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Resumo 

O problema da superlotação carcerária é um problema que vem preocupando o Brasil 

em níveis alarmantes nas últimas décadas. Esta tese explora o fenômeno do 

encarceramento no Brasil a partir das raízes históricas e sociológicas do castigo e 

chega à situação atual. É feito um diagnóstico do sistema penitenciário brasileiro com 

dados do Infopen e examina-se o problema da superlotação. A discussão de soluções 

de políticas conclui que o problema pode ser melhor categorizado como um wicked 

problem e que não é fácil propor uma solução direta no atual contexto social e 

econômico para o Brasil. 

Palavras chaves: Prisões; Política; Brasil; Administração; Políticas públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Prison overcrowding has been affecting Brazil at alarming levels for the last decades. 

This thesis explores the dynamics of imprisonment in Brazil starting from the historical 

and sociological roots of punishment to the analysis of the current situation. This text 

looks at the Brazilian prison system using data from Infopen and examines the 

problem of prison overcrowding. The evaluation of public policy options addressing 

overcrowding concludes how the problem could be categorized as a wicked problem 

and that it is difficult to suggest a direct solution in the current socioeconomic context 

characterizing Brazil. 

Keywords: Prisons; Politics; Brazil; Management; Public policy 
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Introdução 

Este texto, servindo como dissertação final para o Mestrado Profissional em Gestão 

e Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas, analisa o sistema prisional do país 

e seus desafios, focalizando principalmente a questão da superlotação, discutindo 

eventuais soluções para aliviar alguns dos encargos sobre a capacidade do sistema, 

em grande parte já ultrapassada. Para apresentar meu argumento, primeiro 

apresentarei uma visão geral completa dos conceitos sociológicos de crime, desvio, 

punição e a lógica por trás da prisão, apresentando os principais fundamentos 

sociológicos, econômicos e filosóficos por trás desses conceitos. Depois de lançar as 

bases teóricas acerca do objeto de análise desta tese, voltarei a atenção para o 

principal estudo de caso de interesse: O sistema prisional brasileiro. Por meio do uso 

de estatísticas descritivas e métricas com dados do World Prison Brief e do Infopen, 

irei construir um perfil detalhado do sistema carcerário brasileiro e destacar seus 

pontos fracos. Esta análise será então complementada por uma revisão da literatura 

de publicações selecionadas sobre a questão da superlotação e suas consequências 

indesejáveis, dando razões pelas quais é do interesse público intervir e diminuir a 

ocupação carcerária. Por fim, discutirei brevemente algumas opções de políticas 

destinadas a resolver esse problema e concluir como sugerir o melhor curso de ação 

não é uma tarefa fácil e que o problema da superlotação carcerária no Brasil pode ser 

um problema perverso. 

A escolha de estudar o sistema prisional brasileiro não é aleatória. A pandemia atingiu 

o mundo e mudou nossas vidas de uma forma que mal podíamos pensar antes. 

Mudou a forma como interagimos com os outros, nossos hábitos diários e a forma 

como vivenciamos a sociedade em geral. Por ser um estudante internacional em meio 

à pandemia, minha experiência no Brasil não foi tão envolvente quanto poderia ter 

sido caso contrário. Cada país tem uma fachada, embelezada, limpa e organizada, 

que se mostra orgulhosamente para o mundo exterior. São suas mais belas avenidas 

em São Paulo, seus eventos culturais de maior orgulho, as belezas naturais com que 

o país foi abençoado. No entanto, também existe o outro lado da mesma moeda, ou 

seja, aqueles aspectos que preferimos ocultar sobre nossas sociedades porque 

podem ser desagradáveis de olhar. Podem ser a vida caótica nas favelas do Rio de 

Janeiro, onde o estado tem dificuldades no alcançar, as condições das escolas 

públicas nas periferias do Nordeste ou o sistema prisional do país. Isso pode não ser 
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algo de que um país se orgulhe particularmente, mas seu estudo pode ser ainda mais 

revelador do que focar nos aspectos que são ativamente promovidos e exibidos com 

orgulho para o mundo. Como estudante internacional durante uma pandemia, o 

estudo realizado por meio desta tese tem sido minha forma de aproveitar ao máximo 

essa conjuntura adversa e conhecer o Brasil de forma mais íntima, por meio daqueles 

aspectos que geralmente ficam de lado, na esperança de preencher a oportunidade 

de aprendizagem cultural perdida, roubada pela pandemia.  

A filosofia de John Rawls e sua ideia de mínimo social vêm à minha mente ao fazer 

essa abordagem da minha experiência no Brasil e desta tese. John Rawls sugeriu 

que a utilidade que conta dentro de uma sociedade é a daqueles na extremidade 

inferior da "distribuição de utilidade",1 ou seja, a utilidade daqueles com menos 

utilidade. De acordo com Rawls, a utilidade social realmente progride quando as 

pessoas que estão em pior situação melhoram suas condições, não quando aquelas 

que já estão bem de vida acabam promovendo ainda mais suas condições. As 

melhorias de Pareto são irrelevantes na perspectiva rawlsiana. Por esta razão, ele 

sugeriu a ideia de maximizar a utilidade mínima em vez da utilidade geral; ou, em 

outras palavras, direcionar melhorias para aqueles que mais precisam de melhorias. 

Um estudo sobre o sistema prisional é, em certo sentido, um estudo sobre a 

extremidade inferior da anteriormente mencionada “distribuição de utilidade”.2 É uma 

forma de conhecer o Brasil mais através de seus esqueletos nos armários do que de 

suas realizações. Devemos avaliar o bem-estar de uma sociedade pela forma como 

ela trata aqueles que estão em pior situação, diz John Rawls. Este estudo sobre o 

sistema prisional brasileiro e sua superlotação é, portanto, um estudo sobre onde a 

política deve intervir mais, no Brasil e em outros lugares; como os problemas 

discutidos nesta tese pertencem ao Brasil, mas não são unicamente brasileiros, e as 

condições de encarceramento precisam melhorar em todo o mundo. 

Espero que as últimas linhas tenham conseguido transmitir ao leitor pelo menos parte 

do interesse que tenho por e da importância que dou a este tema. A próxima seção, 

 
1 Estas não são as palavras exatas de Rawls, mas pode ser útil pensar nisso através desses termos. 
2 Certamente, as prisões podem não hospedar o pior absoluto de uma sociedade. Ainda assim, desafio o leitor a 

argumentar como a população carcerária, em média, não se afoga nos estratos sociais mais desfavorecidos. Além 

disso, a vida na prisão é mais dura do que fora dela, como ficará claro nos capítulos seguintes. 
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e a maior parte da tese com ela, começará com uma revisão do fundamento teórico 

em torno dos tópicos nos quais esta tese está interessada: Crime, Desvio e Castigo. 
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A Sociologia do Crime e do Desvio 

A fim de compreender o fenômeno do encarceramento e projetar soluções de 

políticas, agora voltamos nossa atenção para a pesquisa acadêmica. Uma política 

enraizada em uma compreensão sólida da teoria tem mais probabilidade de ser bem-

sucedida depois de implementada. Por esse motivo, esta seção construirá uma 

taxonomia do crime, tomando emprestado da criminologia, da economia e, 

principalmente, da sociologia do desvio. O significado deste termo também ficará mais 

claro nas próximas seções. 

Os estudiosos têm tentado examinar criticamente a questão do crime e encontrar uma 

explicação para isso desde o século XIX. O primeiro exemplo notável do estudo do 

crime foi proposto pelo criminologista italiano Cesare Lombroso em seus trabalhos da 

década de 1870. Lombroso argumentou que o determinante chave para o 

comportamento criminoso era biológico e que o comportamento criminoso não era 

aprendido. Lombroso focou seu estudo na aparência física de presidiários 

condenados, como seu tipo de corpo e características faciais como o tamanho da 

mandíbula, o formato do crânio e da testa, e afirmou que há uma correlação entre o 

comportamento criminoso e os sinais exibidos de atavismo.3 Essas ideias certamente 

parecem bizarras pelo entendimento atual de crime e desvio e foram desacreditadas 

com o passar do tempo. Tendo compreendido que a biologia não é a raiz do crime, 

os pesquisadores voltaram sua atenção para a psicologia. Muitas pesquisas 

psicológicas se concentraram em tipos de personalidade e foram realizadas em 

instituições como asilos e prisões. A ideia era que estados mentais anormais eram a 

causa do comportamento criminoso. No entanto, ao extrair convenientemente a 

amostra de pesquisa dessas instituições críticas, foi mais fácil alegar a existência de 

traços psicológicos particulares nos assuntos estudados e termos como psicopata 

tornaram-se populares. No entanto, não está claro que os traços psicopáticos 

conduzam inevitavelmente a atos criminosos. Pesquisadores tendenciosos tendiam a 

enquadrar seus sujeitos sob uma luz negativa de modo que o perfil de um psicopata 

emergisse; ao descrever os mesmos traços característicos de maneira diferente, os 

tipos de personalidade do mesmo indivíduo criminoso podem soar mais 

positivamente. 

 
3 Ou seja, a posse de traços de estágios anteriores da evolução humana e uma aparência mais “primitiva”. 
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As teorias biológicas e psicológicas da criminalidade podem, na melhor das hipóteses, 

descrever apenas alguns aspectos do crime. Em ambas as teorias, existe a 

presunção de que o desvio vem de algo errado dentro do indivíduo, e não na 

sociedade. Todas as várias abordagens baseadas no indivíduo foram fortemente 

criticadas e agora chegamos a pensar que o crime realmente depende das 

instituições sociais e da cultura. Como tal, um modelo satisfatório de crime deve ser 

sociológico. 

Desde então, diferentes escolas de pensamento sociológico aplicaram sua 

compreensão da sociedade à definição de crime e tentaram criar um modelo 

abrangente para sua lógica. Muitas pesquisas recentes baseiam-se especificamente 

nas ideias de interacionismo simbólico, pois é uma teoria de nível micro que mantém 

o indivíduo como seu foco de análise para entender o crime, sua prevenção e o 

sistema prisional em geral. 

A sociologia define desvio como um ato de não conformidade com regras e normas 

amplamente aceitas. O que na verdade acaba constituindo um comportamento 

desviante é fruto da cultura coletiva e da forma como as pessoas são socializadas. 

Para promover um comportamento normal, grupos de pessoas recorrem a 

recompensas e sanções de acordo com as circunstâncias. Isso pode ser formalmente 

estabelecido, como quando alguém recebe uma multa por despejar lixo no chão, ou 

mais indireta, como quando um membro de um grupo social é condenado ao 

ostracismo por seus pares por um comentário infeliz e racista. Uma lei pode então ser 

considerada uma sanção formal estabelecida e executada pelo governo. 

O comportamento desviante não é automaticamente um comportamento criminoso. 

O veganismo, por exemplo, pode ser considerado uma subcultura desviante, mas não 

é perseguido criminalmente. O estudo do desvio, portanto, traz nossa atenção de 

volta à política e à influência das clivagens sociais, como a classe, para entender 

quando e como o comportamento desafiador se torna criminoso. Quatro escolas 

sociológicas diferentes expressaram-se completamente sobre o desvio: teoria 

funcionalista, teoria do conflito, teoria interacionista e teoria do controle. 

O funcionalismo é uma macroteoria da sociologia que vê a sociedade como o 

funcionamento harmonioso de suas partes menores e enfatiza sua busca constante 

por harmonia. Como tal, o desvio é pensado como o resultado de uma 
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incompatibilidade entre as aspirações individuais e as recompensas disponíveis da 

sociedade, criando tensões estruturais dentro das sociedades e motivações 

divergentes. Se olharmos para os Estados Unidos e sua cultura, veremos como o 

sonho americano tem uma importância particular na construção da narrativa maior 

dentro e de acordo com a qual as pessoas conduzem suas vidas. A cultura dominante 

nos Estados Unidos enfatiza o sucesso material e enfatiza como cada indivíduo pode 

colher as recompensas de seu trabalho árduo com sucesso. Indivíduos que não 

conseguiram atingir isso podem recorrer ao crime para ainda tentar alcançar objetivos 

culturalmente exigidos. 

A teoria do conflito baseia-se amplamente em elementos marxistas para argumentar 

que o desvio e o crime são, na maioria das vezes, atos políticos deliberados. Os 

crimes, segundo a teoria do conflito, são consequências das contradições que 

caracterizam o sistema capitalista. O crime, portanto, torna-se outra dimensão da luta 

de classe e o sistema de justiça é principalmente enquadrado como uma ferramenta 

com a qual a classe dominante mantém os trabalhadores à distância. O anarco-

ilegalista francês Alexandre Marius Jacob pronunciou, durante seu julgamento por 

inúmeros relatos de furto em 8 de março de 1905, as seguintes palavras: 

“Vos chamais a um homem ladrão e bandido e aplicais contra ele os rigores da lei 

sem perguntar se ele poderia ser outra coisa. Alguma vez se viu alguém que vive de 

renda tornar-se arrombador? Confesso não conhecer exemplo algum. Eu que não 

tenho rendas nem sou proprietário, que sou um homem que apenas possui braços e 

cérebro para assegurar a sobrevivência, foi-me necessário seguir outra conduta. A 

sociedade só me concedia três meios de existência: o trabalho, a mendicidade, o 

roubo. Longe da me repugnar, o trabalho agrada-me. O homem não pode passar sem 

trabalhar; os seus músculos e o seu cérebro possuem uma quantidade de energia 

para gastar. O que me repugnou foi ter de suar sangue e agua pela esmola de um 

salário, foi criar riquezas das quais eu estava privado. Em suma, repugnou-me 

entregar-me à prostituição do trabalho. A mendicidade é o aviltamento, a negação de 

toda a dignidade. Qualquer homem tem direito ao banquete da vida. O direito de viver 

não se mendiga, rouba-se. O roubo é a restituição, a reapropriação da posse. Em vez 

de estar enclausurado numa fábrica, como numa prisão, em vez de mendigar aquilo 
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a que tinha direito, preferi insurgir-me e combater a cada passo os meus inimigos, 

fazendo guerra aos ricos, assaltando os seus bens.”4 

Se a visão sociológica marxista do crime e do desvio já tivesse sido desenvolvida no 

início do século 20, A. M. Jacob teria sido uma ótima personificação dela. 

As teorias de controle, que se ramificaram no realismo à esquerda e à direita, 

presumem que as pessoas são atores racionais e enquadram o crime como o 

resultado entre os impulsos para a atividade criminosa e o controle social ou físico 

que a impede. Essas teorias vêem o crime como uma decisão situacional realizada 

por indivíduos com interesses próprios que têm a chance de fazê-lo. Esta é a teoria 

que influenciou muitos países durante a segunda metade do século passado a “ser 

duro” com o crime e empregar um número maior de forças policiais para deter os 

indivíduos, sem muito sucesso. 

Por fim, a abordagem interacionista para o estudo do crime e do desvio é centrada na 

definição de desvio como uma construção social. As ações não são inerentemente 

desviantes, mas, em vez disso, passam a ser definidas como desviantes. 

Provavelmente, a abordagem interacionista mais relevante é a perspectiva da 

rotulagem. O modelo de rotulagem não interpreta o desvio como um conjunto de 

características ou comportamentos, mas como o resultado de um processo dialético 

entre grupos desviantes e não desviantes dentro de uma sociedade. Pessoas que 

ocupam altos cargos na hierarquia social, ou que representam fontes de ordem ou 

poder da lei, como os mais velhos, a polícia ou os mais ricos são capazes de definir 

a moralidade convencional e impô-la aos outros, e ao fazê-lo rotulam grupos e 

indivíduos como desviantes. Consequentemente, a definição do que é desviante 

freqüentemente reflete jogos de poder dentro da sociedade, como a relação entre 

homens e mulheres ou maiorias e minorias étnicas. 

Uma vez que um indivíduo é rotulado como desviante, esse elemento de sua 

identidade se torna progressivamente mais internalizado e o indivíduo se engaja em 

um comportamento mais desviante. Por outro lado, um comportamento desviante 

pode permanecer marginal em sua identidade se os outros não rotularem esse 

 
4 Rui Pinto, M. (Ed.). (2017). Porque roubei? In Preferi Roubar a Ser Roubado! (p. 71). Barricada de Livros. 
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indivíduo como desviante. Desta forma, o desvio coexistirá com a identidade de 

alguém e manterá um papel marginal determinando o comportamento individual. 

Por exemplo, um passatempo comum para crianças é explorar e isso pode levar 

algumas crianças descuidadas à propriedade de outras pessoas com nada além de 

curiosidade. Em um bairro mais rico, isso pode ser considerado como um erro 

inocente de professores, pais e policiais. Em áreas mais pobres, é mais provável que 

essas ocorrências possam ser interpretadas como uma tendência à delinquência 

juvenil. Uma vez que a criança é rotulada como delinquente, ela será considerada 

indigna de confiança e começará a se ver como tal, provavelmente levando a 

comportamentos posteriores que reforçam e confirmam o rótulo desviante. 

Nessas duas hipóteses, o mesmo comportamento foi enquadrado de forma diferente 

de acordo com fatores macrossociológicos (ou seja, classe social), levando assim a 

diferentes fenômenos microssociológicos (ou seja, sendo rotulado como desviante). 

Seguindo este modelo, uma vez que o rótulo de desviante esteja sendo imposto, isso 

levará a um comportamento desviante adicional, atraindo a atenção da polícia que, 

por sua vez, reforçará o desvio na identidade do indivíduo em uma espiral de 

amplificação do desvio. Essa consequência é quase paradoxal, pois o objetivo das 

forças policiais é justamente desencorajar o desvio e o crime. No entanto, quanto 

mais alguém é exposto às forças policiais, mais seu comportamento indesejável se 

torna prevalente e o indivíduo rotulado como desviante se torna mais resistente à 

mudança. 

Certamente, a rotulagem de certas atividades não é completamente arbitrária. As 

pessoas podem se envolver em comportamentos rotulados como desviantes também 

dependendo de suas atitudes, oportunidades e diferenças na socialização. Se um 

garoto de classe baixa rouba em uma loja, pode-se argumentar que não é por causa 

de algum rótulo previamente colado nele, mas porque seu status socioeconômico o 

coloca em uma situação de necessidade. Além disso, a evidência empírica mostra 

que o comportamento delinquente tende a aumentar na sequência de condenações. 

Pode ser, como sugere o interacionismo, por causa da rotulagem; ou pode ser por 

causa de outros fatores, como o aumento da interação com outros delinquentes e / 

ou treinamento em novas oportunidades criminais, ou uma combinação desses 

fatores. O interacionismo não pode explicar sozinho todos os aspectos do crime, mas 
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é um profundo lembrete da continuidade entre o comportamento normal e o desviante. 

Da mesma forma, enfatiza a importância do contexto social para determinar se 

alguém está envolvido em ações criminosas. 

Por isso, agora voltaremos nossa atenção para conceitos como punição e sistema 

prisional, mantendo uma abordagem que se apropria de todo o espectro das Ciências 

Sociais. 
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Uma Breve História das Punições 

A construção do sistema de justiça de hoje gira em torno da aplicação de uma punição 

ao culpado. Ao longo do tempo e do espaço, diferentes teorias de punição animaram 

a imposição de sanções penais. As quatro abordagens mais prevalentes são 

retribuição, dissuasão, reabilitação e incapacitação. Nesta seção, forneceremos 

primeiro um relato diacrônico de várias concepções de punição e, posteriormente, 

exploraremos os fundamentos sociológicos das várias teorias de punição e prisões. 

Uma ampla gama de atores governamentais, organizacionais ou individuais têm sido 

responsáveis pela implementação de punições após violações de regras. Com o 

passar do tempo e a centralização do poder por meio do Estado moderno, as punições 

também passaram a ser impostas de forma centralizada. As punições impostas pelo 

Estado diferiram ao longo do tempo e contextos culturais, conforme as sociedades 

adotaram, rejeitaram ou refinaram os tipos e estruturas de penalidades. A execução 

da punição pode estar e tem estado nas mãos de particulares, como pais, ou 

organizações privadas, incluindo escolas, empresas, órgãos reguladores não 

governamentais e autoridades religiosas. Esta última categoria desempenhou um 

papel importante na imposição de punições por séculos, seja sozinha ou ao lado de 

autoridades mundanas. 

A punição legal pode ser definida como a imposição de alguma forma de privação de 

recursos, liberdade ou mesmo vida pelo Estado ou outros atores por ele autorizados, 

apos violação do direito penal por um indivíduo. O primeiro exemplo de um código 

escrito de punição na história registrada é o Código de Hamurabi, datando de 

aproximadamente 1780 a.C. Embora a inclinação natural do homem para buscar 

vingança surja claramente ao ler o código, ele também impõe restrições a essa 

vingança, substituindo a vingança descontrolada por vingança controlada. 

Dizer que a vingança é controlada significa que o Estado assume a responsabilidade 

pela administração das punições levando os ofendidos a assumi-la por si próprios. No 

entanto, no auge da punição administrada pelo Estado, ela era normalmente tão 

descontrolada e vingativa quanto poderia ser. Até o início do século XIX, a maioria 

das punições foi projetada para agir sobre o corpo infligindo dor física e ferimentos. 

Hoje, rotularíamos exemplos passados de açoites, marcas, alcatrão e penas como 

“tortura”. Se não resultassem em morte, eles foram concebidos para marcar o 
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agressor, marcando-o como um criminoso de forma permanente. As execuções eram 

públicas, muitas vezes como uma sanção retributiva com motivação religiosa, 

combinada com uma função de dissuasão, e comumente reunia uma grande multidão 

de testemunhas. Se o infrator possuísse propriedades fundiárias e se envolvesse em 

crimes de traição ou outros crimes graves, ele também poderia ser declarado um “fora 

da lei”, um status virtualmente equiparado à morte. 

A ameaça de punição, acrescida de uma condenação religiosa, poderia ter exercido 

coerção e imposto controle social muito além do perigo de uma dor física excruciante 

apenas. Esses tipos de sanções foram, de fato, construídos não apenas para punir o 

infrator, mas também para dissuadir outros; já que o ofensor era geralmente 

considerado irredimível. Mesmo quando a máxima bíblica de “olho por olho” não 

estava mais em vigor, a retribuição era a razão dominante por trás das punições. 

Durante o século 18, com o Iluminismo se espalhando pela Europa, muitas das 

concepções anteriores de crime e punição mudaram. Novas idéias eventualmente 

levaram à criação da Escola Clássica de Penologia, cujo nome mais ilustre era Cesare 

Bonesana, marchese di Beccaria, mais conhecido pelo nome de Cesare Beccaria. Ele 

é o autor do que então se tornaria um manifesto pela reforma judiciária europeia, Dei 

Delitti e delle Pene (Sobre Crimes e Castigos), em 1764. Em seu livro, Beccaria não 

questionou a necessidade de punir; em vez disso, ele tentou racionalizá-la e 

humanizá-la, defendendo a ideia de que as leis deveriam preservar a segurança 

pública como seu objetivo principal e não ser simplesmente uma ferramenta de 

vingança. Ele também defendeu a opinião de que crimes idênticos deveriam levar a 

punições idênticas e que a punição deveria ser proporcional ao dano causado, sem 

levar em conta o status social nem do agressor nem da vítima. Dentro desses limites, 

a punição deve ser certa, rápida e capaz de causar uma impressão duradoura em 

outros criminosos em potencial, a fim de detê-los. Para garantir essa arquitetura penal 

justa, os critérios de punição para crimes específicos devem ser conhecidos ex-ante 

por meio da promulgação de códigos criminais escritos, e a discricionariedade dos 

juízes deve ser marcadamente limitada. 

Outro pensador proeminente dentro da Escola Clássica foi o filósofo britânico Jeremy 

Bentham com sua obra principal, Princípios de Moral e Legislação (1789). Ele aplicou 

o princípio da utilidade ao comportamento criminoso e, portanto, sugeriu que o 
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legislador deveria construir sanções e, mais amplamente, leis, destinadas a 

maximizar “o maior bem para o maior número” (p. 151). O comportamento humano, 

de acordo com a filosofia utilitarista, é essencialmente guiado por duas forças, a dor 

e o prazer. Os homens buscam o máximo de prazer e tentam minimizar sua dor. 

Bentham encorajou os legisladores a manter este axioma em mente: que a natureza 

humana era dotada de livre arbítrio, hedonista e racional, a fim de prevenir o crime 

com sucesso. 

Ao mesmo tempo, com a afirmação do conjunto cristão inglês de Quacres durante o 

século XVIII e suas crença na redenção e na corrigibilidade do criminoso, as prisões 

se tornaram mais populares ao longo do final do século XVIII e início do século XIX. 

As sanções assumiram uma dimensão mais espiritual e privada à medida que sua 

realização estava agora mais longe da esfera pública. Em uma nota semelhante, 

vemos a sentença de morte caindo progressivamente em desuso em toda a Europa 

e nos Estados Unidos e sendo abolida na América Latina no final do século XIX. 

Nesse período, a Inglaterra introduziu a sanção probatória, obrigando o infrator a 

cumprir sua pena dentro da comunidade. O foco estava começando a se afastar da 

incapacitação e a crença na redenção estava ganhando favores. 

Com a Segunda Guerra Mundial e a ascensão internacional dos direitos humanos, 

houve uma limitação adicional aos tipos aceitáveis de punição. Os castigos físicos 

tornaram-se geralmente condenados5 e não podem mais constituir sanções formais 

nas democracias ocidentais. O uso de ações torturantes foi recentemente debatido 

no Ocidente para casos ligados ao terrorismo. Essa instância representa um ponto 

sensível no discurso público, pois os governos tentam justificá-la com base no fato de 

que não é punitiva, mas sim investigativa ou preventiva. Algumas tradições islâmicas 

da lei ainda contemplam punições como a remoção de membros para roubo e 

apedrejamento para punir o adultério. A República Islâmica do Irã e a Arábia Saudita, 

por exemplo, nunca se separaram dessas sanções islâmicas tradicionais. Sua 

aplicação, entretanto, não é excessivamente liberal: sob estritas interpretações 

religiosas, a imposição dessa punição requer uma grande quantidade de provas; 

assim, as especificações necessárias para sua aplicação raramente são atendidas. 

O último exemplo relativamente importante de castigo físico usado hoje é talvez a 

 
5 Embora a pena de morte não tenha sido incluída inicialmente nesta ampla condenação. 
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pena de morte. O leitor ocidental provavelmente pensaria nos Estados Unidos como 

o exemplo mais flagrante de país que faz uso da pena de morte e, embora isso não 

seja um erro, os EUA não são o país que mais executa. Antes dos EUA em número 

de execuções, encontramos China,6 Irã, Arábia Saudita e Iraque.7 O método de 

execução tem variado muito ao longo do tempo e hoje os países tendem a fazer uso 

de meios mais medicalizados, como a injeção letal, em vez do enforcamento, do tiro 

ou da cadeira elétrica. A pena de morte tende a não ser mais uma exibição pública, 

passando a acontecer na frente de um grupo menor de espectadores. No Japão é 

comum que nem mesmo a família do infrator saiba a hora da execução, colocando o 

fato no maior sigilo. 

Em geral, como o crime e o desvio são definidos em relação ao que é considerado 

normal nas sociedades, a pena de morte também é a personificação da mais alta 

rejeição e da mais forte desaprovação de um crime. Também simboliza a descrença 

da sociedade na capacidade de mudança de um criminoso. 

Nos países industrializados, podemos observar uma clara mudança do castigo físico 

para outras sanções que garantem o controle do Estado, mesmo fora de sua 

supervisão direta com o auxílio de tecnologia moderna, como o GPS. O controle é 

importante, pois a população em geral exige segurança pública. Por causa disso, o 

Estado tenta prever a reincidência por meio de avaliações de risco e outras formas 

gerais de esforços preventivos. Essa abordagem, entretanto, leva a uma ênfase maior 

na incapacitação, especialmente porque os custos de reabilitação parecem ser muito 

altos em comparação. 

Uma prática punitiva adicional que compartilha a crença na falha moral irredimível do 

ofensor é sua remoção do território do eleitorado por meio do banimento. O banimento 

é uma punição de longa data que transforma o infrator em um fora da lei em seu 

próprio país. As colônias no novo mundo costumavam receber infratores que foram 

banidos de sua terra natal. Esta forma de punição não é mais usada agora que o 

direito internacional protege os direitos dos cidadãos de não serem removidos de seus 

países de origem. Este direito também é garantido constitucionalmente pela maioria 

dos países, apesar dos tratados internacionais. Deve-se ter em mente que uma 

 
6 Com aproximadamente 8 vezes o número de execuções feitas anualmente pelos EUA. Embora os EUA liderem 

em encarceramentos per capita. 
7 Fonte: Amnesty International 
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sentença de banimento teve impacto na família do infrator também e pode resultar na 

morte do infrator durante o transporte. 

O banimento historicamente teve uma dupla abordagem: ofereceu ao infrator a 

chance de recomeçar, desde que sobrevivesse ao transporte, pois as colônias 

precisavam muito de mão-de-obra, ao mesmo tempo em que garantia ao ofendido 

que o infrator não poderia mais vitimizá-lo. As formas modernas de deportação podem 

ser vistas como uma forma de banimento muito mais sutil e diferente. Muitos países 

hoje em dia deportam não-cidadãos para seus países de origem após a prática de um 

crime, se certas condições forem mantidas. Embora o transporte para outro país não 

represente mais risco de morte para o infrator, as condições de recebimento dele na 

chegada ao seu país de origem são severas. Raramente ocorrem novos começos, já 

que os países frequentemente se recusam até mesmo a aceitar o infrator em seus 

territórios e muitas incompatibilidades em termos de idioma e habilidades de trabalho 

podem efetivamente impedir a reintegração do infrator. 

Apesar dos tipos de sanções terem evoluído com o tempo, as teorias de punição 

quase congelaram no tempo e são retribuição, dissuasão, reabilitação e 

incapacitação. A justiça restaurativa é uma adição relativamente nova nos países 

ocidentais, embora tenha sido um elemento importante para sociedades mais 

tradicionais. A sentença pode ser relativamente semelhante entre os países hoje em 

dia, mas sua justificativa penológica pode diferir dependendo de quanto peso os 

diferentes países atribuem a cada uma dessas teorias.  

A justiça retributiva moderna encontra suas raízes filosóficas na Ciência do Direito de 

Kant e na Filosofia do Direito de Hegel. É a ideia de que uma pessoa que infringe a 

lei merece em troca sofrer uma extensão que seja proporcional ao delito cometido. 

Embora não seja uma forma de vingança pelo seu caráter processual e impessoal, 

pode servir como uma forma de canalizar de forma controlada os sentimentos 

públicos pelo sistema jurídico e evitar que as pessoas recorram a formas de autoajuda 

para restaurar a justiça. Também ajuda a criar um sentimento de solidariedade social 

entre os cidadãos, uma vez que todos podem se identificar em oposição ao criminoso, 

fortalecendo assim seus laços por antítese. 

A dissuasão é uma ideia que ecoa em áreas como as relações internacionais e 

também a penologia. Ele encontra suas raízes filosóficas no pensamento utilitarista 
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de Cesare Beccaria, Jeremy Bentham e na teoria da escolha racional do século XVIII.8 

Ele pressupõe que as pessoas são responsáveis por seu comportamento e agem de 

maneira rudimentar seguindo uma avaliação de custo-benefício das consequências 

de suas ações. Assim, o conhecimento de ser punido por um comportamento que de 

outra forma seria gratificante impediria ativamente as pessoas de agirem 

criminalmente. Pode-se argumentar que o conhecimento da punição potencial 

dificilmente está presente ou é freqüentemente mal avaliado e que a livre escolha não 

é realmente livre, mas sim impulsionada por fatores socioeconômicos (desemprego, 

pobreza, dependência, educação limitada, etc.). 

Tirar conclusões entre todos os fatores que apóiam e prejudicam o valor dissuasor 

das sanções não é fácil. Para muitos crimes graves, a probabilidade de ser preso é 

muito baixa e, mesmo depois de uma prisão, as rodas da justiça são muito lentas; 

meses podem se passar entre o ato criminoso e a imposição de uma punição. Este 

cenário não favorece realmente os dois elementos de rapidez e certeza sublinhados 

por Beccaria em sua descrição de um sistema de punição bem-sucedido com valor 

dissuasor. Os formuladores de políticas podem tentar aumentar a severidade da 

punição para preservar seu efeito dissuasor, mas há limites para o quanto isso pode 

ser feito devido ao princípio da proporcionalidade da punição. Além disso, a pesquisa 

mostrou que, de todos os fatores, a severidade da punição é aquela com a correlação 

negativa mais fraca com as taxas de criminalidade quando comparada com a 

probabilidade de condenação (uma medida de certeza).9 

O efeito dissuasor da punição sobre o comportamento futuro também depende da 

comparação entre a possibilidade de punição e a experiência alternativa de vida do 

criminoso que pode (ou não!) Ser punido. Para indivíduos com pouco a perder, o valor 

dissuasor da punição pode ser limitado durante seus cálculos utilitários de custo-

benefício. A prisão é vista como pouco mais do que uma inconveniência, enquanto 

os indivíduos com status socioeconômico mais elevado a perceberiam como um 

 
8 A base sólida para um vasto corpo de literatura e teoria microeconômica. Os pressupostos da teoria da escolha 

racional foram desafiados nas últimas décadas pela economia comportamental. 
9 Langan, P. A., & Farrington, D. P. (1998). Crime and Justice in the United States and in England and Wales, 

1981-96. Washington, DC: US Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics. 
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pesadelo em contraste com sua vida diária. Como muitas coisas na vida, a dissuasão 

funciona menos para aqueles que mais precisam.10  

Há pouco consenso na literatura científica sobre como, em quais circunstâncias, para 

quais indivíduos e em que direção as sanções penais existentes afetam o 

comportamento criminoso. No entanto, o argumento da dissuasão continua sendo 

uma justificativa popular para sancionar comportamentos. 

A reabilitação é frequentemente vista como uma justificativa mais humana para as 

teorias anteriores, sem resultar em punições mais brandas para o ofensor. Foi 

estabelecido na prática jurídica do século XIX. A reabilitação afirma que o objetivo da 

punição é reeducar e, em última instância, reintegrar os infratores à sociedade. Isso 

pode ocorrer por meio do direcionamento de distorções cognitivas específicas que 

levam o indivíduo a se envolver no comportamento criminoso específico, ou por meio 

de iniciativas educativas mais gerais, como o incentivo à alfabetização e o 

treinamento para o trabalho. Alguns críticos das ideias de reabilitação afirmam que 

essa abordagem permite um maior grau de discrição do que o desejável sobre a vida 

dos indivíduos. Os infratores podem ter sua liberdade restringida por longos períodos 

de tempo para permitir que o processo de reabilitação ocorra como pretendido. 

Incapacitação refere-se à ideia de que o agressor representa uma ameaça ao público 

e, portanto, precisa ser temporariamente removido da sociedade. Envolve 

encarceramento, pena de morte ou qualquer restrição à liberdade do infrator na 

sociedade. A perceção da ameaça varia entre sociedades e culturas, bem como caso 

a caso. Como tal, não é muito fácil identificar casos universalmente aceitos em que a 

incapacitação é a razão a ser aplicada à sentença. Os casos comuns em que os 

sistemas de justiça visam incapacitar os criminosos são os casos de crimes 

extremamente violentos e criminosos habituais. 

Muitas vezes, quando se trata da aplicação prática dessas teorias de punições ao 

sistema penal, elas acabam entrando em conflito uma com a outra. Uma sentença 

branda propondo a reabilitação do indivíduo pode não refletir a rejeição da sociedade 

ao crime cometido (falta de retribuição) ou pode não funcionar como um impedimento 

para futuros infratores. Por outro lado, uma sentença particularmente dura, destinada 

 
10 Irwin, J., & Austin, J. (1994). It's about time: America's imprisonment binge (p. 121). Belmont, CA: Wadsworth 

Publishing Company. 
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a dar exemplo e advertir os outros, pode acabar por sacrificar os princípios da 

reabilitação e da proporcionalidade. Por fim, uma sentença cujo objetivo principal é a 

incapacidade pode encontrar oposição daqueles que defendem a proporcionalidade 

e a reabilitação. A atribuição de sentenças torna-se então uma questão de 

sensibilidade e de ponderação de diferentes teorias em diferentes casos, pois 

nenhuma abordagem pode se adequar a todos os casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Sobre Prisões e a Filosofia por trás do Encarceramento 

Dentre os diversos tipos de penas impostas pelo sistema judiciário, a reclusão é a 

que mais merece atenção. Seu impacto é generalizado: Afeta as condições materiais 

dos presos, visto que sua renda é severamente limitada com o encarceramento, seja 

por meio da perda do emprego ou por meio de uma alteração em sua capacidade de 

ganho vitalícia total. Afeta o corpo e a psique dos presos porque, durante a prisão, 

eles estão sob o controle de outros e sua liberdade é restringida, o ambiente geral 

negativo contribui para a deterioração mental. Perda percebida de valor e significado 

é um tema comum dentro da população carcerária; como tal, muitos críticos 

descrevem as prisões quase como um ataque à alma, referindo-se a isso como um 

“castigo psicológico”.11 

Dado o impacto do encarceramento e sua relevância na prática punitiva 

contemporânea, parece necessário embarcar em um desvio sobre as diferentes 

filosofias do encarceramento para entender o que se espera das prisões e como a 

teoria aborda o assunto. Vou tomar emprestado dos paradigmas familiares do 

conservadorismo e do liberalismo para ilustrar as duas abordagens principais da 

filosofia do aprisionamento. 

A abordagem conservadora é baseada nas idéias de dissuasão e incapacitação e foi 

particularmente popular até o século XIX. Ele opera sob o pressuposto de que as 

ações humanas são o resultado do livre arbítrio, os humanos podem fazer escolhas 

racionais e, portanto, merecem os resultados lógicos de suas escolhas. A abordagem 

conservadora do aprisionamento exige uma vida na prisão incômoda, ou mesmo 

dolorosa, para que os indivíduos racionais sejam dissuadidos de cometer um crime. 

E se outro crime for cometido após a prisão, a próxima sentença deve ser mais 

severa. Com esses elementos em mente, podemos afirmar que a filosofia 

conservadora geral de punição e prisões era para deter e punir. 

Certamente, o conservativismo vê as prisões como formas mais humanas de punição 

do que os castigos corporais anteriores, mas todo o processo ainda é realizado em 

nome da punição. Não é necessariamente uma questão de reformar o indivíduo. Na 

verdade, o indivíduo é visto como mau, malicioso ou fraco, alguém de quem a 

sociedade precisa ser protegida. No sentido conservador, as prisões são uma espécie 

 
11 Mickunas, A. (1990). Philosophical issues related to prison reform. Are prisons any better. pp 78 
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de banimento. Enquanto as primeiras sociedades baniram os malfeitores do deserto, 

as prisões de hoje são o novo deserto. Se a perspectiva da punição não dissuadisse 

os indivíduos com sucesso,12 eles poderiam ser dissuadidos após o 

encarceramento.13 Na pior das hipóteses, onde o comportamento do indivíduo não foi 

afetado por uma perspectiva ou punição real, a sociedade ainda estava protegida 

contra o criminoso enquanto ele permanecesse na prisão. 

Uma visão mais liberal do comportamento humano admitiria que as ações são o 

produto da educação de uma pessoa e são influenciadas pela pobreza, prosperidade, 

educação e pelas experiências de vida em geral. A abordagem liberal abrange a 

reforma e reabilitação individual. O propósito da prisão aqui não é tanto infligir certo 

sofrimento ao indivíduo em si, mas mudar o indivíduo. Os programas de reabilitação, 

como as formas de assistência para colocação de emprego, são conduzidos com este 

espírito: ajudam o infrator a evitar a futura prisão ao abordar problemas fundamentais 

de falta de habilidades profissionais comerciáveis, baixa autoestima ou dependência 

de drogas. 

A abordagem liberal é a herdeira da mudança de paradigma ocorrida ao longo do 

século 19, que reconheceu a possibilidade de redenção e mudança nos indivíduos. 

Com essa ideia cada vez mais difundida, as penitenciárias foram “inauguradas” na 

Europa e amplamente desenvolvidas na América. 

As palavras-chave norteadoras da estruturação das penitenciárias foram separação, 

obediência e trabalho. Os condenados eram “homens de hábitos ociosos, propensões 

perversas e paixões depravadas” que precisavam ser ensinados a obedecer para 

serem reformados com sucesso.14 O argumento é que, ao incutir essas virtudes nos 

condenados, um favor estava sendo feito a eles e à sociedade em geral: a 

penitenciária despertaria o público para essas virtudes e, ao mesmo tempo, 

estabeleceria o respeito pela autoridade. O espírito liberal traduzido de forma 

diferente de acordo com a década que desejamos examinar. Durante o início dos 

anos 1900, por exemplo, os penologistas liberais cresceram com a atitude de que a 

ciência poderia e resolveria os problemas individuais dos prisioneiros. Durante esses 

 
12 Isso é conhecido como “dissuasão geral”. 
13 Isso é conhecido como "dissuasão específica". 
14 Rothman, D. J. (2017). The discovery of the asylum: Social order and disorder in the new republic. Routledge. 

pp 579 
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anos houve uma boa dose de experimentação, com exemplos de sentenças 

indeterminadas e tratamento individualizado, para tentar entender o que havia de 

“melhor” que se podia fazer com os presos. No entanto, a década de 1970 continua 

sendo a representação mais clara do liberalismo, também chamada de “era da 

reabilitação” nos Estados Unidos. Nestes anos, a reforma foi ofuscada por idéias de 

reabilitação. Esse entusiasmo, entretanto, foi contido logo depois, com as taxas de 

encarceramento aumentando em todo o mundo durante a década de 1980 e as 

instalações de correção lutando para acomodar a reabilitação coletiva, recuando, 

assim, para simplesmente fornecer punição e incapacitação. 

Uma terceira abordagem, mais perturbadora, para dar sentido às prisões vem da 

teoria radical. O paradigma radical, de fato, exige um amplo repensar das práticas e 

instituições aceitas. Questiona a própria existência da ordem social, clama pela 

reestruturação das relações socioeconômicas e rejeita a propriedade privada. 

Quando o propósito declarado das prisões era reformar os infratores, os pensadores 

radicais propuseram que essa retórica estava mascarando uma filosofia de 

aprisionamento mais insidiosa guiada pela economia em vez de baseada na reforma, 

e que a benevolência professada nada mais era do que poder disfarçado. A penologia 

radical dos anos 1930 sugeriu que o surgimento da prisão como forma dominante de 

punição foi devido ao desejo de explorar e treinar o trabalho cativo. Os casos de 

escassez de mão-de-obra serviram de ímpeto para que as prisões modernas 

encarcerassem a fim de treinar e explorar as reservas de mão-de-obra. Essa teoria 

foi proposta por Rusche e Kirchheimer e ficou conhecida como a hipótese da 

gravidade.15 A ideia é que a punição se torna mais severa quando há sobra de mão 

de obra e mais branda quando a mão de obra é escassa e a sociedade valoriza mais 

os condenados na força de trabalho. 

Embora hoje os estudiosos tenham mais dificuldade em apoiar empiricamente essa 

hipótese, é perfeitamente razoável vincular as primeiras origens das prisões à 

economia, por causa de como essas instituições visavam os pobres e, assim como 

 
15 Rusche, G., & Kirchheimer, O. (1939). Punishment and social structure. Columbia University Press. 
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as casas de trabalho da Europa e das primeiras cidades americanas, absorveram a 

classe vagabunda.16 

A essência da abordagem radical gira inevitavelmente em torno do dicionário 

econômico e da noção de que os detentores do poder econômico também têm poder 

jurídico e social. O sistema prisional é, portanto, visto como uma ferramenta nas mãos 

dos detentores do poder. A perspectiva radical e a proposta da agenda das prisões 

para capturar e explorar a mão de obra de acordo com as necessidades se tornam 

mais compreensíveis quando olhamos empiricamente para o que as prisões 

realizaram até agora. Um filósofo radical apontaria como todo o sistema, na prática, 

faria mais sentido se enquadrado como uma tentativa de manter ao invés de reduzir 

o crime; e que projeta a ideia de que o crime pertence principalmente aos pobres, 

mantendo o público alerta e antipático às classes mais baixas, desviando sua atenção 

dos erros dos detentores do poder. 

Quer queiramos usar lentes radicais para olhar para a responsabilidade criminal 

individual (e, portanto, punição) ou para o desvio individual (e, portanto, o tratamento), 

a ordem social e as relações de poder em geral não fazem parte da equação e, 

portanto, isentas de qualquer acusação de injustiça . Mesmo teóricos que não 

pertencem à tradição radical apontam que a mera prisão é uma prática míope se os 

formuladores de políticas não abordarem as questões sociais subjacentes, como falta 

de moradia, pobreza, discriminação, desemprego ou desigualdades na saúde, 

educação e assim por diante.17 Sempre que devemos entender os fenômenos sociais, 

é de suma importância perceber a interconexão de todas as questões e manter um 

senso de unidade em nossa avaliação. Qualquer intervenção impactante em um 

sistema prisional deve ter em mente uma abordagem um tanto holística para todas as 

ramificações sociais e partes interessadas do sistema. 

Por fim, uma voz importante no discurso sobre as prisões é a de Michel Foucault.18 

Em comparação com outros teóricos radicais, sua visão era menos fundamentada na 

 
16 Quanto ao significado do trabalho na prisão, há divergências entre os autores. Alguns defendem que o trabalho 

é, em essência, um catalisador reformador para ajudar os presidiários a desenvolver sua laboriosidade e a adquirir 

os hábitos de um cidadão desejável. Outros defendem que o trabalho prisional é um puro elemento de punição em 

todos os casos em que os legisladores instruem os administradores penitenciários a implementar tarefas laborais 

físicas, cansativas e diretas. 
17 Selke, W. L. (1993). Prisons in crisis (Vol. 814). Indiana University Press. 
18 Filósofo, escritor e ativista político francês. Suas teorias tratam principalmente da relação entre poder e 

conhecimento e como são usadas como forma de controle social por meio de instituições sociais. 
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economia, embora mantivesse a noção de que quem está no poder disciplina e 

controla a população. Assim como uma instituição para doentes mentais abrigava 

aqueles que não podiam cuidar de si mesmos, a prisão abrigava os pobres e os 

criminosos. Essas instituições normalizaram a limitação da liberdade como uma 

prerrogativa que as autoridades podem legitimamente assumir. Eles visavam 

controlar e conter as classes de pessoas consideradas dispensáveis. 

A abordagem radical reuniu alguns apoiadores ao longo das décadas, mas nunca se 

tornou o ponto de vista dominante. Porém, certamente há lógica em vincular o 

surgimento e a afirmação das prisões à economia. Hoje vemos como as prisões 

privadas se estabeleceram como uma indústria geradora de lucros e evidências nos 

Estados Unidos encontraram uma correlação entre o crescimento na construção de 

prisões privadas e o desaparecimento de empregos manufatureiros em pequenas 

cidades. 

Estando agora familiarizado com as quatro principais teorias de punição de 

retribuição, dissuasão, reabilitação e incapacitação e com o discurso filosófico em 

torno das prisões, irei agora chamar a atenção do leitor para o surgimento de um novo 

paradigma de justiça: Justiça Restaurativa, uma filosofia alternativa enraizada na ética 

do cuidado e utilitarismo.19 O objetivo da justiça restaurativa não é infligir punição ao 

ofensor, mas sim restaurar o estado pré-existente de integridade para todas as partes. 

Por exemplo, o envolvimento das vítimas na concepção de resoluções adequadas a 

todos para fazer justiça é muito comum. O agressor e a vítima encontram-se 

(figurativa e literalmente) e o agressor assume a responsabilidade pelos seus erros, 

reparando assim o dano causado à vítima. Este tipo de justiça era freqüentemente 

praticado por povos aborígenes, incluindo Inuit, Maori e Navajo.20 

Por exemplo, no caso de um motorista bêbado matando uma pessoa durante um 

acidente de trânsito, o infrator pode concordar em pagar pensão alimentícia à esposa 

da vítima até que seu filho chegue à faculdade. Esta resolução, se acordada por 

ambas as partes, seria um caso bem-sucedido de justiça restaurativa em ação. Difere 

do resultado normal do sistema de justiça típico na medida em que se tenta atender 

 
19 Pollock, J. M. (1998). Ethics in crime and justice: Dilemmas and decisions (p. 101). New York, NY: 

West/Wadsworth. 
20 Perry, J. (2002). Introduction: Challenging the assumptions. Repairing Communities Through Restorative 

Justice, 1-18. 



31 
 

às necessidades das vítimas. Em uma sentença de prisão típica, eles são geralmente 

ignorados em favor da vingança. Parte da solução também pode atender às 

necessidades do infrator. As visões restaurativas da justiça tentam não condenar o 

ofensor, mas sim vê-lo como uma parte interessada igual no processo restaurativo. 

As mediações e diálogos entre a vítima e o agressor são frequentemente parte 

integrante dos esforços de justiça; a restituição pode ser consistente com a justiça 

restaurativa na medida em que também está significativamente vinculada às 

necessidades da vítima. Os defensores dessa forma de justiça a veem como um 

retorno a uma tradição mais antiga em vez de uma nova filosofia, observando como 

algumas das formas mais antigas de justiça visavam principalmente restaurar a perda 

e reparar o dano causado. 

Nesse paradigma, a justiça pode ser razoavelmente administrada no nível da 

comunidade, sem a necessidade de uma autoridade estadual superior.21 O papel das 

prisões também se torna desnecessário neste novo quadro. Onde os sistemas 

tradicionais de punição recorressem ao encarceramento, uma justificativa restaurativa 

justificaria como a restituição, o serviço comunitário ou algum tipo de mediação seriam 

uma opção melhor. A ideia é que as prisões prejudicam tanto a comunidade quanto 

o indivíduo: os criminosos que são “banidos” pelas prisões provavelmente não se 

sentirão mais próximos da comunidade que os baniu; quebrando assim o equilíbrio 

social. No entanto, é difícil conciliar a incompatibilidade fundamental das prisões 

dentro da justiça restaurativa com a forma de lidar com casos de crimes 

extremamente violentos nos quais a mediação e a restituição não seriam apropriadas. 

Alguns estudiosos propuseram a noção de que as prisões poderiam se tornar 

restaurativas se mudassem a ênfase em salvaguardar a dignidade e a humanidade 

dos criminosos. É, porem, uma proposta precária. 

 

 

 

 

 
21 Schweigert, F. J. (2002). Moral and philosophical foundations of restorative justice. Restorative justice: 

Repairing communities through restorative justice, 19-37. 
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O Sistema Penitenciário Brasileiro 

Nesta seção, partiremos da abordagem teórica que caracterizou as seções anteriores 

e nos aprofundaremos no Sistema Penitenciário do Brasil. Esta seção descreverá as 

características institucionais do sistema, baseando-se amplamente em dados e 

documentos produzidos pelo Ministério da Justiça do Brasil: Especificamente, dados 

do Conselho Nacional da Justiça e do Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias Infopen. 

O Conselho Nacional da Justiça, CNJ, é um órgão integrante do Poder Judiciário, e 

controla a sua atuação administrativa e financeira, bem como o cumprimento dos 

deveres funcionais dos juízes. Ou seja, é um órgão administrativo integrante da 

própria magistratura.  

Sua criação remonta a 31 de dezembro de 2004. E sua instalação ocorreu em 14 de 

junho de 2005. Presidido atualmente pelo ministro Luiz Fux, indicado pelo Supremo 

Tribunal Federal, possui 15 conselheiros, aprovados pelo Senado e então nomeados 

pelo Presidente da República.  

O CNJ está situado no Anexo II do STF, e suas principais competências estão 

estabelecidas no artigo 103-B da Constituição, e regulamentadas em seu próprio 

regimento interno. São elas:  

• zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da 

Magistratura, expedindo atos normativos e recomendações;  

• definir o planejamento estratégico, os planos de metas e os programas de 

avaliação institucional do Poder Judiciário; 

• receber reclamações contra membros ou órgãos do Judiciário, inclusive contra 

seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais 

e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados;  

• julgar processos disciplinares, assegurada ampla defesa, podendo determinar 

a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos 

proporcionais ao tempo de serviço, e aplicar outras sanções administrativas; 

• elaborar e publicar semestralmente relatório estatístico sobre movimentação 

processual e outros indicadores pertinentes à atividade jurisdicional em todo o 

país. 
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Simultaneamente, o Infopen é um sistema de informações estatísticas do sistema 

penitenciário brasileiro. O sistema, atualizado pelos gestores dos estabelecimentos 

desde 2004, sintetiza informações sobre os estabelecimentos penais e a população 

prisional. Em 2014, o Departamento Penitenciário reformulou a metodologia utilizada, 

com vistas a modernizar o instrumento de coleta e ampliar o leque de informações 

coletadas. é um estudo periódico abrangente com informações estatísticas sobre o 

Sistema Penitenciário Brasileiro.  

A iteração  que extraímos amplamente nesta seção, é a de 2015, realizada em 

parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública - FBSP. Esta edição não é a 

mais recente, pois, no momento da redação deste artigo, estão disponíveis dados até 

o ano de 2019. No entanto, a edição de 2015 é particularmente conveniente para a 

prontidão dos dados exibidos e a escolha das variáveis medidas. Embora os números 

e estimativas reais não sejam idênticos entre 2015 e as edições futuras, sua 

magnitude e, mais importante, as tendências discutidas nesta tese não variaram 

substancialmente entre o ano de referência e as medições futuras. 

De acordo com as últimas medições de dezembro de 2015, o Brasil acolheu 698.618 

indivíduos em suas prisões de 205,5 milhões de habitantes. A cifra é a terceira maior 

do mundo22 e coloca o Brasil na ponta mais alta da distribuição dos países também 

por encarceramento per capita (341,7 presos para cada 100.000 indivíduos23). Isso 

se torna mais problemático, juntamente com a capacidade carcerária do brasileiro de 

apenas 371.201 vagas, criando um déficit de 327.417 vagas necessárias para 

equilibrar a taxa de ocupação atual de 188,2%. Se olharmos para a Taxa de 

encarceramento no Brasil ao longo do tempo, notamos como há uma tendência de 

confiar cada vez mais no uso de prisões, à medida que o país passou de uma taxa 

de encarceramento de 95 em 1995 para 341,7 em 2015. Essa tendência se mostra 

curiosa quando comparada a outros países cuja população carcerária compartilha a 

mesma magnitude da brasileira, conforme mostra a figura a seguir. 

 

 
22 Atrás dos EUA e da China, com 2.145.100 e 1.649.804 prisioneiros cada, e seguido pela Rússia, com uma 

população carcerária de 646.085. Dados do World Prison Brief. 
23 Seguido por Bielo-Rússia (345), Uruguai (337) e Turquia (335). O pódio pertence aos Estados Unidos, com 

uma taxa de encarceramento de 666 por 100.000 cidadãos. Dados do World Prison Brief. 
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Figura 1 - Evolução da taxa de aprisionamento entre 1995 e 2015 nos 4 países 

com maior população prisional. 

 

Fonte: Elaboração do Infopen, com dados do World Prison Brief e do World 

Prison Population List, 11ª edição. 

Entre 1995 e 2015, o Brasil teve o maior aumento em sua Taxa de Encarceramento, 

e agora encarcera 258% a mais do que há 20 anos, enquanto o aumento para Estados 

Unidos e China foi de apenas 18% e 4%, respectivamente. A Rússia, com uma 

população carcerária de proporções brasileiras, teve queda de 28% no mesmo 

período. 

Com o aumento da taxa de encarceramento, o Brasil viu sua população carcerária 

crescer significativamente, passando de cerca de 90.000 presos em 1990 para 

698.618 pessoas em 2015, um aumento de 676%, conforme mostrado no gráfico a 

seguir. 

Figura 2 - Evolução das pessoas privadas de liberdade (em mil) entre 1990 e 

2015 
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Fonte: Ministério da Justiça. A partir de 2005, dados do Infopen. 

Os dados relatados até este ponto são reveladores, mas é possível encontrar um 

grande grau de heterogeneidade entre os estados individuais. O Mato Grosso do Sul, 

com a 10ª maior população, é o estado que mais encarcera, com uma taxa de 

reclusão de 595,5 a cada 100.000 pessoas, ante a média do país de 341. Já o estado 

de São Paulo abriga 33 % de presos brasileiros (223.067), mas fica em 4º lugar se 

olharmos para sua taxa de encarceramento de 525. Além disso, São Paulo é uma 

exceção na distribuição da população carcerária do país por estado: a 2ª e a 3ª 

posições nas distribuições pertencem respectivamente a Minas Gerais e Rio de 

Janeiro, responsáveis conjuntamente por 17,4% da população carcerária (121.238 

pessoas), pouco mais da metade da população hospedada apenas no estado de São 

Paulo. Curiosamente, a edição de 2015 do relatório Infopen foi a primeira em que 

nenhum estado relatou uma taxa de encarceramento inferior a 100, já que o último 

estado em termos de proporção entre presidiários e população é o Bahia, com 100,1. 

O leitor pode descobrir mais sobre a heterogeneidade entre os estados na tabela a 

seguir: 
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Figura 3 - Principais dados do sistema prisional brasileiro em dezembro de 

2015, por Unidade da Federação e Sistema Penitenciário Federal. 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, 

dezembro/2015. Secretaria Nacional de Segurança Pública, dezembro/2015; 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dezembro/2015; IBGE, 2015. 

O sistema prisional no Brasil é descrito como um sistema de progressão, ou “regime 

disciplinar diferenciado”. Os regimes de punições cujos reclusos podem ser sujeitos 

são fechado, semiaberto e aberto. Depois de cumprir um determinado período de 

tempo em um regime, os presos se qualificam para serem transferidos para um 

regime menos restritivo e, por fim, libertados. 

É o juiz que decide em qual regime um preso condenado entrará para cumprir sua 

pena. A decisão é baseada principalmente na extensão da sentença total. Os reclusos 

que cumprem uma pena de mais de 8 anos iniciarão a pena em regime fechado. Os 

reclusos com pena de 4 a 8 anos iniciarão a pena em regime semiaberto. Os reclusos 
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com pena inferior a 4 anos iniciarão a pena em regime aberto. Dentro do regime 

prisional fechado, os indivíduos não podem sair da prisão em nenhum momento. O 

regime semiaberto permite que os presos saiam para trabalhar durante o dia e 

possam passar mais tempo fora durante as férias, mas devem retornar à prisão todas 

as noites. Por último, o regime prisional aberto prevê que os indivíduos cumpram a 

pena fora da prisão, com menos limitações sobre o local onde trabalham e vivem. 

Eles devem, no entanto, cooperar com controles judiciais periódicos e não deixar sua 

cidade de residência sem a permissão de um juiz. 

37% dos internos no Brasil em dezembro de 2015 foram colocados na prisão sem 

terem sido julgados / condenados ainda. Este número está diminuindo de acordo com 

medições recentes do Infopen. Por exemplo, a mesma população em junho de 2014 

representava 41% do total, enquanto em dezembro do mesmo ano era de 40%. Em 

termos absolutos, a população provisória cresceu 223% de 2000 a 2015, passando 

de 80.775 unidades para 261.674, em consonância com o aumento geral da 

população carcerária. 40% dos reclusos receberam a pena e cumprem pena em 

regime fechado, 16% cumprem pena em regime semiaberto e 6% em regime aberto. 

O estado do Paraná se destaca nesse quesito, pois 46% de sua população está 

condenada ao regime aberto. Os estados com maior percentual de presos provisórios 

do que condenados são Ceará (67%), Amazonas (65%), Sergipe (62%), Piauí (62%), 

Maranhão (61%), Bahia (60%), Minas Gerais (56%) e Mato Grosso (51%).24 

Entre a população provisória, 46% permanecem na prisão por mais de 90 dias à 

espera de sua sentença. Os estados de Sergipe e Alagoas se destacam, pois quase 

toda a população provisória passa mais de 90 dias na prisão (97% da população 

provisória para Sergipe e 92% para Alagoas). 

A pesquisa realizada pela Infopen reuniu dados sobre 1.410 instituições penais, 93% 

são administradas inteiramente pelo público, 3% por organizações sem fins lucrativos, 

2% por meio de PPPs e apenas 6 são administradas totalmente privadas. É possível 

construir uma taxonomia das diferentes estruturas da seguinte forma: 

 

 

 
24 Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, dezembro/2015. 
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Figura 4 - Tipo de estabelecimento de acordo com a destinação originária. 

25 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, 

dezembro / 2015. 

49% dos estabelecimentos penais no Brasil foram construídos com a finalidade de 

hospedar apenas presos provisórios. Em seguida, temos 23% das unidades 

dedicadas a condenados individuais a regime fechado, 8% ao regime semiaberto, 2% 

ao regime aberto e 13% destinado a outros tipos de regime. Os estados de Ceará, 

Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Tocantins são 

aqueles cuja infraestrutura penal depende mais fortemente de centros penais 

provisórios. Em todos esses estados, mais de 70% da infraestrutura é destinada, de 

fato, ao acolhimento de presos provisórios. Por outro lado, os estados de Mato Grosso 

do Sul, Roraima e Distrito Federal se destacam por apresentarem uma concentração 

 
25 O destino original de cada estabelecimento prisional refere-se ao destino pretendido para o estabelecimento no 

momento de sua construção, independentemente da criação de alas e / ou anexos destinados a outros regimes ao 

longo do funcionamento da unidade. 
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de unidades em regime semiaberto que supera a média nacional. As prisões de 

regime semiaberto são, de fato, mais de 30% para cada um desses três estados. 

Se voltarmos nossa atenção para a divisão dos presídios pelo gênero que acomodam, 

podemos perceber imediatamente que 74% de toda a infraestrutura é dedicada 

exclusivamente a criminosos do sexo masculino, 7% são os presídios que hospedam 

apenas mulheres e 16% são classificados como mistos, ou seja que esses prédios 

podem contar com alas ou celas específicas dedicadas às mulheres em instalações 

exclusivamente masculinas. A separação por gênero dentro das prisões durante a 

execução das penas é ditada pela Lei de Execução Penal e faz parte da maior Política 

Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas 

do Sistema Prisional, como forma de destacar as condições de reclusão das mulheres 

em um ambiente historicamente moldado pelo homem. O gráfico a seguir mostra a 

repartição das prisões no país de acordo com o gênero. 

Figura 5 - Destinação dos estabelecimentos penais de acordo com o gênero. 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, 

dezembro/2015. 

Um aspecto crítico do sistema prisional brasileiro, e também aquele que este estudo 

pretende enfocar mais, é a questão da superlotação prisional. A capacidade das 

prisões e o número de presos aumentaram nos últimos anos, mas o número de vagas 

disponíveis não acompanhou o aumento da população, causando um déficit 

crescente na capacidade do sistema. 
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Figura 6 - Evolução da população prisional, vagas e déficit de vagas entre 2000 

e 2015. 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, 

dezembro/2015. 

Os dados mostram a expansão das vagas disponíveis para hospedar presos, 

passando de 135.710, em 2000, para 371.201, em 2015. Esse número mais que 

dobrou em quinze anos. Ainda assim, o aumento de presos no mesmo período mostra 

que o sistema está tendo problemas para acomodar a crescente demanda produzida 

por uma política criminal que depende fortemente do encarceramento para resolver 

conflitos sociais. O maior déficit no número de vagas para acomodar adequadamente 

toda a população carcerária encontra-se no estado de São Paulo, com um excesso 

de 100.962 presos em relação à sua capacidade total, e também com a maior 

população carcerária do Brasil em números absolutos. 

32% da capacidade prisional existente é dedicada a reclusos provisórios, 47% (ou 

173.335 vagas) é dedicada a regimes fechados, enquanto as restantes 78.613 vagas 

são distribuídas para acomodar regimes abertos e semiabertos e várias medidas de 

segurança. Os estados do Amazonas e Sergipe relatam direcionar o maior uso de 

sua capacidade prisional para acomodar presos provisórios, ainda aguardando seu 

julgamento, dedicando, respectivamente, 81% e 70% de sua capacidade prisional a 

essas subpopulações.26 

 

 

 

 
26 Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, dezembro/2015.  
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Figura 7 - Quantidade de vagas e pessoas privadas de liberdade por tipo de 

regime ou natureza da prisão. 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, 

dezembro/2015. 

O gráfico acima facilita a análise dos padrões de ocupação do sistema prisional 

condicional ao tipo de regime. Em relação aos presos provisórios, observamos uma 

taxa de ocupação da ordem de 221%, enquanto para os condenados em regime de 

prisão a taxa de ocupação é de 161%. Da mesma forma, observamos uma taxa de 

ocupação idêntica de 161% para os regimes semiabertos. A relação entre as taxas 

de ocupação observadas nos regimes semiaberto e fechado esconde algumas 

falácias que não são imediatas de detectar apenas olhando os dados: Notoriamente, 

a ausência de vagas no regime semiaberto pode ser determinante na decisão judicial 

sobre um eventual decisão de progressão de regime para reclusos em exercício da 

pena em regime fechado, mas elegíveis para o regime semiaberto. A ausência de 

vagas no regime semiaberto pode resultar na impossibilidade de progressão de 

indivíduos idôneos, violando seus direitos. Para confirmar esta conjectura, foram 

entregues formulários aos gestores penitenciários questionando o número de 

reclusos condenados em regime fechado e posteriormente homologados em tribunal 

para passagem para o regime semiaberto e que aguardam vaga para transferência. 

Apenas 43% dos presídios participantes da pesquisa de dezembro de 2015 relataram 

ter acesso a essas informações. Dentre esses 43%, há 14.198 presos que deveriam 

ter progredido para o regime semiaberto, mas não puderam pela ausência de vagas. 
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Este número corresponde a 8% de reclusos em regime fechado entre as unidades 

que referiram possuir as informações. Projetando essa estatística sobre a totalidade 

da população carcerária em regime fechado, podemos esperar que cerca de 22.019 

pessoas em todo o país já poderiam ter progredido para o regime semiaberto, mas 

foram impedidas pela falta de vagas. Se contarmos esse número para o cálculo do 

déficit de vagas no regime semiaberto, teríamos um déficit total de 63.311 unidades 

em todo o país. 

No geral, esse descompasso entre o número de vagas disponíveis e a pressão 

existente no sistema prisional leva à alta taxa de ocupação brasileira de 188%. 

Segundo dados do World Prison Brief, isso coloca o Brasil na 46ª colocação mundial, 

logo abaixo de Burkina Faso , Nepal e Irã e em 4º na América Latina. Nem todos os 

estados têm classificação igual e, como pode ser visto na Figura 3, nenhum estado 

consegue manter uma taxa de ocupação abaixo de 100%, mas há muita variação 

entre os estados. O caso do Amazonas é particularmente gritante: este estado 

registrou a maior taxa de ocupação do país em 2015 e é totalmente atípico em relação 

a qualquer medida de tendência central, pois aprisiona 48 pessoas em um espaço 

destinado a apenas 10. 

Apesar da taxa de ocupação global de 186%, um quarto das unidades prisionais do 

Brasil não enfrenta condições de superlotação, mantendo a taxa de vagas disponíveis 

para presidiários hospedados abaixo de 1. O estado de Santa Catarina, por exemplo, 

abriga 30% dos internos em estrutura cuja capacidade máxima não seja ultrapassada, 

exceção em relação à média brasileira. Pelo contrário, na região do Nordeste 

podemos encontrar cerca de 40% da população carcerária, alojada em estruturas cuja 

taxa de ocupação é superior a 300%. Já nos estados do Sudeste e do Sul, a situação 

é relativamente mais saudável, com quase metade da população carcerária 

hospedada em unidades com capacidade abaixo de 200%, conforme mostra o gráfico 

a seguir. 
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Figura 8 - Número de pessoas privadas de liberdade por situação de lotação da 

unidade, por região. 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, 

dezembro/2015. 
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O Preso Brasileiro 

Não é segredo que qualquer população carcerária não representa uma amostra 

sorteada aleatoriamente dos cidadãos de um país. Aqueles que acabam infringindo a 

lei cometendo crimes são um subconjunto muito específico de indivíduos que a 

sociologia há muito tenta enquadrar, levantando hipóteses sobre quem acaba 

enfrentando o sistema prisional e por quê, desenvolvendo o grande corpo teórico 

apresentado na primeira parte desta tese. Nesta seção, examinaremos a demografia 

das prisões brasileiras e traçaremos um perfil do preso típico e suas características 

sociodemográficas. Em consonância com a seção anterior, refiro-me principalmente 

aos dados e conclusões da última publicação do Infopen, a de 2015. 

Não surpreende que os presos brasileiros sejam, essencialmente, brasileiros. O 

número de estrangeiros relatados no sistema prisional é de 2.454, uma quantidade 

muito pequena se comparada à população carcerária em geral. Segundo dados do 

Infopen de 2015, os poucos estrangeiros são oriundos principalmente do continente 

americano (1.286) e da África (685), seguidos da Europa (362), Ásia (118) e Oceania 

(apenas 3 indivíduos). 

Uma consideração demográfica imediata que é verdadeira para todos os sistemas 

penitenciários e o Brasil não é exceção é sobre a idade dos presidiários. Os 

criminosos costumam ser jovens, também no Brasil. 54% da população carcerária 

tem menos de 29 anos, os de 30 a 45 anos são 38% e apenas 1% da população 

carcerária tem mais de 61 anos. Embora seja mais da metade do total de presos, a 

faixa etária de 18 a 29 são apenas 18% da população total do Brasil.27 Essa faixa 

etária tem 3,4 vezes mais probabilidade de ser encarcerada em relação a uma pessoa 

com 30 ou mais anos de idade e está super-representada dentro das prisões. Existem 

994,1 jovens reclusos (de 18 a 29 anos) para cada 100.000 indivíduos pertencentes 

à mesma faixa etária, enquanto o mesmo número para aqueles com mais de 30 anos 

é de 285,4 para cada 100.000. 

Se olharmos para a dimensão da etnia dentro das prisões, descobrimos que os presos 

tendem a ser mais negros do que brancos, por uma margem que não corresponde às 

suas respectivas participações na população em geral. 

 
27 De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD, 2015. 
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Figura 9 - Raça, cor ou etnia das pessoas privadas de liberdade e da população 

total 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, 

dezembro/2015; PNAD, 2015. 

63% dos presidiários brasileiros são negros, enquanto na população em geral sua 

participação é de 53%. Os presos brancos, por outro lado, são 36%, mas são 10% a 

mais fora das prisões. A contribuição de outras etnias para a demografia carcerária é 

insignificante, conforme resumido na figura acima. No ano de 2015, 1% da população 

negra do Brasil estava presa. A tendência de aprisionar negros em taxas mais altas 

vale tanto para a população masculina quanto para a feminina. 

Além disso, os presidiários tendem a ter um nível de educação mais baixo, já que 4% 

são analfabetos e 75% deles não acessaram o ensino médio, tendo, na melhor das 

hipóteses, o ensino fundamental concluído. 23% dos reclusos concluíram o ensino 

médio. 

Em relação ao estado civil da população prisional, a moda estatística é a de solteiros 

(59%). Pouco mais de um quarto (28%) afirma ter união estável e 9% são casados. A 

tendência geral de não se casar está de acordo com a jovem idade dos presidiários. 

1% da população carcerária é portadora de deficiência. As principais deficiências são 

intelectuais28 (2.277 homens e 129 mulheres), físicas29 (1.054 homens e 51 mulheres) 

 
28 Definido como apresentando limitações no funcionamento do cérebro, influenciando a comunicação, 

relacionamento social, segurança, determinação, estudo e trabalho. 
29 Definido como apresentando limitações no funcionamento físico-motor do corpo; eles são usuários de cadeiras 

de rodas ou indivíduos com deficiências motoras. 
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e auditivas (206 homens e 13 mulheres). Infelizmente, apenas um quarto destes 

indivíduos está alojado em infraestruturas adequadas para os alojar em termos de 

espaços e equipamentos (61%). 

No geral, a demografia carcerária brasileira de 2015 não está longe da análise 

realizada por Sérgio Adorno quando ele estava estudando presidiários no Sudeste 

em 1994 e descreveu os indivíduos que conheceu na prisão como pobres e negros. 

Ele justificou esse estado de coisas com a ideia de que muitos eram criminosos por 

causa das circunstâncias e que os crimes que os levaram à prisão foram decorrentes 

da pobreza e privação de direitos.30  

Agora voltamos a atenção para o perfil criminoso dos presidiários. O conhecimento 

de variáveis como o tipo de crime que levou os prisioneiros à prisão e o tempo de 

condenação à prisão são fundamentais para informar os formuladores de políticas em 

sua fase de formulação de políticas. 

Figura 10 - Distribuição por gênero dos crimes tentados/consumados entre os 

registros das pessoas privadas de liberdade, por tipo penal 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, 

dezembro/2015. 

De um modo geral, podemos notar que grande parte dos crimes se referem a casos 

de tráfico de drogas, por isso que 28% dos presos estão ali. 150.589, ou 26% dos 

homens estão presos por delitos relacionados com drogas e 21.652 mulheres, ou 

 
30 Adorno, S. (1994). Crime, justiça penal e desigualdade jurídica - As mortes que se contam no tribunal do júri. 

Revista Usp, (21), 132-151. 
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seja, 3 mulheres a cada 5 são presas pelo mesmo motivo. O número de pessoas 

presas por drogas aumentou 447% de 2005 a 2015, enquanto no mesmo período o 

número de homicídios cresceu 158%. Se olharmos para a trajetória histórica das 

diferentes causas de prisão no gráfico abaixo, fica claro como os crimes de drogas 

aumentaram em relação a outros tipos de crimes. A outra categoria de crime que a 

partir de 2015 compartilha a mesma magnitude do tráfico de drogas é o roubo. 

Figura 11 - Distribuição dos crimes tentados/consumados entre os registros das 

pessoas privadas de liberdade, por tipo penal, entre 2005 e 2015 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, 

dezembro/2015. 

Vale lembrar que o sistema prisional brasileiro prevê o encarceramento em regime 

fechado para penas de 8 ou mais anos, enquanto que se o preso cumpriu menos de 

4 anos, ele deve cumprir esses anos em regime aberto, de acordo com o art. 33, 

parágrafo segundo, do Código Penal. No Brasil há 24% da população carcerária 

condenada a menos de 4 anos, mas apenas 6% de toda a população carcerária está 

em regime aberto. Da mesma forma, 30% da população está condenada a servir entre 

4 e 8 anos, mas apenas 16% do total está inserido em regime semiaberto, sugerindo 

que o sistema não está organizando sua infraestrutura como deveria. 

De forma geral, o leitor encontra a seguir a distribuição da população carcerária de 

acordo com o tempo de condenação. Metade dos reclusos cumpre penas inferiores a 

8 anos e a forma de distribuição é cumprir pena de 4 a 8 anos. 1% dos indivíduos 

foram condenados a mais de 50 anos. 
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Figura 12 - Tempo total de penas da população prisional condenada 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, 

dezembro/2015. 
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O Problema da Superlotação das Prisões 

Durante o mês de agosto de 2015, o Conselho de Direitos Humanos das Nações 

Unidas enviou uma delegação de inspetores ao Brasil para fiscalizar as condições de 

suas prisões em relação a questões de direitos humanos e o relatório que saiu da 

inspeção de onze dias foi particularmente desanimador. Nesta seção, examinaremos 

as conclusões do Relator Especial da ONU e revisaremos a literatura sobre as 

consequências da superlotação carcerária. 

Numerosos casos de tortura e maus-tratos a presidiários surgiram de testemunhos 

confiáveis, como chutes, espancamentos, sufocamento e aplicação de choques 

elétricos com pistolas de choque elétrico no contexto do uso excessivo da força, e 

não por meio de controle legítimo de multidão, destacando o mau treinamento dado 

aos guardas e sua indiferença para com os prisioneiros. Os presidiários entrevistados 

alegaram que tais violações de direitos não são denunciadas por medo de retaliação. 

Da mesma forma, fazem vista grossa por casos de violência entre prisioneiros e, 

portanto, são difíceis de documentar. 

Além de denunciar uma cultura generalizada de violência e desrespeito dentro das 

prisões, outro aspecto crítico do sistema prisional brasileiro segundo a ONU eram as 

condições de detenção, descritas como “cruel, inhuman or degrading treatment owing 

to severe overcrowding”.31 As condições de superlotação geraram um ambiente tenso 

e caótico que normaliza a violência e impacta o acesso dos presidiários a alimentos, 

água potável, assistência médica, visitas familiares, defesa legal, apoio psicossocial 

e oportunidades de trabalho e educação, além de sol, ar puro e recreação.  

A maioria das prisões com celas de isolamento usava essas salas para acomodar de 

10 a 15 pessoas por vez, sem banheiro nem água corrente. As condições anti-

higiênicas eram agudas nas células, mas não se limitavam a elas. Cozinhas, áreas 

de visita, banheiros e pátios estavam em condições preocupantes em todas as 

prisões visitadas, exceto em duas. A propósito, essas duas prisões com padrões 

satisfatórios foram ocupadas abaixo da capacidade máxima. 

A superlotação das prisões levou à mistura entre presos provisórios e criminosos 

condenados, com efeito adverso na normalização do desvio para presos provisórios. 

 
31 Méndez, J. E. (2016). Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading 

treatment or punishment on his mission to Brazil. New York-USA: ONU. pp. 18 



50 
 

Além disso, outro grande obstáculo para a ressocialização adequada dos detidos foi 

a falta de iniciativas socioeducativas para jovens e adultos, devido à falta de pessoal 

adequado para supervisionar essas iniciativas. Da mesma forma, as atividades 

recreativas são esparsas ou inexistentes. 

No geral, o Brasil hospeda 8,5 presos para cada agente penitenciário, violando a 

Resolução nº 9, de 2009, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

(CNPCP), que indica como proporção razoável entre presidiários e agentes de 5 para 

cada 1. Índices acima este limite é considerado adverso para garantir a segurança 

patrimonial e física na prisão pelo Conselho da Europa. Conforme mostrado na tabela 

abaixo, alguns estados no Brasil apresentam desempenho muito inferior com essa 

medida, como Pernambuco, com 29 presos para cada agente de custódia. Os estados 

do Acre, Amapá, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins são 

os únicos que conseguem manter o quadro de pessoal compatível com o nível de 

ocupação. 
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Figura 13 - Servidores responsáveis pela custódia das pessoas privadas de 

liberdade por Unidade da Federação 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, 

dezembro/2015. 

A superlotação das prisões também apresenta sérios riscos à saúde dos presos: Com 

poucas exceções, as condições de detenção geralmente sofriam de deficiências em 

relação à água potável, alimentos comestíveis, saneamento básico e cuidados 

médicos e psicológicos. A constante falta de provisões básicas como cobertores, 

sabonetes, absorventes higiênicos, colchões e serviço de lavanderia acarreta efeitos 

adversos na higiene e saúde em geral, levando a doenças de pele e outras 

enfermidades. A falta de equipamentos e itens médicos é um problema generalizado 

nas prisões do país, mas acaba afetando assimetricamente as mulheres 

(especialmente durante a gravidez ou amamentação), meninas e pessoas com 
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deficiência. A superlotação e a falta de saneamento aumentam a presença de 

tuberculose, hanseníase e hepatite - todas doenças altamente contagiosas - tornando 

a prevenção dessas doenças na prisão um desafio permanente. A ONU comentou o 

quanto isso é especialmente problemático, já que no Brasil o plano nacional de saúde 

estabelece o princípio de que os sistemas públicos de saúde devem cobrir todos os 

internos, mas isso não é uma realidade pela falta de serviços de saúde e 

superlotação, impossibilitando o atendimento médico básico. atenção aos reclusos. 

Todas as instalações visitadas pela ONU tinham enfermarias com a capacidade de 

fornecer o mínimo de conforto ou privacidade, mas nenhuma era adequada para um 

exame forense completo. A presença de profissionais de saúde como médicos, 

dentistas e psicólogos foi esporádica e inadequada para o nível de ocupação dos 

presídios. Vários reclusos afirmaram nunca ter visto um médico durante a sua estada 

na prisão. Da mesma forma, a evidência anedótica relatou como os sedativos eram 

usados em excesso para manter os prisioneiros calmos, especialmente entre os 

jovens. No geral, a missão concluiu como o número de profissionais que atendem às 

necessidades médicas dos internos é inadequado, assim como os suprimentos e as 

instalações. A inclusão de presidiários no sistema público de saúde geral é 

insuficiente e isso se deve às condições de detenção que chegam a superlotação. O 

Relator Especial concluiu encorajando o Governo a se concentrar na redução da 

população carcerária, ao invés do aumento das instalações prisionais, sugerindo 

medidas alternativas ao encarceramento. 

As preocupações expressas pela ONU sobre os efeitos da superlotação na saúde 

física dos presidiários também são respaldadas por uma literatura de pesquisas sobre 

a superlotação carcerária. Estudando o Brasil, Viera et al. (2010) observaram como a 

tuberculose pulmonar e as dificuldades respiratórias são 35 e 39 vezes mais 

frequentes em prisões superlotadas do que na população em geral;32 isso se deve ao 

alto grau de contato físico, falta de ventilação e pouco tempo ao ar livre. Da mesma 

forma, um estudo anterior de Hussein et al. (2003) também encontraram um risco 

maior de desenvolver uma infecção tuberculosa latente para presidiários alojados em 

 
32 Vieira, A. A., Ribeiro, S. A., Siqueira, A. M. D., Galesi, V., dos Santos, L. A., & Golub, J. E. (2010). Prevalence 

of patients with respiratory symptoms through active case finding and diagnosis of pulmonary tuberculosis among 

prisoners and related predictors in a jail in the city of Carapicuíba, Brazil. Revista Brasileira de Epidemiologia, 

13, 641-650. 
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barracas com uma área inferior a 60 metros quadrados.33 A relação entre 

superlotação e tuberculose foi amplamente documentada,34 e relações semelhantes 

foram identificadas com relação a outras infecções, como meningite bacteriana,35 

estafilococos aureus resistente à meticilina (MRSA)36 e pneumonia pneumocócica.37 

As infecções transmissíveis por via aérea não são os únicos tipos cuja disseminação 

é facilitada pela superlotação. A presença de parasitas também é um problema para 

prisões superlotadas. Poudat e Nasiran (2007) documentaram uma menor presença 

de sarna e outros parasitas nas alas da penitenciária onde os presos ficavam alojados 

sozinhos.38 As doenças de pele, tanto infecciosas quanto não infecciosas, são mais 

frequentes em prisões superlotadas.39 Embora as evidências não sejam muito fortes, 

algumas pesquisas sugerem que a superlotação também pode levar a uma maior 

incidência de doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, sífilis ou hepatite B, 

porque favorece comportamentos de risco entre os presidiários.40 

A superlotação também é a causa de distúrbios de comportamento e desafia o bem-

estar mental e psicológico dos prisioneiros.41 Um estudo de Gaes & McGuire estudou 

prisões federais nos Estados Unidos e descobriu que a superlotação é o fator 

 
33 Hussain, H., Akhtar, S., & Nanan, D. (2003). Prevalence of and risk factors associated with Mycobacterium 

tuberculosis infection in prisoners, North West Frontier Province, Pakistan. International journal of epidemiology, 

32(5), 794-799. 
34 Todrys, K. W., Amon, J. J., Malembeka, G., & Clayton, M. (2011). Imprisoned and imperiled: access to HIV 

and TB prevention and treatment, and denial of human rights, in Zambian prisons. Journal of the International 

AIDS Society, 14(1), 1-11. 

ou  

Shah, S. A., Mujeeb, S. A., Mirza, A., Nabi, K. G., & Siddiqui, Q. (2003). Prevalence of pulmonary tuberculosis 

in Karachi juvenile jail, Pakistan. EMHJ-Eastern Mediterranean Health Journal, 9 (4), 667-674, 2003. 
35 Almeida-González, L., Franco-Paredes, C., Pérez, L. F., & Santos-Preciado, J. I. (2004). Meningococcal disease 

caused by Neisseria meningitidis: epidemiological, clinical, and preventive perspectives. salud pública de méxico, 

46(5), 438-450. 
36 Baillargeon, J., Kelley, M. F., Leach, C. T., Baillargeon, G., & Pollock, B. H. (2004). Methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus infection in the Texas prison system. Clinical Infectious Diseases, 38(9), e92-e95. 
37 Hoge, C. W., Reichler, M. R., Dominguez, E. A., Bremer, J. C., Mastro, T. D., Hendricks, K. A., ... & Breiman, 

R. F. (1994). An epidemic of pneumococcal disease in an overcrowded, inadequately ventilated jail. New England 

Journal of Medicine, 331(10), 643-648. 
38 Poudat, A., & Nasirian, H. (2007). Prevalence of pediculosis and scabies in the prisoners of Bandar Abbas, 

Hormozgan province, Iran. Pakistan journal of biological sciences: PJBS, 10(21), 3967-3969. 
39 Kuruvila, M., Shaikh, M. I., & Kumar, P. (2002). Pattern of dermatoses among inmates of district prison--

Mangalore. Indian journal of dermatology, venereology and leprology, 68(1), 16-18. 
40  Todrys, K. (2010). Health consequences of pre-trial detention in Zambian prisons. HIV/AIDS policy & law 

review, 15(1), 53-55.  

ou 

Miranda, A. E., Vargas, P. M., Louis, M. E. S., & Viana, M. C. (2000). Sexually transmitted diseases among 

female prisoners in Brazil: prevalence and risk factors. Sexually Transmitted Diseases, 27(9), 491-495. 
41 Kupers, T. A. (1996). Trauma and its sequelae in male prisoners: Effects of confinement, overcrowding, and 

diminished services. American Journal of Orthopsychiatry, 66(2), 189-196. 
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determinante mais forte para comportamentos violentos.42 Isso é consequência direta 

do ambiente superpovoado e do alto nível de estresse que vem com ele, levando à 

violência contra os outros e contra si mesmo. Pesquisa de Anselmi & Mirigliani (2010) 

associou casos mais frequentes de comportamentos autoagressivos (como 

ferimentos auto-infligidos por incisão, ingestão de objetos ou outros) à superlotação 

nas prisões.43 Se julgarmos apropriado incluir também nesta análise algumas 

pesquisas realizadas em hospitais psiquiátricos como bons substitutos para o que 

podem ser os efeitos da superlotação nas prisões, temos estudos que documentam 

a relação entre a superlotação e os índices mais elevados de agressão44 e a 

probabilidade de que a equipe de trabalho pode desenvolver depressão e deixar de 

ir ao trabalho.45 Sugerindo que o fardo de uma prisão superlotada não recai 

exclusivamente sobre os presidiários. Os efeitos da superlotação na saúde, na 

verdade, podem ir além da própria prisão. As prisões não são totalmente separadas 

do mundo exterior: advogados, voluntários, funcionários de ONGs podem ter contato 

direto com os presos. Também é possível aos reclusos abandonarem a estrutura em 

razão do regime a que estão atribuídos ou por motivo de autorização de saída, 

autorização judicial ou outras causas. Se a superlotação é um fator que favorece a 

transmissão de algumas infecções, essa transmissão também pode se estender para 

o exterior das prisões. 

O suicídio é outro fenômeno que tem sido relacionado à superlotação carcerária, com 

prisões mais densamente habitadas associadas a taxas mais altas de suicídios,46 com 

picos de taxas de suicídio até 10 vezes maiores em prisões superlotadas em 

 
42 Gaes, G. G., & McGuire, W. J. (1985). Prison violence: The contribution of crowding versus other determinants 

of prison assault rates. Journal of research in crime and delinquency, 22(1), 41-65. 
43 Anselmi, N., & Mirigliani, A. (2010). Personality disorders self-inflicted woundings in detention. Rivista di 

psichiatria, 45(1), 58-60. 
44 Virtanen, M., Vahtera, J., Batty, G. D., Tuisku, K., Pentti, J., Oksanen, T., ... & Kivimäki, M. (2011). 

Overcrowding in psychiatric wards and physical assaults on staff: data-linked longitudinal study. The British 

journal of psychiatry, 198(2), 149-155. 
45 Virtanen, M., Pentti, J., Vahtera, J., Ferrie, J. E., Stansfeld, S. A., Helenius, H., ... & Kivimäki, M. (2008). 

Overcrowding in hospital wards as a predictor of antidepressant treatment among hospital staff. American Journal 

of Psychiatry, 165(11), 1482-1486. 

ou 

Virtanen, M., Batty, G. D., Pentti, J., Vahtera, J., Oksanen, T., Tuisku, K., ... & Elovainio, M. (2010). Patient 

overcrowding in hospital wards as a predictor of diagnosis-specific mental disorders among staff: a 2-year 

prospective cohort study. The Journal of clinical psychiatry, 71(10), 0-0. 

 
46 Fruehwald, S., Frottier, P., Ritter, K., Eher, R., & Gutierrez, K. (2002). Impact of overcrowding and legislational 

change on the incidence of suicide in custody experiences in Austria, 1967-1996. International Journal of Law 

and Psychiatry, 25(2), 119-128. 
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comparação com a população em geral.47 O sistema prisional brasileiro parece 

confirmar esses achados, com taxas mais elevadas de suicídio e homicídio atrás das 

grades em comparação com o exterior, conforme figura a seguir. 

Figura 14 - Comparação entre as taxas de mortalidade no total da população e 

entre a população prisional em 2015, de acordo com tipos de mortes. 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, 

dezembro/2015. DATASUS, 2015. IBGE, 2015. 

Em suma, o sistema prisional brasileiro enfrenta muitos problemas, destacados por 

observadores internos e externos, um dos quais é o da superlotação. A superlotação 

é problemática porque a alta concentração de criminosos (e especialmente a 

coabitação entre presos provisórios e presidiários condenados) pode reforçar a 

disseminação de uma cultura criminosa que, paradoxalmente, se normaliza dentro da 

prisão por meio de interações horizontais entre pares, portanto tornando-se mais 

difícil de erradicar. Como consequência, o objetivo reabilitador da sentença está em 

perigo, já que o atual estado de coisas pode ser suficiente para simplesmente remover 

indivíduos da sociedade, respondendo superficialmente à demanda por proteção, 

mas não adianta muito para reintroduzir o mesmo indivíduo na sociedade 

proficientemente. A superlotação tem implicações para a saúde dos presidiários e 

também dos agentes penitenciários, por meio da disseminação mais fácil de doenças 

e implicações psicológicas devido ao maior nível de estresse do ambiente, que pode 

culminar em lesões autoprovocadas. As duras condições geradas pela superlotação 

colocam à prova a vida dentro das prisões e afetam de forma assimétrica os grupos 

mais vulneráveis, como mulheres, idosos e deficientes físicos. O custo da gestão da 

prisão aumenta e dá origem a violações dos direitos humanos que são abertamente 

 
47 Preti, A., & Cascio, M. T. (2006). Prison suicides and self-harming behaviours in Italy, 1990-2002. Medicine, 

Science and the Law, 46(2), 127-134. 
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e frequentemente condenadas pela comunidade internacional, com custos políticos 

para o governo. 
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Sobre as Soluções Para o Problema da Superlotação Carcerária 

Se olharmos o problema como se fosse uma simples questão de contabilidade, as 

possibilidades de solucionar a superlotação se resumem a duas: aumentar a 

capacidade penitenciária ou diminuir o número de presos. As autoridades brasileiras 

têm lutado por agora mais de uma década com a questão da superlotação das 

prisões, sem sucesso. Na verdade, embora existam soluções em teoria, a 

superlotação das prisões brasileiras é um problema multifacetado cuja solução pode 

não ser tão simples. Nesta seção, argumentarei por que, em última análise, a 

superlotação das prisões no Brasil é um "wicked problem". Um wicked problem é o 

jargão da política social para definir uma questão cuja complexidade é grande e com 

múltiplas soluções possíveis que estão longe de serem perfeitas. 

Um wicked problem é um problema social ou cultural difícil ou impossível de resolver 

por razões como: conhecimento incompleto ou contraditório, o número de pessoas e 

opiniões envolvidas, o grande fardo econômico e a natureza interconectada desses 

problemas com outros problemas. O crime está ligado à pobreza. A pobreza está 

ligada à educação, nutrição com pobreza, economia com nutrição e assim por diante. 

Esses problemas são normalmente evitados para os formuladores de políticas ou são 

considerados muito complicados para serem resolvidos inteiramente. Esses 

problemas podem ser atenuados por meio do processo de design, que é uma 

abordagem intelectual que enfatiza a empatia, o raciocínio abdutivo e a prototipagem 

rápida. 

O oposto de um problema wicked problema seria o chamado tame problem: um 

problema que é claramente declarado, pode ser dissecado em seus componentes e 

tem uma resolução clara. Construir uma ponte é um tame problem. As mesmas regras 

exatas que se aplicam à construção de pontes na América do Sul se aplicam em 

outras partes do mundo. Mais importante ainda, uma vez que temos o conhecimento 

e as estratégias para construir uma ponte na América do Sul, podemos aplicar os 

mesmos conhecimentos e estratégias para construir outras pontes em outras partes 

do mundo, com resultados seguros. Soluções para tame problems são replicáveis. 

Wicked problems são, em sua maioria, únicos e não têm formulação definitiva. O 

problema da superlotação carcerária no Brasil é grosseiramente semelhante, mas 

discretamente diferente da superlotação carcerária na África do Sul. É difícil, talvez 
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impossível, medir ou reivindicar o sucesso com wicked problems porque eles se 

infiltram uns nos outros, ao contrário dos limites dos problemas de design tradicionais 

que podem ser articulados ou definidos. Uma solução aparente para a superlotação 

carcerária pode causar tantos problemas quanto pretende consertar. Por exemplo, a 

despenalização de crimes pode causar instabilidade social. Por causa disso, as 

soluções para wicked problems podem ser apenas boas ou ruins, não absolutas. Não 

existe um estado final idealizado significativo a que se chegar, e, portanto, as 

abordagens para wicked problems devem ser formas tratáveis de melhorar uma 

situação, em vez de resolvê-la. Não há um modelo a seguir ao lidar com um problema 

grave, embora a história possa fornecer um guia. As equipes que abordam esses 

problemas complexos devem inventar as coisas à medida que avançam. 

A mitigação não é um exercício fácil, rápido ou solitário. Embora a maioria das 

políticas se concentre na velocidade e agilidade, projetar para um wicked problem 

consiste em permanecer no curso por meio de iteração metódica e rigorosa. Devido 

às qualidades do sistema desses grandes problemas, o conhecimento da 

interconexão dos problemas é necessário. Isso exige colaboração interdisciplinar e, 

o mais importante, perseverança. A literatura sobre os wicked problems explica como 

cada tentativa de resolver o problema conta significativamente por causa de sua 

magnitude, e tentativa e erro é uma estratégia inadequada. Da mesma forma, é difícil 

pensar em enquadrar o problema usando ideias de otimização, uma vez que existem 

vários tradeoffs conflitantes que devem estar envolvidos nessa otimização.48 

Em relação à questão da superlotação das prisões, os políticos em busca de cargos 

podem ter um horizonte de tempo muito curto para examinar as causas mais 

profundas do fenômeno e, em vez disso, podem optar por soluções cênicas e 

temporárias que ignoram algumas partes interessadas e empurram o problema para 

o próximo geração de gestores públicos. Reforçar a presença da polícia nas ruas 

pode parecer bom à luz das eleições, porque pode ser vendido como um desincentivo 

para os criminosos, embora os crimes econômicos e violentos se mostrem mais 

persistentes. 

 
48 Roberts, N. (2000). Wicked problems and network approaches to resolution. International public management 

review, 1(1), 1-19. 
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A construção de novas prisões para acomodar o número de pessoas cuja liberdade 

foi revogada no país exige grandes investimentos sendo canalizados através do 

Funpen49 e um aumento significativo dos custos fixos associados ao sistema prisional 

se quisermos imaginar a infraestrutura necessária para acomodar adequadamente os 

mais de 300.000 presos em excesso. Dados do Tribunal de Contas da União sugerem 

que no período de 2000 a 2016 o Funpen custou em média R $ 256.368.187 por ano, 

ao qual estados e distritos individuais adicionaram outros R $ 506.786.817 de 

investimentos anuais, trazendo o custo médio anual do sistema prisional para R $ 

763.155,004. 

O Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) é administrado pelo Departamento 

Penitenciário Nacional (Depen) e foi criado pela Lei Complementar nº 799 de 1994, 

com o objetivo de fornecer recursos para a modernização e aprimoramento do 

sistema penitenciário brasileiro. Os recursos do Funpen são aplicados principalmente 

na construção, reforma e ampliação de unidade penal, formação e especialização de 

pessoal, aquisição de materiais, equipamentos e veículos, programas de capacitação 

de presidiários e sua assistência judiciária. 

A construção de novas prisões seria um esforço de muitos anos e cujo processo 

estaria aberto a todos os problemas habitualmente enfrentados pelas grandes 

iniciativas públicas de infra-estrutura, deixando a superlotação por ora desmarcada. 

Trazer a taxa de ocupação para a meta dos sonhos de 100% significaria quase dobrar 

a capacidade das prisões brasileiras, algo que simplesmente não pode acontecer da 

noite para o dia e é caro no início e também caro de manter. Como seria uma tarefa 

hercúlea, qualquer melhoria parcial da capacidade carcerária brasileira certamente 

seria bem-vinda. No entanto, mesmo pequenas melhorias não são fáceis de 

implementar: entre 2016 e 2017, a Funpen dedicou fundos para criar 14.893 novos 

locais para prisioneiros. Destes, apenas 996 foram construídos até a conclusão. 

Expandir a capacidade atual do sistema prisional parece ser assustador. 

Em vez de arrecadar o dinheiro que vai para o Funpen a cada ano com a construção 

de novos estabelecimentos, pode-se pensar que hospedar menos pessoas dentro 

 
49 O orçamento nacional dedicado ao sistema prisional. 
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dos presídios pode melhorar a situação de superlotação, ao mesmo tempo em que 

economiza cerca de R $ 2.400 para cada preso.50 

Algumas jurisdições recorrem periodicamente a iniciativas de liberação única para 

reduzir o tamanho da população carcerária. Na França, amnistias gerais são 

concedidas periodicamente para marcar um evento de importância nacional. As 

anistias (conhecidas como “remissões executivas”) também foram usadas na África 

do Sul para aliviar as condições prisionais intoleráveis devido à superlotação. Por 

exemplo, em 2005, uma remissão especial de pena foi concedida a prisioneiros que 

cumpriam penas de prisão por crimes não violentos. Isso resultou na libertação de 

aproximadamente 32.000 indivíduos e reduziu a população carcerária total de 

187.000 para 155.000.51 Até o presidente brasileiro Jair Bolsonaro assinou, ainda que 

com uma lógica diferente, um indulto na véspera de Natal de 2019, libertando policiais 

que cometeram crimes não intencionais em serviço e presidiários com graves 

problemas de saúde. Este é certamente um meio rápido de reduzir a população 

carcerária - um grande número de presos pode ser libertado praticamente da noite 

para o dia. Embora possam ser eficazes a esse respeito, essas anistias podem 

provocar oposição pública e minar sentenças de princípio. Portanto, eles não são um 

substituto razoável para abordagens mais permanentes e baseadas em princípios 

para reduzir o número de prisioneiros. 

Em 2015, os dois tipos de crimes mais populares eram os vinculados às drogas 

(172.241), dos quais casos de tráfico de drogas totalizaram 147.040 casos, e vários 

tipos de furto, totalizando 271.413 casos.52 

Os crimes contra a propriedade, como as inúmeras ocorrências de furto, são os mais 

difíceis de conter devido à sua própria natureza. À luz da história, o efeito dissuasor 

de punições mais severas sobre o crime não é tão simples. Portanto, especialmente 

para crimes contra a propriedade, agir sobre os determinantes mais profundos do 

crime é a única estratégia realmente eficaz. Embora nem todos os indivíduos em 

condições econômicas difíceis recorram ao crime para sobreviver, as condições de 

pobreza associadas à desigualdade social criam um ambiente propício ao crime. 

 
50 O número é apenas uma média, estados como o Paraná gastam até R $ 3,016,40 para cada preso. Dados do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
51 Muntingh, L. (2008). Punishment and deterrence: Don't expect prisons to reduce crime. SA Crime Quarterly, 

2008(26), 3-9. 
52 A população carcerária brasileira em 2015 era de 698.618 pessoas. 
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Consertar o terreno fértil que incentiva esse tipo de crime econômico requer imensa 

vontade política e o desenho de muitas intervenções públicas concertadas cujos 

resultados se manifestarão no longo prazo. Não é simplesmente por ser mais rigoroso 

com o crime e aumentar por qualquer margem razoável a presença da polícia nas 

ruas que as pessoas vão parar de cometer crimes motivados por necessidade 

econômica, mas mudando as condições materiais que empurram as pessoas para 

cometer esses crimes. Seria necessária uma intervenção social e econômica cuja 

complexidade não será explorada neste estudo. Concentrar-se nos crimes 

relacionados às drogas para aliviar a carga sobre a capacidade do sistema prisional 

brasileiro de uma forma mais pragmática e eficaz pode ser uma alternativa. 

Encarceramentos ligados a drogas são aqueles em que já ocorreu alguma 

despenalização. A atual Lei 11.343 / 2006 afirma claramente que o uso pessoal de 

drogas é crime, mas o encarceramento não é obrigatório. Mesmo os infratores que 

cumprem pena múltipla nunca estão sujeitos à pena de prisão se o crime for o 

consumo de drogas. No entanto, possíveis instâncias de conflito entre tráfico e uso 

pessoal podem ocorrer devido à forma como os limites são definidos. O grosso das 

centenas de milhares de presos que são condenados por tráfico de drogas pode ser 

evitado se houver uma legalização e liberalização de substâncias agora ilícitas ou se 

as autoridades decidirem parar de perseguir o tráfico de drogas em pequena escala. 

Essa é uma opção que alguns estados dos Estados Unidos estão experimentando 

timidamente no que diz respeito à maconha. No Brasil, porém, parece que os custos 

políticos ligados à legalização da cannabis são muito altos. Um estudo do instituto 

Paraná Pesquisas descobriu que 65% dos brasileiros adultos é contra a legalização 

da Cannabis. Taxas ainda mais altas de reprovação podem ser esperadas para a 

legalização de outras substâncias. Com uma parcela tão elevada do público contrário 

a tal disposição, seria uma auto-sabotagem política para um governo fazer campanha 

por uma reforma desse tipo. 

Idealmente, um governo preferiria que os indivíduos não recorressem ao crime em 

vez de lutar para manter sua capacidade carcerária em pé de igualdade com a taxa 

de encarceramento. Isso não é um luxo de muitos países hoje em dia e certamente 

não do Brasil também. A luta atual que o país enfrenta para manter sua taxa de 

ocupação carcerária sob controle é um reflexo das condições econômicas e sociais 

indesejáveis presentes fora das prisões. Um desenvolvimento econômico mais 
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igualitário dentro do país provavelmente aumentaria o custo de oportunidade do crime 

para muitos jovens e negros que acabam congestionando as prisões do país. 

Sugestões de políticas hipotéticas de construir mais prisões ou legalizar as drogas 

são uma solução imperfeita para um problema que tem suas raízes na estrutura social 

brasileira e seu padrão de desigualdade que se cristalizou ao longo de gerações. É 

por isso que o problema da superlotação das prisões é um wicked problem. É também 

um sintoma dos desafios que se avizinham para a sociedade brasileira. 
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