rio. Estadão, São Paulo, 

02.12.2015. Disponível em < http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/lewandowski-mantem-banho-

de-sol-diario-para-os-presos-do-rio/> Acesso em 07.11.2017.  

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/lewandowski-mantem-banho-de-sol-diario-para-os-presos-do-rio/
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/lewandowski-mantem-banho-de-sol-diario-para-os-presos-do-rio/
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Em 2015 o então presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, indeferiu pedido 

da Suspensão de Tutela Antecipada nº 807 contra decisão da 10ª Câmara Cível do Rio de 

Janeiro que determinou ao Estado a implementação do banho de sol diário dos presos nas 

unidades por pelo menos uma hora. A Procuradoria Geral do Rio apontou pela inviabilização 

logística da decisão em comento.  

O Ministro se manifestou pela possibilidade do Judiciário impor à Administração 

Pública a obrigação de fazer, ocasionando na execução de obras em estabelecimentos 

prisionais com o objetivo de garantir os direitos fundamentais dos presos.  

 

4.4 Da necessidade de declaração do Estado de Coisas Inconstitucional 

Diante do exposto neste capítulo resta evidente que os presos do Presídio Ary Franco 

têm os seus direitos constantemente violados. A Constituição Federal garante de forma ampla 

que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Esse dispositivo 

constitucional é instrumentalizado pelos direitos dos presos dispostos na Lei de Execução 

Penal e nas resoluções Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Violar esses 

direitos é, consequentemente, violar a Carta Magna.  

Conforme abordado no capítulo 1, a jurisprudência da Corte Constitucional 

Colombiana pressupõe alguns requisitos para que seja reconhecido o estado de coisas 

inconstitucional. São eles: (i) a vulneração massiva e generalizada de vários direitos 

constitucionais de um número significativo de pessoas; (ii) a prolongada omissão das 

autoridades responsáveis; (iii) inexistência de medidas legislativas, administrativas ou 

orçamentárias cabíveis51 ; (iv) existência de um problema social cuja solução demanda a 

atuação conjunta de múltiplas entidades; e (v) o entendimento de que se todas as pessoas 

afetadas pelo mesmo problema recorressem ao judiciário haveria um enorme 

congestionamento de processos 

As violações apontadas no item 4.3 deixam evidente que o Ary Franco se encaixa nos 

requisitos apresentados acima. Senão vejamos.  

 

4.4.1 A vulneração massiva e generalizada de vários direitos constitucionais de um 

número significativo de pessoas 

                                                 
51 A inexistência de medidas legislativas, administrativas ou orçamentárias cabíveis será considerada como uma 

consequência da prolongada omissão das autoridades responsáveis.  
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A atual situação do Presídio viola diversos dispositivos constitucionais. A dignidade 

da pessoa humana52, princípio nuclear do ordenamento jurídico pátrio, não existe no Ary 

Franco, basta analisar a situação das celas em que os presos vivem53.  

Como foi demonstrado, aos presos são negados direitos básicos, como assistência 

material e à saúde, caracterizando assim tratamento degradante (art. 5º, III”, CF) assim como 

a pena cruel, também é vedada pela Constituição (art. 5º, XLVII, “e”, CF)54.  

Note-se que os incisos XLVIII e XLIX do rol de direitos fundamentais são 

praticamente ignorados. O primeiro preceitua que a pena será cumprida em estabelecimentos 

distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Verificamos que 

no Ary Franco a principal distinção entre os presos diz respeito ao envolvimento com o 

Comando Vermelho. O segundo versa sobre a integridade física e moral. Resta evidente que 

esta não é garantida, tendo em vista as precariedade aliada à superlotação da unidade. Há, no 

presídio Ary Franco, uma violação massiva de direitos fundamentais.  

 

4.4.2 A prolongada omissão das autoridades responsáveis 

Diante do desrespeito constante aos direitos fundamentais dos presos, verifica-se que 

inexistem medidas legislativas, administrativas ou orçamentárias eficazes com o intuito de 

sanar os problemas do sistema carcerário nacional e, em consequência, os do Ary Franco.  

Existem medidas legislativas para assegurar os direitos da população carcerária, como 

a Lei de Execução Penal e as resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária. Estas garantem direitos aos presos mas, como foi apontado no capítulo três e no 

item anterior, são reiteradamente violados, como o direito à celas individuais, por exemplo55.  

A política criminal brasileira sofre um fracasso generalizado das políticas legislativas, 

administrativas e orçamentárias 56 . A precariedade das prisões brasileiras é amplamente 

discutida, tendo sido objeto de duas Comissões Parlamentares de Inquérito e, ainda em curso, 

uma Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. A primeira CPI do sistema 

carcerário da Câmara dos Deputados foi realizada em 2009. Esta teve a finalidade de 

                                                 
52 Art. 1º, III, CF. 
53 CAMPOS, Carlos Alexandre Azevedo. Estado de coisas inconstitucional. Salvador. JusPodivm, 2016, p. 271 
54 CAMPOS, Carlos Alexandre Azevedo. Estado de coisas inconstitucional. Salvador. JusPodivm, 2016, p. 271  
55 CAMPOS, Carlos Alexandre Azevedo. Estado de coisas inconstitucional. Salvador. JusPodivm, 2016, p. 272 
56 CAMPOS, Carlos Alexandre Azevedo. Estado de coisas inconstitucional. Salvador. JusPodivm, 2016, p. 272 
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investigar a realidade do sistema, atentando à superlotação das unidades custos sociais e 

econômicos desses estabelecimentos, a permanência de encarcerados que já cumpriram a 

pena, a violência dentro das instituições do sistema carcerário, corrupção, crime organizado e 

suas ramificações nos presídios e buscar soluções para o efetivo cumprimento da LEP57. O 

relatório da CPI constatou o inferno dantesco dos estabelecimentos e notificou diversas 

autoridades sobre as inconstitucionalidades encontradas, entretanto não apresentou soluções 

de políticas públicas para alterar a situação.  

Em 2017 a Câmara dos Deputados realizou uma nova CPI destinada a investigar a 

realidade do sistema carcerário nacional. Esta, diferentemente da CPI de 2009, fez propostas 

de políticas públicas. O seu relatório foi encaminhado ao Poder Executivo dos estados com 

sugestões de políticas públicas a serem adotadas. Dentre elas destaca se a ampliação do 

quadro de defensores públicos. As sugestões da CPI, entretanto, não vinculam a 

Administração. Não há garantias que estas serão realizadas. Elas representam um primeiro 

passo para alterações estruturais, mas falta uma ação concreta da Administração Pública 

direta.  

 

4.4.3 Existência de um problema social cuja solução demanda a atuação conjunta de 

múltiplas entidades 

A superação do quadro massivo de inconstitucionalidades do ECI depende da 

coordenação de medidas de diferentes naturezas: social, executiva, legislativa, orçamentária e 

interpretativa (judiciário)58.  

De acordo com o que foi aqui apresentado, resta evidente que a superlotação dos 

unidades prisionais está intimamente relacionada à violação de direitos dos presos. Uma 

forma de provocar as alterações necessárias no plano social está ao expor as verdades e 

mentiras sobre o sistema de justiça criminal. Superada essa etapa será possível pensar em 

alterações nos planos executivo, legislativo, orçamentário e interpretativo.   

A socióloga Julita Lemgruber as três principais mentiras sobre o sistema de justiça 

criminal: (1) o sistema de justiça criminal é um inibidor eficaz da criminalidade; (2) a 

                                                 
57 CPI Sistema Carcerário. 2009. p. 4 
58 CAMPOS, Carlos Alexandre Azevedo. Estado de coisas inconstitucional. Salvador. JusPodivm, 2016, p. 274 
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elevação das taxas de encarceramento reduz o crime e (3) a população brasileira quer todos os 

criminosos na cadeia59. Estas serão expostas nos parágrafos subsequentes.  

A primeira mentira é de que o sistema de justiça criminal é um inibidor eficaz da 

criminalidade. Nos Estados Unidos e na Inglaterra indicadores chamados de “taxas de atrito” 

são frequentemente utilizados. O seu objetivo é apontar a proporção de perdas ocorridas em 

determinado lapso temporal. Têm como base pesquisas domiciliares de vitimização, a parcela 

de crimes registrado pela polícia, a parcela esclarecida e a parcela que resultou em 

condenação. Esses indicadores comprovaram que mesmo em países com um poder judiciário 

mais rápido e uma polícia mais eficiente, o número de condenações é bastante inferior ao 

número de crimes cometidos.  

Sobre essa informação, afirma Lemgruber:  

“Significa dizer que a relação custo-benefício desse sistema em geral se mostra 

altamente desfavorável e que os mecanismos punitivos, por si mesmos, têm um 

poder muito baixo de inibir o crime, indepentemente do grau de “dureza” com que 

são empregados. Significa dizer, noutras palavras, que a punição, embora seja 

obviamente necessária (ninguém está negando isso), é absolutamente insuficiente 

para inibir ou controlar a criminalidade, sobretudo quando privilegiada em 

detrimento da prevenção.60” 

No Brasil não são realizadas pesquisas periódicas de vitimização. O Infopen apresenta 

dados gerais sobre os crimes cometidos, mas não há uma esquematização minuciosa das 

infrações. Uma pesquisa de vitimização contempla informações sobre a natureza, frequência e 

circunstância dos crimes sofridos. Além disso, indaga-se sobre a relação entre a vítima e o 

agressor: se era uma pessoa conhecida, um familiar e etc. Por fim, verificam-se características 

socioeconômicas da vítima e as providências tomadas61.  

Lemgruber aponta que esse tipo de pesquisa é essencial para a criação de uma política 

de segurança pública eficiente. O encarceramento é, visivelmente, ineficiente para a redução 

da criminalidade. É preciso saber mais sobre os crimes para sanar as falhas estruturais na 

segurança pública.  

                                                 
59 Lemgruber, J.. Verdades e mentiras sobre o sistema de justiça criminal. Revista CEJ, América do Norte, 515 

12 2001. p. 13 
60 Lemgruber, J.. Verdades e mentiras sobre o sistema de justiça criminal. Revista CEJ, América do Norte, 515 

12 2001. p. 13 
61 Lemgruber, J.. Verdades e mentiras sobre o sistema de justiça criminal. Revista CEJ, América do Norte, 515 

12 2001. p. 14 
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A segunda falácia sobre o sistema de justiça criminal é de que a elevação das taxas de 

encarceramento reduzem o crime. A autora aponta estudos indicando que o crescimento da 

taxa de encarceramento não representa uma redução na mesma proporção nos índices de 

criminalidade. O mesmo resultado ocorre no Brasil: o Infopen indica o crescimento constante 

da taxa de encarceramento e enquanto que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2017 

mostra o aumento nos índices de criminalidade62.  

Com isso, a autora propõe uma discussão acerca da alocação dos recursos públicos. 

Estes, sabidamente, são escassos. Entretanto, ao investir na criação de presídios ou no 

aumento de vagas das unidades existentes, como no Ary Franco, políticas de segurança 

pública não punitivistas deixam de receber recursos.  

A terceira, e última, falácia é que a população brasileira quer todos os criminosos na 

cadeia. Frequentemente alguns políticos apresentam um discurso de que a população 

brasileira clama por uma legislação penal mais dura, como, por exemplo, o Deputado Federal 

Jair Bolsonaro ao defender a redução da maioridade penal63.  

Entretanto, a opinião popular é recorrentemente desconsiderada e quando é, a parcela 

envolvida é mínima. Como exemplo, temos a consulta pública realizada pelo Senado Federal 

perguntando quantas pessoas apoiam a redução da maioridade penal para 15 anos em crimes 

de estupro e assassinato. Até novembro de 2017 menos de 15 mil pessoas manifestaram sua 

opinião. Esse contingente representa menos de 1% da população brasileira. Como é possível 

definir a opinião popular se não há mecanismos eficientes de comunicação entre gestores e 

parlamentares e a sociedade?  

Uma vez que estes pontos indicados por Julita Lemgruber são elucidados, o próximo 

passo para a superação do Estado de Coisas Inconstitucional é por meio da atuação conjunta 

dos três poderes para provocar as alterações nos demais planos: social, executivo, legislativo, 

orçamentário e interpretativo.  

Assim, se faz necessária a intervenção judicial inerente à declaração do Estado de 

Coisas Inconstitucional. Esta, por sua vez, deve-se dirigir a um conjunto de órgãos e 

                                                 
62 Segurança Pública em Números 2017. Fórum Brasileiro de Segurança Pública Disponível em 

<http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2017/10/infografico2017-vs8-FINAL-.pdf> Acesso 

12.11.2017. 
63  XAVIER, Luiz Gustavo. Deputado Jair Bolsonaro diz que redução da maioridade penal vai proteger a 

sociedade. Câmara Notícias, Brasília, 28.05.2015. Disponível em 

<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/489099.html> Acesso 12.11.2017. 
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entidades, dos três poderes e de diferentes níveis federativos, exigindo uma pluralidade de 

medidas de naturezas diversas. Contra falhas estruturais, cabem remédios estruturais.64  

 

4.4.4 Entendimento de que se todas as pessoas afetadas pelo mesmo problema 

recorressem ao judiciário haveria um enorme congestionamento de processos 

 Este último requisito para que seja declarado o Estado de Coisas Inconstitucional está 

relacionado ao número de processos caso cada um dos presos ajuizasse uma ação ao sofrer 

uma ilegalidade. Se cada preso do Ary Franco ajuizar uma ação de indenização por danos 

morais contra o Estado, são 3340 processos a mais. Acerca dessa matéria, o STF já se 

pronunciou.  

No Recurso Extraordinário 580252, com repercussão geral reconhecida, o Supremo 

afirma que o Estado deve indenizar preso em situação degradante65. O Plenário da Corte 

acompanhou o voto do falecido Min. Teori Zavascki, relator do caso, no provimento do 

recurso.  

De acordo com o relator:  

“O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato dos 

agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do 

art. 37, § 6º, da Constituição, disposição normativa autoaplicável, não sujeita a 

intermediação legislativa ou administrativa para assegurar o correspondente direito 

subjetivo à indenização. Ocorrendo o dano e estabelecido o seu nexo causal com a 

atuação da Administração ou dos seus agentes, nasce a responsabilidade civil do 

Estado, caso em que os recursos financeiros para a satisfação do dever de indenizar, 

objeto da condenação, serão providos, se for o caso, na forma do artigo 100 da 

Constituição. 

Sendo assim, e considerando que, no caso, a configuração do dano é matéria 

incontroversa, não há como acolher os argumentos que invocam, para negar o dever 

estatal de indenizar, o "princípio da reserve do possível", nessa dimensão 

reducionista de significar a insuficiência de recursos financeiros. Faz sentido 

considerar tal princípio em situações em que a concretização de certos direitos 

constitucionais fundamentais a prestações, nomeadamente os de natureza social, 

dependem da adoção e da execução de políticas públicas sujeitas à intermediação 

legislativa ou à intervenção das autoridades administrativas. Em tais casos, pode-se 

                                                 
64 CAMPOS, Carlos Alexandre Azevedo. Estado de coisas inconstitucional. Salvador. JusPodivm, 2016, p. 275 
65  RE 580252, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. GILMAR MENDES, 

Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 

11-09-2017 
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afirmar que o direito subjetivo individual a determinada prestação, que tem como 

contrapartida o dever jurídico estatal de satisfazê-la, fica submetido, entre outros, ao 

pressuposto indispensável da reserva do possível, em cujo âmbito se insere a 

capacidade financeira do Estado de prestar o mesmo benefício, em condições 

igualitárias, em favor de todos os indivíduos que estiverem em iguais condições.  

Mas não é disso que aqui se cuida. Aqui, a matéria jurídica se situa no âmbito da 

responsabilidade civil do Estado de responder pelos danos causados por ação ou 

omissão de seus agentes, nos termos previstos no art. 37, § 6º, da Constituição. 

Conforme antes afirmado, trata-se de preceito normativo autoaplicável, não sujeito a 

intermediação legislative ou a providência administrativa de qualquer espécie. 

Ocorrendo o dano e estabelecido o seu nexo causal com a atuação da Administração 

ou dos seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado.” 

(RE 580252, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 

GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2017) 

 

De acordo com Carlos Alexandre de Azevedo Campos, o tratamento desumano dado 

aos presos, além de violar o direitos constitucionais, faz surgir a pretensão individual destes 

tanto às condições mínimas de subsistência no cárcere quanto à reparação pelo danos 

causados pelas instalações precárias e pela superlotação66. Considerando o teor do recurso 

extraordinário com repercussão geral supracitado, conclui-se que mudanças estruturais na 

política carcerária são essenciais para evitar custos ainda maiores para a Administração 

Pública.  

Diante do preenchimento dos requisitos expostos neste capítulo, resta configurado o 

Estado de Coisas Inconstitucional do Presídio Ary Franco. Com isso, surge a necessidade de 

intervenção do poder judiciário. Por meio do ativismo judiciário é possível provocar as 

autoridades competentes para realizarem as mudanças estruturais necessárias. A construção 

teórica do Estado de Coisas Inconstitucional da Corte Constitucional colombiana é um 

mecanismo de revisão da omissão do poder judiciário diante da violação dos direitos 

fundamentais dos presos.  

O STF já se manifestou sobre o ECI do sistema carcerário brasileiro. As medidas 

cautelares solicitadas na ADPF 347 foram parcialmente concedidas pela Corte. O voto do 

Min. Marco Aurélio concedeu alguns dos pedidos cautelares.  

                                                 
66 CAMPOS, Carlos Alexandre Azevedo. Estado de coisas inconstitucional. Salvador. JusPodivm, 2016, p. 276 



  
 

 
  
 

 

42 

Foi determinado a aplicabilidade imediata dos arts. 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e 

Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, determinando a todos os 

juízes e tribunais que passem a realizar, no prazo máximo de 90 dias, audiências de custódia, 

viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 

24 horas contados do momento da prisão.  

Foi deferida também a cautelar para determinar à União que libere o saldo acumulado 

do Fundo Penitenciário Nacional para utilização com a finalidade para a qual foi criado, 

abstendo-se de realizar novos contingenciamentos até que se reconheça a superação do estado 

de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro.  

Uma vez declarado o Estado de Coisas Inconstitucional, quais devem ser as medidas 

que o poder judiciário deve recomendar para que este seja superado? 

 

5. POSSÍVEIS SOLUÇÕES AO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL 

Diversas são as possíveis soluções para a superação do ECI do Presídio Ary Franco.  

Tendo em vista o número alarmante de presos provisórios, a primeira solução é que 

seja reconhecido o deve de todos os juízes e tribunais de motivarem explicitamente as razões 

para não adotarem medidas cautelares alternativas à privação de liberdade previstas no art. 

319, CPP, para a decretação ou manutenção de prisão provisória. Cabe a estes também 

considerarem o quadro fático em que o Ary Franco e os demais presídios fluminenses se 

encontram antes de concederem medidas penais cautelares, de aplicação de pena e durante a 

execução penal.  

Concerne ao judiciário determinar que o poder executivo elabore e encaminhe a ele 

um plano contendo diretrizes para a superação do ECI no Ary Franco em um prazo de até 3 

anos. Este plano deve conter medidas que sanem (i) a superlotação da unidade; (ii) 

diminuição do número de presos provisórios; (iii) adequação das instalações, principalmente 

no que tange a falta de iluminação das celas; (iv) efetiva separação dos detentos de acordo 

com critérios como sexo, idade, situação processual e natureza do delito; (v) garantia de 

assistência material e médica.  

Além, é claro, das medidas práticas mencionadas acima, é necessário também uma 

discussão nacional sobre a como solucionar superlotação carcerária nacional, uma vez que 

este é o ponto comum em todos os problemas das unidades prisionais.   
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Chama atenção a proposta apresentada pelos juristas Pedro Abramovay e Oscar 

Vilhena em uma reportagem para a Folha de São Paulo publicada em janeiro desse ano: uma 

PEC do teto para o sistema prisional. Os autores apontam que medidas alternativas à prisão 

são mais eficientes para determinados tipos de criminosos. Além de mais baratas, geram 

menos reincidência do que a prisão. 

A solução indicada é estabelecer um teto para o número máximo de presos, obrigando 

o sistema de justiça criminal a selecionar melhor quem prender, garantindo o encarceramento 

para os criminosos que praticaram crimes violentos e representam um perigo grave para a 

sociedade. Enquanto aqueles que praticaram crimes não violentos receberiam penas 

alternativas.  

O caso paradigmático par essa proposta é o Brown v. Plata em que a Suprema Corte 

Americana determinou um teto máximo de presos para o sistema penitenciário californiano. E 

mais. A decisão da Corte determinou a soltura dos presos que excedessem este limite.  

O caso em comento é uma ação civil pública em que os presos do estado da Califórnia 

alegam não receber tratamento médico adequado, situação similar ao do presídio Ary Franco. 

Os autores da ação afirma que o sistema prisional da Califórnia deve ser responsabilizado pois 

a falta de assistência médica decorre imediatamente da superlotação dos presídios.  

O Instituto Brasileiro de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) também formulou 

documento apresentando soluções para a reduzir a superlotação e melhorar o sistema 

penitenciário. Algumas destas merecem destaque.  

A primeira é a regulamentação das audiência de custódia por meio de lei. IDDD 

aponta que a Resolução nº 213 de 2015 do CNJ, que determina a realização das audiências de 

custódia, deve ser implementada de forma irrestrita, assim como a tramitação do PL 

6620/2016 deve ser feita urgentemente. Ressalta o IDDD que a audiência de custódia é um 

mecanismo essencial para resguardar a integridade física e moral do presos, evitando práticas 

de tortura e agindo como instrumento para evitar a prisão daqueles que não deveriam estar ali 

preventivamente.   

O IDDD também propõe a vedação da decretação da prisão preventiva nos casos de 

tráfico privilegiado, alterando a Lei de Drogas (Lei 11.343/2006). O Instituto defende que 

essa alteração legislativa impede que os pequenos traficantes, réus primários, na maioria dos 

casos, não integrem o sistema carcerário e sejam forçados a conviver com integrantes de 

organizações criminosas, como o Comando Vermelho, e contribuam ainda para a 

superlotação carcerária. Outra alteração legislativa proposta pelo IDDD é a proibição da 
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prisão preventiva para crimes sem violência ou grave ameaça com pena mínima igual ou 

menor a 4 anos.  

 

CONCLUSÃO 

A ADPF nº 347 evidencia que os presos, ao ingressarem no Sistema Carcerário 

Brasileiro, sofrem violações dos seus direitos constitucionais e infraconstitucionais 

constantemente. A Constituição Federal, no que toca os Direitos e Garantias Fundamentais, é 

flagrantemente desrespeitada há anos. Com isso, a quarta maior população carcerária do 

mundo é atingida. Ao mesmo tempo, as alterações legislativas em matéria penal procuraram 

criar novos tipos penais ou endurecer as penas já existentes, contribuindo para o aumento da 

população prisional. Diante desse quadro fático, a ADPF supramencionada pede ao Supremo 

Tribunal Federal que seja declarado o Estado de Coisas Inconstitucional do sistema prisional 

brasileiro. 

Nesse contexto está inserido o Presídio Ary Franco. Trata-se de estabelecimento 

prisional no estado do Rio de Janeiro que preenche todos os requisitos que a jurisprudência da 

Corte Constitucional Colombiana aponta como necessários para que o ECI seja declarado. Em 

alguns aspectos o Ary Franco está acima da média nacional e estadual, mas ainda conta com 

violações graves.  

O Instituto Igarapé e o Ministério Público coletaram dados sobre o sistema prisional. 

Estes, ao serem complementados com o relatório das visitas trimestrais feitas pelos 

Promotores de Justiça do MPRJ, indicaram que além da superlotação, o presídio carece de 

colchões, área adequada para o banho de sol, medicamentos, funcionários, assistência médica, 

além de condições mínimas de salubridade.  

Para que o ECI seja superado, o Ministro Marco Aurélio proferiu voto na ADPF nº 

347 concedendo alguns dos pedidos liminares. Foi determinado a aplicabilidade imediata dos 

arts. 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de 

Direitos Humanos, determinando a todos os juízes e tribunais que passem a realizar, no prazo 

máximo de 90 dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a 

autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas contados do momento da prisão.  

Foi deferida também a cautelar para determinar à União que libere o saldo acumulado 

do Fundo Penitenciário Nacional para utilização com a finalidade para a qual foi criado, 

abstendo-se de realizar novos contingenciamentos até que se reconheça a superação do estado 

de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro.  
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Verifica-se, portanto, que o Supremo já decidiu, ainda que liminarmente, sobre 

medidas de superação do ECI. O Ary Franco, por pertencer ao sistema penitenciário nacional, 

faz jus aos efeitos da decisão em comento. Entretanto, conforme foi apontado no capítulo 4, o 

presídio tem características próprias que merecem atenção.  

Não basta que eventualmente seja declarado o ECI do sistema penitenciário nacional, 

o Ary Franco não pode continuar a existir com celas subterrâneas em que os presos vivem na 

escuridão, seja pela disposição arquitetônica ou pela iluminação artificial precária. Para que o 

ECI do Ary Franco seja superado, cabem medidas que versem sobre as violações específicas 

ocorridas na unidade, uma vez que estão sendo violados, principalmente, a Constituição 

Federal e a Lei de Execuções Penais. Diante do desrespeito massivo às leis e à dignidade da 

pessoa humana, a situação em que o Ary Franco se encontra não pode perdurar, devendo ser 

declarado o ECI para ensejar uma alteração nas políticas públicas de matéria criminal.  
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ANEXO I 

 

Número de crimes tentados/consumados pelos quais as pessoas privadas de liberdade 

foram condenadas ou aguardam julgamento 
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Fonte: Infopen, junho/2014 
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ANEXO II 

Escolaridade no sistema prisional por Unidade da Federação 

 

Fonte: Infopen, junho/2014 
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APENSO I 
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APENSO II 

Perfil dos presos do estado do Rio de Janeiro de acordo com o Instituto Igarapé 
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APENSO III 

Informações coletadas sobre os óbitos no sistema penitenciário fluminense.  
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