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RESUMO:  A situação penitenciária brasileira se mostra cada vez mais caótica, 
sendo a superpopulação carcerária um de seus principais problemas. O 

Ministério Público, enquanto órgão responsável por fiscalizar a Execução 
Penal, é um dos baluartes da efetivação das políticas públicas destinadas a 
esta seara. Entretanto, a principal arma utilizada pelo Parquet é a proposição 

de ações judiciais, que nem sempre se mostram adequadas à resolução 
das mazelas do nosso sistema penal. Por meio da análise de dados e da 
verificação prática das medidas tomadas, o presente trabalho tem o objetivo 
de desmistificar a propositura de demandas processuais como o remédio 
adequado à resolução da crise penitenciária.

ABSTRACT: The brazilian penitentiary situation is increasingly chaotic, an the 
mass incarceration is one of its main problems. The Public Prosecutor’s Office, 
as one of the responsible parties for enforcement of the sentences, is also one 
of the foundations on the Public Policies effectiveness for this area. However, 
the main mechanism used by the Office is the filing of lawsuits, which are 
not always adequate to solve the problems of the Brazilian criminal system. 
Through the analysis of data and the empiric verification of the measures 
taken, this paper has the objective of demystifying the filing of procedural 
demands as the appropriate remedy to the resolution of the prison crisis.

PALAVRAS-CHAVE: Ministério Público; Sistema Penitenciário; Fiscalização; 
Superpopulação; Judicialização.

KEYWORDS: Public Prosecutor’s Office; Penitentiary System; Inspection; 
Overpopulation; Judicialization.



419

1. Introdução

 Os últimos acontecimentos no âmbito carcerário vivenciados pelo 
país abriram mais ainda os olhos da população e do governo para a discussão 
acerca das condições das nossas penitenciárias, que historicamente vêm 
sendo antros de desrespeitos à dignidade da pessoa humana, bem como 
não cumprem de forma efetiva os escopos relativos à punição corporal. 

 Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 347, 
reconheceu o “estado de coisas inconstitucional” no qual se encontram 
nossos estabelecimentos penais, tendo o Brasil sofrido represálias 
internacionais em razão do descaso com a população carcerária. Na ementa, 
o Supremo destacou: 

Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, 
decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja 
modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, 
administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser 
caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”1.

 Um dos problemas decorrentes das precárias condições das 
unidades penitenciárias – e causa determinante de outras mazelas – é a 
superpopulação carcerária, estimulada pela falta de vagas existente em 
nossa sistemática punitiva e que vem tentando ser combatida por alguns 
órgãos envolvidos com a execução das reprimendas. 

 Dentre outras, uma das formas de enfrentamento da questão é 
a judicialização de demandas pelo Ministério Público, o qual procura, por 
meio do processo – notadamente através das Ações Civis Públicas –, obstar 
novas violações, requerer melhorias, cobrar atitudes e pensar soluções. 
Entretanto, mesmo com estas ferramentas à mão, o excesso de contingente 
carcerário continua a existir consideravelmente, o que nos leva a questionar 
a efetividade das medidas.

 O órgão ministerial do Estado do Paraná se propôs a analisar e 
questionar a efetividade da judicialização do problema da superpopulação 
carcerária brasileira, tendo as referidas discussões inspirado o presente 

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF nº 347. Relator: Ministro Marco Aurélio Mello. DJe. 

Brasília, 19 fev. 2016.
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trabalho, que se prestará a avaliar a pertinência da crítica, ante todo o 
ambiente da temática penitenciária nacional. 

 Inicialmente, procurar-se-á descrever como está estruturado o 

sistema penitenciário pátrio e todas as suas características, modalidades e 
racionalidades, conforme a Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984). 

 Nesta senda, será necessária a verificação de quais os órgãos 
responsáveis pela fiscalização do âmbito executório, a fim de, posteriormente, 
mensurar a responsabilidade de cada agente na judicialização das demandas, 
procurando-se dar o destaque necessário ao Ministério Público, face o corte 
metodológico que aqui se pretende. Inevitavelmente, será dada a devida 
atenção ao âmbito do Poder Judiciário, ao qual incumbe o julgamento das 
demandas processuais propostas pelo Parquet.

 Na sequência, entende-se como vital o debruçar dos olhos sobre a 
superpopulação carcerária propriamente dita. Para tanto, de início, faz-se 
mister a comparação da situação real com as determinações legais sobre 
as acomodações penais, as quais devem ser compatíveis com sua estrutura 
e finalidade. Em seguida, veremos como historicamente tentou-se tratar o 
tema no Brasil e se estas tentativas foram efetivas, confrontando-se com 
os dados colhidos sobre o contingente, o número de vagas, a comparação 
com outros países e a questão das prisões provisórias, penas alternativas e 
mandados pendentes.

 Diante disto, com o prévio conhecimento de que o nosso país 
encarcera demasiadamente, será necessário entender as razões pelas quais 
esta cultura foi engendrada em nossa mentalidade, tratando-se a questão de 
forma global e contextualizada.

 Após tal compreensão, é importante destacar quais as decorrências 
negativas do encarceramento em massa que fizeram o Supremo ressaltar 
as lesões à dignidade humana, apontando problemas rotineiros gerados 
pela falta de vagas no sistema, bem como intentando descobrir quais as 
consequências indesejadas da superpopulação carcerária, notadamente a 
criação e expansão das facções criminosas, protagonistas na crise de 2017.

 Feita essa análise, será possível adentrar ao tema que se pretende 
discutir e gerar conclusões. De forma um pouco mais extensa, será descrita a 
atuação ministerial na seara executória, destacando-se os dispositivos legais 
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que regem o comprometimento do Parquet com a questão penitenciária, 
sua capacidade fiscalizatória e os instrumentos judiciais disponíveis. 
 

 Entretanto, não seria suficiente a indicação somente das soluções 
propostas pelo órgão ministerial. Para que se compreenda a abrangência da 
atuação do Promotor de Justiça, deve-se dar destaque aos possíveis meios 
que dispomos para dar alento à questão da superpopulação carcerária. 
Descrever-se-á, assim, as propostas que têm sido feitas para, então, verificar 
em quais áreas pode o Ministério Público se imiscuir mediante a instauração 
de um processo.

 

 O ponto crucial da pesquisa será a observância da atuação e dos 
resultados práticos atingidos pelo Parquet na judicialização das demandas. Por 
questões metodológicas, a análise será circunscrita ao âmbito paranaense, 
de modo que serão avaliadas algumas das Ações Civis Públicas propostas 
nas Comarcas deste Estado, suas durações, efetividades, dificuldades, 
intercorrências, uniformidades, entre outros.

 Neste âmbito, será feita a conferência da atuação dos Promotores 
de Justiça, em conjunto com os demais atores dos processos judiciais, como 
o magistrado e o administrador, responsável pela política penitenciária, 
que pode executar as alterações fáticas pleiteadas, dispor do orçamento, 
controlar os fundos existentes, etc.

 Se comprovada a ineficiência das ações propostas pelo Ministério 
Público, buscar-se-á possíveis alternativas, políticas institucionais que tem 
sido tomadas, indicações de tendências e demais medidas passíveis de 
iniciar uma caminhada pela solução da crise carcerária nacional.

2. O sistema penitenciário brasileiro

 Em decorrência da individualização da pena, o sistema penitenciário 
em nosso país é dividido de várias formas, apresentando diferentes 

modalidades de estabelecimentos prisionais, de acordo com o tipo de 
reprimenda privativa de liberdade imposto ao agente do delito, considerado 
o caráter progressivo de cumprimento da pena. A Constituição Federal, em 
seu art. 5º, inciso XLVIII, determina que as penalidades serão cumpridas em 
estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o 
sexo do sujeito.
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 O cárcere mais notável dentre aqueles adotados pelo Brasil é a 
chamada penitenciária, disciplinada no diploma executório a partir do seu 
art. 87. A mais caricata das prisões, protagonista em filmes e notícias que 
retratam o tema – e também enfoque principal do presente trabalho –, 
destina-se aos presos que cumprem pena de reclusão em regime fechado. 
Nesta modalidade, a legislação prevê que o condenado será alojado em 
cela individual com dormitório, aparelho sanitário e lavatório, devendo se 
constituir em um ambiente salubre e adequado à existência humana, com, 
no mínimo, 6 m2 de área2.

 Tal modalidade segue a lógica estrutural concebida por Jeremy 
Bentham em seu “Panóptico”. Desde o século XVIII, concebe-se o espaço de 
confinamento fechado como um local de constante inspeção dos ocupantes 
– ou, ao menos, que estes ocupantes pensem que são observados –, cujo 
escopo é o confinamento, a solidão, o trabalho forçado e a instrução. 
O filósofo inglês concebeu o presídio dividido em celas separadas por 
partições, as quais dificultariam a comunicação entre os prisioneiros. Cada 
uma possuiria uma janela, responsável por iluminar o local (sem luz plena) 
e permitir a visão do inspetor, também viabilizada por grades de ferro finas. 
O inspetor, por sua vez, estaria posicionado no centro do estabelecimento, 
sendo capaz de ter uma visão holística dos detentos e, ainda assim, ocultar-
se dos prisioneiros3. 

 Atualmente, em visita a um presídio em regime fechado pode-se 
observar a persistência de algumas destas características, como a divisão 
por celas (ainda que não mais totalmente incomunicáveis), a presença do 
“alojamento do inspetor”4 posicionado de modo a permitir a observação 
constante dos aprisionados, que se sentem constantemente vigiados pela 
existência de câmeras, e pautam sua vida no cárcere através do confinamento, 
do trabalho e da instrução.

 Em seguida, a Lei de Execução Penal nos apresenta as colônias 
penais, podendo elas ser agrícolas, industriais ou similares. Tais colônias 
são destinadas àqueles reclusos em regime semiaberto, onde lhes serão 
disponibilizadas saídas temporárias e oportunidades de trabalho, com o fito 
de reinserir o condenado na sociedade.

2 BRASIL. Lei nº 7210, de 11 de julho de 1984. Lei de Execução Penal. Brasília, DF.
3 BENTHAM, Jeremy. O Panóptico. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008, p. 19-22.
4 BENTHAM, Jeremy. O Panóptico. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008, p. 21.



423

 O cumprimento da reclusão em regime aberto se dá em 
estabelecimentos chamados de Casa do Albergado, que também servirão 
àqueles que tiveram cominada a reprimenda de limitação de fim de 
semana. Conforme a Lei de Execução Penal, as instalações do albergue 
devem se situar em prédios no centro urbano, separadas dos demais locais 

de aprisionamento e caracterizadas pela ausência de obstáculos físicos 
de prevenção à fuga. Ademais, impõe-se a existência de locais adequados 
para cursos e palestras, a fim de atingir os escopos ressocializadores da 
pena. 

 Para além do cumprimento da pena, existem estabelecimentos 

prisionais destinados a outras modalidades de constrição da liberdade. O 
Direito Penal também produz, como resultado da tipificação de condutas, a 
medida de segurança, destinada à repressão de atos criminosos cometidos 
por inimputáveis e semi-imputáveis. Para estes, os cárceres adequados 
são os Hospitais de Custódia. Comumente referidos como Complexos 
Médico-Penais, têm estrutura semelhante à das penitenciárias, focando 
suas atividades no tratamento salutar do custodiado. Além disto, muitos 
hospitais de custódia também possuem áreas destinadas ao trabalho 
manual daqueles absolvidos de forma imprópria.

 Ainda, a legislação criminal brasileira admite as chamadas prisões 
processuais, onde inexiste pena, mas há a restrição de liberdade do 

indivíduo como medida excepcional, dada a periculosidade do suposto 

agente delitivo ou a gravidade concreta da infração por ele praticada. 
Constituem-se nas prisões em flagrante, nas temporárias e nas preventivas, 
as quais conduzem o preso provisório às Cadeias Públicas, também pontos 
centrais da pesquisa que aqui se propõe. Localizadas próximas a centros 
urbanos e com estrutura equivalente à das penitenciárias, usualmente 
são instaladas em Delegacias de Polícia, permitindo que o suspeito fique 
custodiado em local próximo ao seu meio social e familiar, como determina 
o art. 103 da Lei de Execução Penal. 

 A detenção, modalidade de pena privativa de liberdade mais 
branda que a de reclusão, restringe-se ao cumprimento em regime 
semiaberto ou aberto, assim como a prisão simples. Nesta, o sujeito deve 
ser mantido separado daquele que cumpre sua constrição de liberdade 
através da reclusão ou da detenção, pois destinada àqueles que cometeram 
contravenção penal.
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2.1. Os órgãos da Execução Penal

 Não obstante a grande sorte de estabelecimentos prisionais previstos 
em nossa legislação, é necessário dar efetividade aos ditames da norma que 
disciplina a matéria, de modo que se mostra essencial a existência de órgãos 
fiscalizadores da seara executória. 

 Segundo a nossa Lei de Execução Penal em seu artigo 61, são 
órgãos competentes para lidar com os estabelecimentos prisionais e suas 
vicissitudes: o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 
o Juízo da Execução, o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, os 
Departamentos Penitenciários, o Patronato, o Conselho da Comunidade e a 
Defensoria Pública. Entretanto, não se pretende delongar demasiadamente 
no tema, sob risco de fugir aos escopos do que se visa com a exposição, 
de modo que a descrição dos órgãos se limitará à respectiva importância 
na judicialização das demandas que miram na resolução da superlotação 
carcerária.

 Assim sendo, o Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária, ou simplesmente CNPCP, é uma entidade composta por 13 
membros designados pelo Ministério da Justiça, dentre especialistas na 
área Penal, para propor diretrizes de política criminal quanto à prevenção 
do delito, administração da Justiça Criminal e execução das penas e medidas 
de segurança. O Conselho segue contribuindo com a elaboração de planos 
nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política 
criminal e penitenciária, além de promover a avaliação periódica do sistema 
criminal para a sua adequação às necessidades do País. Ademais, dentre 
outras competências, tem a função de estimular e promover a pesquisa 
criminológica e de estabelecer regras sobre a arquitetura e construção 
de estabelecimentos penais e casas de albergados, mostrando-se vital na 
inspeção e fiscalização dos estabelecimentos penais.

 Tais atribuições do CNPCP, apesar de não estarem presentes no dia 
a dia das demandas judiciais, mostram-se vitais na harmonização do sistema 
carcerário brasileiro. Além disto, pode o Conselho representar ao Juiz da 
execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou 
procedimento administrativo, em caso de violação das normas referentes 
à execução penal, bem como representar à autoridade competente para a 
interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal.
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 Em seguida, como uma das figuras centrais do cotidiano das prisões 
brasileiras, ao Juízo da Execução cabe a apreciação das demandas executórias, 
tais como a decisão sobre unificação e soma das reprimendas, progressão e 
regressão de regimes, detração, livramento condicional e análise dos demais 
incidentes da execução. Não obstante esta importante atribuição processual, 
o magistrado também é responsável pela atuação fática na inspeção mensal 
dos estabelecimentos prisionais, cabendo-lhe tomar providências para o 
adequado funcionamento e para a apuração de eventuais responsabilidades. 
Além disto, é um dos incumbidos na interdição dos locais que estiverem 
funcionando em condições inadequadas. 

 Não menos importante, o Ministério Público aparece como figura 
vital na execução penal, pois, além de oficiar no andamento processual, 
lhe incumbe fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e, 
mais importante, realizar os requerimentos para o desenvolvimento da ação 
judicial, instaurar incidentes de desvio ou excessos de execução e interpor 

recursos, entre outros. Também é atribuição do Parquet a visita mensal 

aos estabelecimentos prisionais, cabendo-lhe o ajuizamento de ações civis 
públicas para a cobrança de melhorias de condições nas prisões e delegacias, 
bem como requerer suas interdições, com base no artigo 25, inciso VI, da Lei 
nº 8.625/19935 e artigo 67 da Lei nº 7210/1984.

 Ao Conselho Penitenciário também cabe a inspeção de 

estabelecimentos prisionais e outros serviços penais, supervisionando os 

patronatos e apresentando importantes relatórios no primeiro trimestre de 
cada ano ao CNCPC. Aos Departamentos Penitenciários, da mesma maneira, 
designou-se a inspeção e fiscalização periódica dos estabelecimentos 
penais, bem como o estabelecimento de convênios para a implantação e 
capacitação de pessoal. Ademais, lhe incumbe fazer o cadastro nacional de 
vagas existentes, numa tentativa de conter a superpopulação carcerária.

 Em atuação um pouco mais incipiente nas questões processuais, o 
Patronato se ocupa em prestar assistência aos albergados e aos egressos, bem 
como em orientar os condenados a penas restritivas de direitos. Também 
possui incumbências fiscalizatórias, ao passo que é o responsável por 
monitorar o cumprimento das penas de prestação de serviços e de limitação 

5 BRASIL. Lei nº 8625, de 12 de fevereiro de 1993. Lei Orgânica Nacional do Ministério 
Público. Brasília, DF.
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de final de semana, além de prestar auxílio à fiscalização do cumprimento 
das condições de suspensão e livramento condicional. 

 Ainda, existe o Conselho da Comunidade, protagonista do diálogo 
entre a sociedade e o mundo do cárcere. Composto por um representante 

da associação comercial, um advogado indicado pela OAB, um defensor 
público e um assistente social, cabe-lhe, além da entrevista dos presos, a 

visita mensal de estabelecimentos penais existentes na Comarca, bem como 

a apresentação de relatórios mensais ao juízo executório e a obtenção de 
recursos materiais e humanos para melhor assistência do preso ou internado.

 Por último, mas não menos importante, a legislação executória 
prevê a Defensoria Pública como um dos órgãos vitais à matéria. Sendo a 
responsável pela tutela mais imediata do apenado, cabe-lhe velar pela 

regular execução da pena, oficiando, no processo executivo e nos incidentes, 
a favor dos necessitados. Incumbe-lhe fazer os mais diversos requerimentos, 
desde a aplicação de leis posteriores que beneficiem o assistido, até a 
remoção do condenado ou a interposição de recursos. Sua atuação mais 
marcante na questão da superlotação carcerária corresponde à cobrança 
das autoridades por meio de representação para instauração de sindicância 

ou procedimento administrativo nos casos de violação de normas referentes 
ao âmbito executório. Ademais, é uma das responsáveis por visitar os 
estabelecimentos penais e requerer a apuração de responsabilidades ou 
tomar providências para o adequado funcionamento do cárcere. Assim 
como o Ministério Público, pode a Defensoria requerer a interdição, total ou 
parcial, das modalidades de prisão. 

 

2.2. A superpopulação carcerária

 Os estabelecimentos prisionais brasileiros, apesar das citadas 

peculiaridades e destinações inatas, compartilham de um problema em 
comum: a superpopulação carcerária. 

 A Lei de Execução Penal, em seu art. 85, preceitua que “o 
estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com sua estrutura 
e finalidade”, competindo ao Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária a determinação do limite máximo de capacidade para cada 

modalidade prisional. 
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 A preocupação com a lotação excessiva no cárcere permeia há muito 

as discussões na seara executória, tornando-se preocupação vital dos órgãos 
da execução, principalmente após o advento da Lei de Execução Penal. 

 Desde 1994, com a Resolução nº 16, o CNPCP constatava a 
precariedade do sistema penitenciário brasileiro. No Censo Penitenciário 
Nacional daquele ano, apurou-se que existiam 275.000 mandados de prisão 
não cumpridos; 42.954 presos cumprindo pena em delegacias ou cadeias; 
e um déficit de 59.954 vagas nos estabelecimentos penais. Já naquela 
época, segundo o Conselho, seriam necessários 130 novos presídios para 
suprir a demanda populacional carcerária. Por esta razão, determinou-se a 
destinação de alocações de recursos para a construção, reforma e ampliação 
de penitenciárias6.

 Na Resolução nº 1 de 1997, o Conselho também percebeu o déficit 
de 70 mil vagas, ante a existência indiscriminada de presos provisórios 
em repartições policiais, que violavam as leis e regras de tratamento 
internacionalmente estabelecidas. Assim, procurou fomentar o programa 
“Zero Déficit”, consistente na construção de penitenciárias federais com os 
recursos do Fundo Penitenciário Nacional, possibilitando o saque diante do 
BNDES7. 

 Em outro intento para resolver o problema da falta de vagas 
no sistema penitenciário, o CNPCP editou a Resolução nº 5 de 1999, cuja 
prioridade era a construção de “miniprisões” para abrigar no máximo 300 
reclusos, adaptando as pequenas Cadeias Públicas, principalmente no 
interior, para integrá-las ao sistema prisional de cumprimento da pena. Além 
disto, determinou-se a construção de novos presídios federais de segurança 
máxima, além de incentivar campanhas de esclarecimento à opinião pública8.

 Foi em 17 de dezembro de 2003 que, buscando sanar a vagueza das 
determinações da LEP e dar-lhe efetividade, o CNPCP editou a Resolução nº 
16, responsável por alterar a abordagem acerca do tema, priorizando medidas 
de desencarceramento – como a defesa do instituto das penas alternativas 
e a tomada de medidas de excepcionalidade da prisão –, e a construção 

6 Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Resolução nº 16. S.I.: DOU, 1994.
7 Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Resolução nº 01. S.I.: DOU, 1997.
8 Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Resolução nº 05. S.I.: DOU, 1999.
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de unidades penitenciárias com, no máximo, 500 vagas, apontando como 
diretriz o esvaziamento das delegacias de polícia9. 

 Em 2011, o Conselho publicou a Resolução nº 9, instituindo 
Diretrizes Básicas para a Arquitetura Penal, de modo a assistir técnica e 
financeiramente os sistemas locais para implementação dos princípios e 
regras estabelecidos na LEP e na Constituição Federal, tendo como mote a 
padronização da estrutura para garantir as melhores condições de conforto 
e segurança nas prisões nacionais10.

 Além disto, diante da divulgação de novos dados em 2014 pelo 
INFOPEN, confirmando a expansão da massa carcerária no Brasil, novamente 
se tentou estabelecer números ideais de ocupação com a Resolução nº 

05/2016, atentando-se às resoluções anteriores e ao parâmetro estabelecido 
pelos Estados Unidos no Estado da Califórnia, que pretendia não ultrapassar 
137% da ocupação carcerária. Com a recente normativa, pretendeu-se fixar 
a capacidade total de vagas no sistema prisional, por unidade federativa, 
conforme o critério universal de proporcionalidade do número de presos por 

100.000 habitantes, adotando a linha de corte californiana, sob a observação 

de que, ao atingir esta meta, já se elabore obrigatoriamente um plano de 
redução da superlotação. Ainda, procurou-se instruir a atuação conjunta do 

CNPCP com os Conselhos Penitenciários Estaduais, descrevendo a situação das 
prisões, as vagas, a data de inauguração, as ampliações, bem como o número 
de camas, fator limitador da quantidade de espaço disponível aos presos. 
Por fim, previu-se um alerta eletrônico para as hipóteses de extrapolação de 
vagas, de modo a facilitar o controle, mormente para regularizar a situação dos 
presos provisórios quando o excedente atingir o importe de 10%11.

 Apesar das tentativas de propor diretrizes para a solução do 
problema da superpopulação carcerária, percebe-se que poucas medidas 
efetivas estão sendo tomadas. As resoluções, não só pela falta de poder 
cogente, não dão conta de frear o encarceramento em massa que se observa 
hoje no nosso país. Ademais, a criminalidade tem se mostrado dinâmica, de 

modo que qualquer normativa não seria mesmo capaz de minar o avanço da 
incapacidade dos estabelecimentos penais em receber novos detentos.

9 Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Resolução nº 16. S.I.: DOU, 2003.
10 Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Resolução nº 09. S.I.: DOU, 2011.
11 Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Resolução nº 05. S.I.: DOU, 2016.
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 Apenas a título comparativo, em 1990, segundo dados do 
INFOPEN12, publicados em junho de 2015, o Brasil contava com cerca de 90 
mil aprisionados em delegacias de polícia e penitenciárias. Recentemente, 
em 2014, contávamos com uma massa carcerária de mais de 607.731, para 
um total de 376.669 vagas em todo o país, culminando em um déficit de mais 
de 230 mil vagas e uma taxa de ocupação de 161%. Ou seja, em 24 anos, 
a população carcerária cresceu 6,7 vezes, sendo que, desde 2000, a massa 
aprisionada cresceu 10 vezes mais que o total de pessoas no país. Caso siga 
a tendência, o Departamento Penitenciário Nacional projeta o contingente 
encarcerado em mais de um milhão em 2022. 

 Em termos de presos provisórios, o Brasil conta com 250 mil 
encarcerados sem julgamento, o que constitui aproximadamente 41% da 
fatia de encarcerados no país. Isto, sem contar os 373 mil mandados de 
prisão pendentes de cumprimento, segundo o Banco Nacional de Mandados 
de Prisão13.

 Enquanto São Paulo comporta mais de 1/3 do contingente 
aprisionado no país, no Paraná, a situação vislumbrada é de aproximadamente 

28.702 presos, para cerca de 35 estabelecimentos penais que comportam 
19.300 vagas. Configura-se, assim, uma taxa de 259 presos a cada 100 mil 
habitantes, patamar pouco mais baixo que o geral do país, em que a relação é 
de 299,7. Em 2005, o Estado paranaense possuía entre 50 e 110 encarcerados 
a cada 100 mil habitantes, apresentando um crescimento de mais de 100% 
em menos de 10 anos. Ainda, o percentual de presos provisórios no Paraná 
chega a quase 50%14.

 Quando se analisa a situação das carceragens provisórias e delegacias 
de polícia no Brasil, nota-se o caráter alarmante da superpopulação. Enquanto 
comportam 41% da massa encarcerada, correspondem a apenas 31% dos 

12 BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional. Ministério da Justiça. Levantamento 
Nacional de Informações Penitenciárias: INFOPEN - Junho de 2014. 2014. Disponível em: 
<http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/documentos/relatorio-depen-
versao-web.pdf>. Acesso em: 10 out. 2016.
13 Congresso Nacional. CPI - Sistema Carcerário Brasileiro: Relatório Final. Brasília: Edições 
Câmara, 2017, p. 89.
14 BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional. Ministério da Justiça. Levantamento 
Nacional de Informações Penitenciárias: INFOPEN - Junho de 2014. 2014. Disponível em: 
<http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/documentos/relatorio-depen-
versao-web.pdf>. Acesso em: 10 out. 2016.
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estabelecimentos, num déficit de 135 mil vagas, mais que as existentes. 
Entretanto, mais de 50% dos estabelecimentos penais nacionais foram 
concebidos com a finalidade de abrigar presos provisórios, o que demonstra 
um desvio considerável de escopos, quando mais de 80% deles abriga 
encarcerados de outro regime. No Paraná, apenas 6 locais são destinados 
aos detidos sem condenação.

 Ainda, mostra-se aviltante a situação de que o Departamento 
Penitenciário Nacional, em seus 15 anos de existência, destinou 98% de seus 
recursos para a criação de vagas, mas, ainda assim, os índices subiram de 
forma alarmante dada a evolução da criminalidade15.

 Os contornos ficam ainda mais nítidos quando nos voltamos às 
tentativas frustradas de aplicar os substitutos penais à pena privativa 
de liberdade. As medidas e penas alternativas, que visavam esvaziar o 
cárcere, em verdade, potencializaram os aparatos punitivos. No primeiro 
ano de vigência da Lei nº 9.099/95, registrou-se 78.672 casos de medidas 
alternativas; em 2009, este número ultrapassava os 540 mil, totalizando 
671.078 indivíduos inseridos no controle penal descarcerizado. Porém, 
como se viu, o número de sujeitos cumprindo pena privativa de liberdade 
não diminuiu16, mormente porque os delitos que comumente lotam as 
penitenciárias não são abarcados por este tipo de alternativa.

 Para entender a razão de termos chegado ao patamar de 4º país 
que mais aprisiona seus cidadãos (atrás apenas de Estados Unidos, China 
e Rússia), na frente de países mais populosos, como a Índia, devemos 
compreender a expansão observada na seara penal, comum e ingenuamente 
encarada como o remédio para os males da vida em sociedade. 

 Ainda que a teoria diga que o Direito Penal deve servir como ultima 
ratio no controle social, observamos que o clamor por punições mais rígidas 
e pelo incremento das condutas tipificadas é patente em nossa sociedade. 
Muitas vezes, as práticas punitivas não advêm de sistemas disciplinares ou 
legais, mas condicionam-se através das sensibilidades culturais envolvidas. 
Ou seja, o tipo de organização social na qual o Brasil está inserido, cuja 

15 Congresso Nacional. CPI - Sistema Carcerário Brasileiro: Relatório Final. Brasília: Edições 
Câmara, 2017, p. 68.
16 ROSA, Alexandre Morais da; AMARAL, Augusto Jobim do. Cultura da Punição: a ostentação 

do horror. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 8.
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mentalidade se volta ao caráter burocrático e midiático de “lei e ordem”, 
configura o campo do controle do delito17.

 Neste cenário, o mestre Eugênio Raul Zaffaroni diagnosticou que o 
discurso penal latino-americano se mostrou falso ao longo dos anos, tratando 
o impasse das políticas penitenciárias com aspectos de transitoriedade e 
de apresentação de meros defeitos conjunturais, tanto por parte daqueles 
que adotam um discurso conservador, quanto em relação àqueles mais 
progressistas. Quem assume os discursos falsos credita tais defeitos ao 
caráter subdesenvolvido da região, mirando o caminho empreendido pelos 
países centrais18.

 Ocorre que as políticas norte-americanas incorrem no mesmo erro 
ao tratar do tema, descontextualizando-o de sua linha evolutiva e tratando-o 
como um desvio acidental, ao invés de encarar o encarceramento em massa 

como o instrumento de projetos de elites excludentes que é19.

 Primeiramente, há de se ter em mente que o mundo ocidental vive 
o sistema de produção capitalista, cuja lógica liberal permeia a questão do 
controle penal brasileiro. Neste cenário, com a abstenção das prerrogativas 
do Estado às frentes social e econômica, cresce a ocupação em matéria de 
segurança. Com isto, advém a obsessão por esta segurança, simbolizada na 
“guerra contra o crime”, que desemboca no maior investimento no controle 
prisional, dando materialidade ao que se reconhece como “Estado Punitivo”20.

 Destarte, pode-se explicar a mudança da mentalidade do controle 
social a partir da crise do Welfare State, onde abandonou-se uma política 
de ressocialização da pena para retomar a prevenção especial negativa de 
neutralização do indivíduo delinquente21. 

17 ROSA, Alexandre Morais da; AMARAL, Augusto Jobim do. Cultura da Punição: a ostentação 

do horror. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 1-2.
18 ZAFFARONI, Eugênio Raul. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do 
sistema penal. 5. ed. Rio de Janeiro: Revan, 1991, p. 14-15.
19 GIORGI, Alessandro de. Cinco teses sobre o encarceramento em massa. Porto Alegre: Canal 
Ciências Criminais, 2017, p. 9-11.
20 PASTANA, Debora Regina. Estado Punitivo e encarceramento em massa: retratos do Brasil 
atual. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 77, p.313-330, mar. 2009, p. 313-314.
21 BARATTA, Alessandro. Ressocialização ou controle social: uma abordagem crítica da 
“reintegração social” do sentenciado. Disponível em: <http://www.juareztavares.com/textos/
baratta_ressocializacao.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2016.
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 Neste cenário, nunca se puniu tanto no Brasil. Pelo momento político 
vivenciado, claramente se observa que a população, via de regra, trata o 
criminoso como uma abstração que define o que é o mau. Capitaneados 
pelos órgãos formadores de opinião e por este Estado ocupado com a 
segurança pública, o povo despersonaliza o sujeito sentado no banco dos 
réus e aponta-lhe o dedo de maneira impensada, sem se dar conta dos 

próprios erros. Isto gera boa margem de intolerância, que se transporta para 
a Justiça, dando azo ao processo espetáculo. Segundo Morais da Rosa, “o 
sistema de controle social passou a ser, nos últimos anos, uma verdadeira 
caça às bruxas”. Desta forma, o medo engendrado pela abstração influencia 
o controle social, a ponto de que se acredite piamente na alternativa 
salvadora, que é a segregação daqueles que nos são estranhos22.

 Isto, nada mais é que o resultado da chamada orientação seletiva 
da criminalização secundária. A limitação operacional das agências de 
contenção aos delitos (a polícia, de um modo geral) faz com que elas 
tenham de decidir quem irão etiquetar como delinquente e quem irão 
proteger enquanto vítima. Esta seletividade é condicionada pelo poder de 
outras agências, tornando a criminalização secundária um resultado de 
circunstâncias conjunturais variáveis, orientadas pelos “empresários morais” 

(comunicador social, político, grupo religioso, etc.) que também participam 
da seleção de condutas a serem punidas, na medida em que contribuem 
para a sanção de uma nova lei23.

 Neste ínterim, a neutralização se voltou aos miseráveis, excluídos 
do trabalho e da sociedade de consumo, fortalecendo o programa liberal do 
Estado, que permite o encarceramento em massa não mais para disciplinar 
os desviantes, mas para selecionar quem poderá gozar desse “Estado de 
Bem-Estar Social” no sistema econômico24. Assim, seguro dizer que:

Os mecanismos de seleção dos processos de criminalização, desde a 
elaboração de leis até a atuação da polícia e do sistema de justiça, são 

22 ROSA, Alexandre Morais da; AMARAL, Augusto Jobim do. Cultura da Punição: a ostentação 

do horror. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 96-97.
23 ZAFFARONI, Eugênio Raul; BATISTA, Nilo. Direito Penal Brasileiro: vol. I. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Revan, 2003, p. 44-45.
24 PASTANA, Debora Regina. Estado Punitivo e encarceramento em massa: retratos do Brasil 
atual. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 77, p.313-330, mar. 2009, p. 315-
316.
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influenciados por estereótipos e padrões que favorecem a inclusão de 
pessoas pobres no sistema carcerário25.

 Assim, pode-se concluir, em resumo, que a seletividade 
neutralizadora volta-se aos “atos mais grosseiros cometidos por pessoas sem 
acesso positivo à comunicação social”, que são encarados como os únicos 
delitos – sendo seus agentes, consequentemente, os únicos delinquentes. 
Isto é o que gera o estereótipo no imaginário coletivo, que aporta todos os 
preconceitos a estas pessoas desvaloradas, às quais se fixa a imagem pública 
de criminoso, com todos os componentes de classe social, étnicos, etários, 

de gênero e estéticos26. Isto reflete diretamente no encarceramento em 
massa, pois:

A comunicação social divulga uma imagem particular da consequência 
mais notória da criminalização secundária – a prisonização – ensejando a 
suposição coletiva de que as prisões seriam povoadas por autores de fatos 
graves (‘delitos naturais’) tais como homicídios, estupros etc., quando, na 
verdade, a grande maioria dos prisonizados o são por delitos grosseiros 
cometidos com fins lucrativos (delitos burdos contra a propriedade e o 
pequeno tráfico de tóxicos, ou seja, a obra tosca da criminalidade) 27

 Michel Foucault já dizia que, “ao fazer da detenção a pena por 
excelência, ela introduz processos de dominação característicos de um tipo 
particular de poder”, ressaltando em sua obra que a tendência excludente 
teve início mesmo antes do capitalismo, quando criada a prisão como 
penalidade, no final do século XVIII e início do XIX28.

 Assim, transformou-se o Direito Penal em prima ratio para 

praticamente todos os conflitos sociais, em afã tranquilizador da opinião 
pública e perpetuador de um programa de poder. A resposta penal das 
agências de criminalização secundária virou um símbolo destas demandas 
de segurança engendradas pela mídia ou pelos empresários morais, sem se 
verificar a eficácia preventiva das medidas.

25 Ministério da Justiça. Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Brasília: S. I., 
2015, p. 15.
26 ZAFFARONI, Eugênio Raul; BATISTA, Nilo. Direito Penal Brasileiro: vol. I. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Revan, 2003, p. 46.
27 ZAFFARONI, Eugênio Raul; BATISTA, Nilo. Direito Penal Brasileiro: vol. I. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Revan, 2003, p. 47.
28 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. 27. ed. Petrópolis: 
Vozes, 1987, p. 260.
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 No atual cenário, perpetuando-se o processo evidenciado pelo 
filósofo francês e seguindo a lógica do sistema econômico contemporâneo, o 
Poder Legislativo assume relevante papel na agenda de contenção da opinião 
pública e aceleração do encarceramento em massa. As pautas casuísticas 
têm ensejado o aumento paulatino das penas dos crimes, sem a observância 
de parâmetros de eficácia ou efetividade exigidos por políticas públicas29. 

 Disto decorre que, “os atores ou agentes da descarcerização são, 
portanto, os legisladores e os juízes”, uma vez que os primeiros podem fazer 
novas normativas para evitar o cárcere, enquanto os segundos têm que ter 
em mente que a liberdade é a regra, sendo a prisão a exceção. Deve-se, 
então, “Interpretar-se ampliativamente as hipóteses de liberdade (favorabilia 
amplianda) e restritivamente as hipóteses de prisão, principalmente cautelar, 
já é um bom começo”30. 

 Porém, não se pode esquecer que a polícia é o principal agente 
responsável por proceder às prisões, determinando a atuação judicial e 
concretizando o programa estatuído pelo legislador. Assim, por exercer “um 
formidável controle configurador positivo da vida social, que em nenhum 
momento passa pelas agências judiciais ou jurídicas”, observa-se a detenção 
arbitrária de suspeitos, a constrição por supostas contravenções e outras 
tantas invasões que incham o sistema penitenciário pátrio para além da 
mera criminalização secundária31, o que desperta a necessidade de limitação 
deste poder, junto à iniciativa dos órgãos responsáveis pela execução.

 Pode-se dizer, portanto, que o Brasil encarcera muito, pois tem 
evidente este processo de criminalização, dada sua configuração social e 
econômica. Tem-se que é maior a neutralização de indivíduos por meio da 
prisão na medida em que a sociedade é mais estratificada, tem mais riquezas 
polarizadas, e escassez de possibilidades de mobilidade social32.

Ainda, os próprios presos contribuem para o crescimento da população 

29 Ministério da Justiça. Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Brasília: S. I., 
2015, p. 6.
30 GOMES, Luiz Flávio; MARQUES, Ivan Luís (Org.). Prisão e medidas cautelares: comentários 
à Lei 12.403, de 4 de maio de 2011. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 30-31.
31 ZAFFARONI, Eugênio Raul; BATISTA, Nilo. Direito Penal Brasileiro: vol. I. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Revan, 2003, p. 51-52.
32 ZAFFARONI, Eugênio Raul; BATISTA, Nilo. Direito Penal Brasileiro: vol. I. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Revan, 2003, p. 50.
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carcerária, dados os altos índices de reincidência33, que não permitem que 
as penitenciárias desafoguem o número de internos. 

 Assim, nota-se que os dados são alarmantes e, de fato, merecem 
atenção especial do poder público e dos órgãos que lidam com a execução 
penal. Basta uma breve visita aos estabelecimentos penais para que se possa 
perceber a implosão do sistema, que é constantemente ameaçado de ruir. Isto 
porque a mera superpopulação carcerária é causa de inúmeros problemas 
observados durante o cumprimento da pena ou da prisão provisória, os quais 
potencializam e retroalimentam o próprio encarceramento em massa descrito.

2.3. A problemática

 A superpopulação carcerária, além de deflagrar condições sub-
humanas do cárcere, traz à tona problemas que transcendem os muros da 
penitenciária, fazendo com que a demanda por soluções cresça no discurso 
punitivo, dada a gravidade dos desdobramentos dessa importante questão.

 A ONU, para tentar frear os desmandos do cárcere, estabeleceu 
regras de tratamento mínimo ao preso, denominadas de “Regras de Mandela” 
e que foram corroboradas pelo Brasil. Dentre outras previsões, determinou-
se que os presos devem ser tratados com respeito, considerada sua inerente 
dignidade, não podendo ser submetido a tortura ou tratamentos cruéis, 
desumanos ou degradantes, sem que se faça distinção de raça, cor, sexo, 
idioma, religião ou qualquer outra orientação. Deve ser levada em conta a 
individualidade de cada preso, à medida de sua vulnerabilidade, limitando 
a punição apenas ao sofrimento que concerne à privação de liberdade – e 
nada além disto. Buscar-se-á a minimização das diferenças da vida fora do 
cárcere e dentro dele, além de ser necessária o gerenciamento de registros 
dos detentos, para que ninguém fique privado do direito de ir e vir sem ordem 
de detenção válida. Ademais, devem os presos ser separados em categorias 
conforme suas características, além de serem devidamente acomodados, 
com condições humanas de higiene, saúde, iluminação, lotação adequada, 
entre outros34.

33 Ministério da Justiça. Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Brasília: S. I., 
2015, p. 7.
34 Conselho Nacional de Justiça. Regras de Mandela: regras mínimas das Nações Unidas para 
o tratamento dos presos. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2016, p. 19-21.
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 Contudo, não obstante a previsão constitucional de que não poderão 
haver penas cruéis (art. 5º, inciso XLVII, alínea “e”) ou de que é assegurado 
aos presos a integridade física e moral (art. 5º, inciso XLIX), o Brasil se 
apresenta como um dos grandes violadores de regras estabelecidas pelas 
Nações Unidas para tratamento de presos, não sendo detectadas tentativas 
de melhorias das condições35. 

 Não por outra razão, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o 
mencionado “estado de coisas inconstitucional”, pois, segundo o Ministro 
Relator Marco Aurélio de Mello36:

...diversos dispositivos, contendo normas nucleares do programa objetivo 
de direitos fundamentais da Constituição Federal, são ofendidos: o 
princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III); a proibição 
de tortura e tratamento desumano ou degradante de seres humanos 
(artigo 5o, inciso III); a vedação da aplicação de penas cruéis (artigo 5o, 
inciso XLVII, alínea “e”); o dever estatal de viabilizar o cumprimento da 
pena em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, 
a idade e sexo do apenado (artigo 5o, inciso XLVIII); a segurança dos presos 
à integridade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX); e os direitos à saúde, 
educação, alimentação, trabalho, previdência e assistência social (artigo 6o) 
e à assistência judiciária (artigo 5o, inciso LXXIV). 

 Segundo relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito realizada 
em 200837, nos quatro primeiros meses de 2007, 651 pessoas foram mortas 
enquanto estavam detidas. Só no Maranhão, no mencionado ano, o número 
de internos que vieram a óbito chegou a 94, patamar ressaltado por relatório 
da Anistia Internacional38.

 Inclusive, a Anistia Internacional vem divulgando constantemente os 
quadros preocupantes de casos de tortura e violações de Direitos Humanos 
nos presídios superlotados em nosso país. Em 2009, já se constatou que:

35 ZACKSESKI, Cristina; MACHADO, Bruno Amaral; AZEVEDO, Gabriela. Dimensões do 
encarceramento e desafios da política penitenciária nacional. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais, São Paulo, v. 126, p. 291-331, dez. 2016, p. 293.
36 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF nº 347. Relator: Ministro Marco Aurélio Mello. DJe. 

Brasília, p. 25.
37 Câmara dos Deputados. CPI Sistema Carcerário. Brasília: Edições Câmara, 2009.
38 ANISTIA INTERNACIONAL. Informe 2012: o estado dos Direitos Humanos no mundo. Exeter: 
Polestar Uk Print, 2012, p. 111.
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“A tortura era utilizada regularmente como método de interrogatório, de 
punição, de controle, de humilhação e de extorsão. A superlotação continuou 
sendo um problema grave. O controle dos centros de detenção por gangues 
fez com que o grau de violência entre os prisioneiros aumentasse”39

 No relatório mais recente, referente ao biênio 2016/2017, atestou-
se a permanência de situações de superlotação, relatos de tortura e diversos 
outros maus tratos por policiais e carcereiros no país. Ressaltou-se que, em 
Roraima, 10 homens foram decapitados ou queimados vivos, e 08 morreram 
asfixiados em um incêndio na penitenciária de Rondônia40.

 Em 2008, inclusive, houve pedido de intervenção federal no presídio 
de Urso Branco (RO) e, posteriormente, diversos outros estabelecimentos 
motivaram notificações à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da 
Organização dos Estados Americanos, a qual cobrou providências do Governo 
Federal em decorrência das mortes ocorridas no Complexo Penitenciário de 
Pedrinhas no Maranhão, estado que, só em 2013, registrou 60 mortes de 
seus internos41. 

 Quando observamos as condições de alimentação, o relatório da 
CPI de 2008 revelou que a maioria dos presos reclamaram da qualidade 
da comida, destacando a presença de cabelos, baratas e objetos estranhos 

misturados no alimento servido. Também denunciaram comidas azedas, 
estragadas ou podres. Não obstante, as condições de disponibilização das 
comidas são precárias, inexistindo, por vezes, pratos ou talheres. Tudo 
isto criou um comércio paralelo de alimentos em muitas penitenciárias, 

estimulado pelos próprios agentes públicos, que, apesar de empregar alguns 
detentos, por vezes, cobram preços exorbitantes42. 

39 ANISTIA INTERNACIONAL. Informe 2010: o estado dos Direitos Humanos no mundo. Porto 
Alegre: Algo Mais Artes Gráficas, 2010, p. 115.
40 ANISTIA INTERNACIONAL. Informe 2016/17: o estado dos Direitos Humanos no mundo. Rio 
de Janeiro: Grafitto, 2017, p. 84.
41 ZACKSESKI, Cristina; MACHADO, Bruno Amaral; AZEVEDO, Gabriela. Dimensões do 
encarceramento e desafios da política penitenciária nacional. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais, São Paulo, v. 126, p. 291-331, dez. 2016, p. 294.
42 RUDNICKI, Dani. A política penitenciária (brasileira) percebida pelo viés da alimentação da 
pessoa encarcerada. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 102, n. 1, p.339-
360, maio 2013, p. 346-347.
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 Também faltam trabalho e educação para o encarcerado, já que 
apenas 11 a 18% dos detentos exercem atividade laborativa dentro do 
sistema prisional – o que lhes seria um direito assegurado –, bem como 75% 
dos presos não têm qualquer formação intelectual43.

 Ainda, a falta de espaço suficiente para a acomodação dos detentos 
reflete no seu direito de visitação, previsto no art. 41, inciso X, da Lei de 
Execução Penal. Por vezes, falta cômodo adequado às visitas íntimas dos 
sentenciados, que se socorrem a lençóis para separar o preso que recebe 
sua cônjuge do detento que está a se comunicar com seus filhos pequenos. 

 Do mesmo modo em que nossa sociedade se estrutura através das 
desigualdades, o espaço de confinamento carcerário também reproduz tais 
disparidades. Para ilustrar um pouco da situação física dos estabelecimentos 
prisionais, cabe destacar a descrição do Mini presídio Hildebrando de Souza, 
em Ponta Grossa. O local, que comportaria 272 pessoas, abriga 480 presos, 
sendo aproximadamente 70 mulheres. As detentas, que chamam suas celas 
de “x”, amontoam-se em cerca de 12 a 15, o dobro da real capacidade. Cada 
“x” tem sua própria dinâmica, de acordo com a “chefia”, que detém o poder 
de acolher ou expulsar presas do convívio, além de aplicar punições físicas 
ou verbais. Em uma cela existem apenas 6 camas, denominadas “jegas” e 
estruturadas como dois beliches de três leitos cada, onde as mais poderosas 
dormem. As demais descansam em colchões espalhados pelo chão do “x”, 
prática denominada de “dormir na praia”. Uma das punições dentro da cela 
é a de dormir em um buraco embaixo das camas, denominado “tumba”. 

Ainda, apenas as mais poderosas podem gozar de um espaço para expressar 
suas individualidades com fotos ou decorações. Além dos beliches, existe um 
chuveiro e uma privada no chão, sem divisórias44. 

 Assim, percebe-se que a superlotação em uma cela, que comportaria 
metade do que abriga, implica na construção de relações hierarquizadas de 
poder, onde a falta de espaço é explorada como punição. Se diferente fosse, 
todas teriam seus lugares certos, inviabilizando a redução de detentas a 
condições degradantes pelas próprias colegas, como dormir em um buraco 
improvisado de 50 cm ou esticada no chão, passível de pisadas. Desta forma, 

43 Câmara dos Deputados. CPI Sistema Carcerário. Brasília: Edições Câmara, 2009.
44 FIORAVANTE, Karina Eugenia. "A gente é invisível": sobre espaço carcerário feminino e 
gênero. Revista Colombiana de Geografía: Cuadernos de Geografía, Bogotá, v. 21, n. 1, p.55-
64, jan. 2012, p. 60-62.
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o cárcere reproduz – e, por vezes, acentua, os mecanismos encontrados no 
corpo social45.

 Outro problema decorrente da superlotação carcerária é a 

superveniente falta de contingente de agentes penitenciários, consistentes 
em cerca de 15 mil funcionários para 560 mil presos. Há estabelecimentos 
que possuem tamanho déficit, que é necessária a criação de cargos para os 
presos, como a de “chaveiro”, responsável por trancar as celas46.

 Neste ínterim, a falta de servidores traz consigo a inevitável 
substituição do Estado por facções criminosas (principalmente o PCC e o 
Comando Vermelho), capazes de administrar de forma mais efetiva o que 
ocorre dentro dos estabelecimentos penais – e também fora deles.

 Inclusive, pontue-se brevemente que o surgimento dos “comandos” 
está intimamente ligado à questão interna de superlotação das celas. Com 
a redemocratização do país a partir da década de 1980, surgiu a Política 
de Humanização dos Presídios, com o fito de minar as arbitrariedades 
das prisões nacionais. Uma das medidas consistia na formação de grupos 
de presos, responsáveis por representar a massa carcerária através das 

“Comissões de Solidariedade”. Compostas por integrantes eleitos por meio 
de votos secretos, era através delas que os detentos encaminhavam suas 
demandas e reivindicações. Entretanto, a ideia democratizante não tardou a 
receber oposições ferrenhas e possibilitou a retomada de métodos violentos 
pelos presos, que se viram sem seu principal canal de demonstração de 
insatisfação quanto às condições do cárcere superpopuloso. 

 As guinadas conservadoras observadas nos anos seguintes, fizeram 
com que uma série de rebeliões estourassem dentro do sistema carcerário 
brasileiro, tendo o ápice da violência se revelado em 1992, no Massacre do 
Carandiru. Assim, no ano seguinte, no Anexo da Casa de Custódia de Taubaté, 
surgiu o Primeiro Comando da Capital (PCC), filiado ao discurso de união 
entre os presos como modo de luta contra as arbitrariedades do Estado e a 

favor do cumprimento das garantias constantes na Lei de Execução Penal.

45 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. 27. ed. Petrópolis: 
Vozes, 1987, p. 262.
46 Congresso Nacional. CPI - Sistema Carcerário Brasileiro: Relatório Final. Brasília: Edições 
Câmara, 2017, p. 81.
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Então, originado em um espaço de insatisfação, o PCC se consolidou como 
importante força social e política, devendo ser considerado pelo Estado nos 
debates acerca da política para o sistema prisional47.

 Mais recentemente, o exacerbado aprisionamento culminou com 

a crise penitenciária de 2017, onde eclodiram confrontos entre presos 

faccionados em diversas cidades do país, além de inúmeras fugas de 
penitenciárias importantes. A crise teve início em Manaus, onde, dadas as 

condições estruturais, os detentos do Complexo Anísio Jobim se rebelaram, 
o que culminou na morte e decapitação de quase 60 internos, por conflito 
entre facções criminosas. Lá, agentes carcerários foram feitos reféns e só 
restaram libertados após negociação dos mentores da rebelião com as 
autoridades.

 Poucos dias depois, o país vivenciou diversos motins, com fugas 
e várias outras mortes. Em Roraima, notadamente, outros 33 detentos 
foram assassinados, e em Natal, a rebelião deixou cerca de 26 sem vida. No 
Paraná, 26 sentenciados fugiram e outros dois morreram durante confronto 
com a Polícia Militar. Outros estados, como Minas Gerais, Santa Catarina e 
São Paulo também vivenciaram revoltas dos detentos insatisfeitos com as 
condições internas dos presídios48.

 Depreende-se que o conflito de presos faccionados tem íntima 
ligação com a superpopulação carcerária, uma vez que, por vezes, falta 
espaço físico para se proceder à correta separação entre rivais. Ainda, a parca 
quantidade de agentes carcerários para um contingente exponencialmente 
maior de detentos contribui para as fugas e invasões de setores separados 
nas penitenciárias. 

 Sem pretender esgotar toda a sorte de problemas decorrentes 
da superpopulação carcerária, tem-se que o reconhecimento de suas 
implicações se materializou com a edição da Resolução nº 5/2016 do CNPCP, 
ao dizer que:

47 ALVAREZ, Marcos César; SALLA, Fernando; DIAS, Camila Nunes. Das Comissões de 
Solidariedade ao Primeiro Comando da Capital em São Paulo. Tempo Social: revista de 
sociologia da USP, São Paulo, v. 25, n. 1, p.61-82, jun. 2013.
48 Disponível em: http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/policia/noticia/2017/01/veja-quais-
foram-as-rebelioes-e-fugas-em-massa-nas-prisoes-brasileiras-em-2017-9388668.html
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“a superlotação não é compatível com o processo de ressocialização e 
que os cárceres brasileiros – prova da ineficiência da política de segurança 
pública – implica no aumento da criminalidade, inclusive, com a elevação 

das taxas de reincidência”49

 Assim, ante o reconhecimento da urgente necessidade de se reverter 
o quadro da superpopulação carcerária, cabe apurar quem poderia ser o 
responsável por capitanear mudanças reais na realidade prisional brasileira. 

3. Ministério Público e as prisões

 Ao Ministério Público, como dito, cabe importante papel de agente 
construtor do processo executório das penas no Brasil. A própria Lei de 
Execução Penal elenca o Parquet como órgão da execução, e lhe atribui, em 
seu art. 67, a possibilidade de fiscalização dos estabelecimentos prisionais. 
Ainda, o art. 68, parágrafo único, da LEP determina, a fim de dar efetividade 
ao papel fiscalizatório, que cabe-lhe a visita mensal aos estabelecimentos 
penais, registrando a presença em livro próprio.

 Na mesma esteira, a Lei Orgânica do Ministério Público (Lei nº 
8.625/2003), em seu art. 25, inciso VI, também prevê que cabe ao órgão 
ministerial a “fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que 
abriguem idosos, menores, incapazes ou pessoas portadoras de deficiência”, 
tudo isto para dar efetividade aos preceitos constitucionais referentes à 
execução penal, como a proibição da tortura e do tratamento desumano, a 

vedação das penas cruéis e, ainda, o respeito à integridade física e moral do 
detento.

 No Paraná, a Lei Orgânica do Ministério Público Estadual50, no art. 69, 
inciso I, também foi cuidadosa ao prever que cabe ao Promotor de Justiça a 
inspeção mensal dos estabelecimentos prisionais e cadeias públicas, fazendo 
constar, em livro próprio, o termo de visita e as providências consideradas 
necessárias.

49 Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Resolução nº 05. S.I.: DOU, 1999.
50 PARANÁ. Lei Complementar nº 85, de 27 de dezembro de 1999. Lei Orgânica do Ministério 
Público do Estado do Paraná. Curitiba, PR.
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 Assim, ao membro do Parquet compete se informar a respeito da 

população carcerária, da capacidade do estabelecimento, das condições de 
instalação, conservação, alimentação e demais assistências, solidarizando-
se com as questões internas para poder materializar sua atuação de forma 
efetiva51, tanto processual, quanto extraprocessualmente. 

 Dentro da seara judicializada, cabe ao Ministério Público, por 
exemplo, fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e 
internamento, instaurar incidentes de excesso ou desvio de execução, 

observar a conversão de penas, a progressão e regressão de regimes, o 
livramento condicional, entre outros. 

 Ainda, pode tomar medidas autônomas para fomentar mudanças 

na realidade prisional, como a propositura de Ações Civis Públicas com 
base na garantia do bem difuso da Segurança Pública (art. 129, inciso III, 
da Constituição Federal), solicitando providências para sanar problemas 
decorrentes da falta de estrutura ou de contingente profissional adequado, 
bem como clamando por interdições e demais intervenções do poder 
público.

 Fora do campo processual, o promotor pode sempre atuar em 

conjunto com os demais órgãos públicos, principalmente do executivo, bem 
como pode proceder à feitura de Termos de Ajustamento de Conduta ou 
de Inquéritos Civis e Recomendações Administrativas para readequar as 
condições do cárcere sem a necessidade de intervenção judicial. 

 Como forma de tentar uniformizar a atuação institucional, 
padronizando as visitas aos estabelecimentos penais, o Conselho Nacional 
do Ministério Público editou a Resolução nº 56 em 22 de junho de 201052. Na 
normativa, estão previstos um relatório anual e três avaliações trimestrais 
para garantir que os membros cumpram com o dever de inspeção, que 
deverão ser registradas em livro próprio. Garantida a segurança, o Promotor 
deverá descrever as classificações, as instalações físicas, os recursos 
humanos, a capacidade e a ocupação de cada estabelecimento penal. Ainda, 

deverá traçar um perfil da população carcerária e analisar a observância 

51 MARCHI JÚNIOR, Antônio de Padova. Do papel do Ministério Público na Execução 
Penal. Disponível em: <http://bd.tjmg.jus.br/jspui/bitstream/tjmg/665/1/palMJ-DOP.pdf>. 
Acesso em: 12 dez. 2016, p. 3.
52 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Resolução nº 56. Brasília: S. I., 2010.
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da assistência, do trabalho, da disciplina e dos demais direitos dos presos, 
elencando medidas para a promoção do funcionamento adequado do 
estabelecimento. Tudo isto será encaminhado à Corregedoria Nacional, para 
que sejam adotadas as providências necessárias.

 No Paraná, em caráter semelhante, a Procuradoria-Geral de Justiça 
e a Corregedoria do Ministério Público Estadual, reconhecendo o aumento 
significativo de presos em carceragens de delegacias de polícia, bem como a 
ausência de condições capazes de garantir a dignidade da pessoa humana, 
editou o Ato Conjunto nº 01/201553, numa tentativa de padronização das 
visitas em carceragens “para atuação institucional uniforme e integrada”, 
de acordo com as diretrizes do CNMP. Nas normativas, procurou-se atribuir 
quais os membros responsáveis pelas inspeções, além da regulamentação 
dos relatórios e prazos de entrega ao Conselho Nacional, culminando na 
previsão de infração funcional para aqueles que deixarem de cumprir as novas 
diretrizes, que deverá conter análise detalhada de vagas e nomenclatura dos 
encarcerados. Em complementação, a Resolução nº 4027/2015 apontou 
o Promotor de Justiça visitante como o responsável pelo saneamento das 
irregularidades constatadas na inspeção, de modo a fixar a competência e 
viabilizar eventual responsabilização funcional.

3.1. Instrumentos de contenção da superpopulação carcerária

 O encarceramento em massa, como se pôde perceber, não passa 

incólume pelos estudiosos do tema e quem lida com isto diariamente deve 
procurar meios para vencer as demandas locais e driblar a falta de efetividade 
das políticas públicas adotadas e as incorreções da legislação executória. 

 São vastos os instrumentos criados para a tentativa de contenção da 
superpopulação carcerária, de modo direto ou indireto. Apesar do escopo 

do trabalho ser voltado à atuação do órgão ministerial, não é ele o único 
responsável por frear o encarceramento massivo. Mostra-se, pois, relevante a 

menção, ainda que breve, aos meios utilizados por outros atores executórios, 
mesmo porque a atuação do Parquet pressupõe a interação com os demais 
órgãos responsáveis pela fiscalização dos estabelecimentos prisionais.

53 Procuradoria Geral de Justiça do Paraná. Ato conjunto nº 01: Roteiro de Inspeção em Carceragens. 
2015. Disponível em: <http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/Ato_
Conjunto0115/Ato_Conjunto_01_2015_Anexo_III.pdf>. Acesso em: 07 jan. 2017.
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 Desta forma, no plano legislativo, o esforço atual é de se pensar a 
criação de novos tipos de punição, capazes de desafogar o sistema. Uma das 
iniciativas foi a promulgação da Lei nº 12.403/2011, que alterou dispositivos 
do Código de Processo Penal brasileiro, a fim de instituir medidas cautelares 
diversas da prisão, de modo a manter sob vigilância aqueles que, não 
obstante o cometimento de infração incapaz de ensejar a prisão provisória, 
merecem atenção especial durante a persecutio criminis. 

 Ainda que seja louvável a tentativa, a prática nos mostra resultados 
pouco efetivos, mantendo o encarceramento sem condenação como uma 
das principais razões de privação de liberdade, chegando ao patamar de 
aproximadamente 41% do contingente prisional brasileiro, como dito 
anteriormente. Além disto, como visto durante a análise dos dados da 

situação carcerária nacional, criou-se não uma alternativa, mas outra via 
punitiva, possibilitando a resposta penal a delitos que, usualmente, não a 
teriam. Ademais, com a previsão do art. 282, §4º, do Código de Processo 
Penal, em caso de descumprimento das condições impostas, adiciona-se 
mais uma prisão provisória, o que contribui com o aumento do contingente 
carcerário com criminosos de pouca periculosidade, mas que sobrecarregam 
ainda mais o sistema.

 Ainda, sempre que a crise penitenciária ameaça se insurgir e 
ganhar destaque no debate público, sugere-se a construção de novos 
presídios, capazes de comportar o excedente da massa aprisionada. O 
Departamento Penitenciário Nacional destina a maior parte dos recursos do 
Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) – cerca de 90% – na construção de 
novas unidades ou em suas ampliações, principalmente no regime fechado. 
Entretanto, não adianta aumentar a rede, sem a devida capacitação técnica 

dos funcionários, sem a suficiente produção de conhecimento sobre gestão 
prisional ou sem criar regulamentações e desembaraços à disponibilização 
de tais recursos54.

 Ademais, tal medida se mostrou controversa no cenário de discussão 

política atual, com o anúncio da construção de cinco novos presídios federais 
pelo Presidente Michel Temer55. Segundo o Ministro do STF, Gilmar Mendes, 

54 Ministério da Justiça. Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Brasília: S. I., 
2015, p. 32.
55 Disponível em: http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2017/01/
temer-anuncia-construcao-de-cinco-presidios-federais
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a solução não passa pela criação de novos estabelecimentos penais, pois 

estas demandam processo custoso e burocrático para a concretização. Do 
contrário, o ideal, segundo o magistrado, seria a promoção de mutirões 
judiciais para julgar detentos em regime provisório, além da descriminalização 
do uso de drogas56. 

 Uma solução amplamente sugerida, para além da criação de novos 
tipos de punição ou a construção de novos presídios, é a privatização 
das penitenciárias nacionais, sob a justificativa de que o ente particular 
administraria melhor a questão carcerária, dada a assunção da ineficiência 
do Estado. A sugestão aparece sob forte influência da experiência norte-
americana, que intentou experiências privatizantes em seus presídios 
federais desde há muito. No Brasil, a ideia de transferir ao agente particular 
o controle dos estabelecimentos penais surgiu no início da década de 1990, 
em um contexto de encarceramento crescente e pela necessidade de cortar 

gastos públicos57, assim como nos EUA. 

 O CNPCP, em 1992, apresentou o documento “Proposta de regras 
básicas para o programa de privatização do sistema penitenciário do Brasil”, 
muito influenciado pelo lobby de empresas de segurança privada. Em 2000, 
entretanto, o Conselho reviu seu anterior posicionamento ao se manifestar 

no PL 2.146/1999, editando a Resolução nº 08/2002, que desaconselhou 
a privatização das atividades prisionais. Não obstante, a primeira prisão 
privada foi inaugurada em 1999, na cidade de Guarapuava, no Paraná, sendo 
que, atualmente, existem aproximadamente 30 presídios particulares no 
país. Pela sinalização da expansão desta tendência, a atual Presidência da 
República se manifestou, anunciando um extenso pacote de privatizações58.

 Entretanto, assim como nos baseamos na experiência estadunidense 
para adotar esta postura, é necessário observar o recuo das medidas 

privatizantes pela potência norte-americana. Por conta da deficiência na 
fiscalização dos presídios não-estatais e em razão da falácia do menor custo 

56 Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/brasil-38492779
57 SANTOS, Ronny Peterson Nunes dos. Privatização de presídios no Brasil: reflexões à luz de 
um possível recuo da experiência americana. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São 
Paulo, v. 129, p.375-405, mar. 2017, p. 385.
58 SANTOS, Ronny Peterson Nunes dos. Privatização de presídios no Brasil: reflexões à luz de 
um possível recuo da experiência americana. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São 
Paulo, v. 129, p.375-405, mar. 2017, p. 385-386.
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aos cofres públicos, as autoridades do Federal Bureau of Prisons elaboraram 

memorando recomendando a cautela no afã privatizador do governo59. No 
Brasil, o problema é semelhante. Apesar de a Lei nº 13.190/2015 incluir a 
possibilidade de privatização dos presídios na LEP, não existe qualquer diretriz 
que mostre como a fiscalização se procederá. Ainda, segundo relatório do CNJ, 
presídios com participação de particulares na gestão são muito mais custosos 
ao Erário, superando em até 66% as despesas com cada preso; conclui-se 
que as despesas com o sistema penitenciário nacional aumentariam em até 
60%, caso todos os estabelecimentos fossem privatizados60.

 Como via alternativa, pensou-se na possibilidade de aplicação das 
Parcerias Público-Privadas em sentido estrito na questão prisional, cuja 
regulamentação se dá pela Lei nº 11.079/2004. Observou-se, no âmbito 
da Administração Pública, que existem “zonas híbridas”, em que condutas 
podem ser exercidas tanto pelo ente público, quanto por agentes privados. 
Assim, com tal constatação, a tendência é de que atividades usualmente 
prestadas pelo Estado sejam delegadas a entes particulares, como forma 
de otimização e enxugamento das funções estatais61, mas de forma diversa 

do que ocorre com a privatização, dispensando os tradicionais contratos de 
licitação62. 

 Neste contexto, a administração de estabelecimentos prisionais 
pode, em certa medida, ser delegada a parceiros particulares, desde que 
respeitadas as limitações quanto às concessões. Isto, porque a execução 
penal pode ser dividida em atividades jurisdicionais, indelegáveis a 
particulares, atividades jurídico-administrativas, também somente exercíveis 
por órgãos oficiais, e atividades administrativas lato sensu, as quais podem 
ser entregues à iniciativa privada. Trata-se do exercício da efetiva privação 

59 SANTOS, Ronny Peterson Nunes dos. Privatização de presídios no Brasil: reflexões à luz de 
um possível recuo da experiência americana. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São 
Paulo, v. 129, p.375-405, mar. 2017, p. 375.
60 SANTOS, Ronny Peterson Nunes dos. Privatização de presídios no Brasil: reflexões à luz de 
um possível recuo da experiência americana. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São 
Paulo, v. 129, p.375-405, mar. 2017, p. 387-388.
61 FRANCO, Juliana Maia Pinheiro. Parcerias Público-Privadas: limites à realização da 
concessão administrativa para construção e administração de presídios no Brasil. Instituto 
dos Advogados de São Paulo, São Paulo, v. 23, p.180-232, jan. 2009, p. 180-181.
62 MENDES, Frederico Ribeiro de Freitas. Da (im)possibilidade da instituição de parcerias 
público-privadas no sistema penitenciário brasileiro: releitura frente à crise do Estado. Revista 
dos Tribunais, S. I., v. 930, p.221-235, abr. 2013, p. 228.
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da liberdade e gestão da estrutura física, bem como da promoção da saúde, 
religião, educação, etc. Tais incumbências são delegáveis, pois instrumentais 
à execução, excetuando-se aquelas funções de aplicação do uso da força ou 
de conteúdo decisório, a fim de evitar a atuação ilegítima de agentes não 
estatais63. Ademais, a participação da comunidade na execução da pena, 
conforme previsto no art. 4º da LEP, também embasa a possibilidade de 
parcerias do Estado com particulares.

 Neste ínterim, há de se ter em mente que tal medida não parece a 
mais adequada para a contenção da superpopulação carcerária. Ainda que 
uma Parceria Público-Privada efetivamente melhore as condições dentro dos 
estabelecimentos penais, não são as atividades acessórias prestadas pelo 
agente privado o fator responsável por frear os altos índices de ingresso no 
sistema penitenciário. Mesmo que influa nos dados de ressocialização do 
preso mediante prestação de serviços educacionais adequados, a cifra da 
criminalidade cresce de forma mais exponencial. 

 Ademais, o problema da fiscalização das parcerias surge como um 
entrave à extração de seus benefícios econômicos e de eficiência. Em razão 
da busca de lucro pela iniciativa privada, a dignidade humana do preso fica 
exposta a arbitrariedades, ensejando a obrigação estatal de conter eventuais 
desrespeitos a este direito fundamental. Apesar de ser possível a regulação 
por meio do Ministério Público, seria necessária uma frente administrativa 
de controle, provida pelo Estado, já que recomendações seriam insuficientes 
na contenção do ente particular. Destarte, a criação de uma nova Agência 
Reguladora para este fim poderia motivar novo aumento dos gastos 
públicos, fator que, contraditoriamente, procura-se evitar quando é criada 
uma Parceria Público-Privada64.

 Além disto, tem-se que a experiência concreta de PPP no país, em 
Ribeirão das Neves-MG, vem se mostrando mais custosa aos cofres públicos 
que a gestão puramente estatizada de uma prisão. De acordo com o Ministério 
da Justiça, um preso dentro do sistema estadual custa, mensalmente, cerca 

63 FRANCO, Juliana Maia Pinheiro. Parcerias Público-Privadas: limites à realização da 
concessão administrativa para construção e administração de presídios no Brasil. Instituto 
dos Advogados de São Paulo, São Paulo, v. 23, p.180-232, jan. 2009, p. 199.
64 MENDES, Frederico Ribeiro de Freitas. Da (im)possibilidade da instituição de parcerias 
público-privadas no sistema penitenciário brasileiro: releitura frente à crise do Estado. Revista 
dos Tribunais, S. I., v. 930, p.221-235, abr. 2013, p. 227-228.
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de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), enquanto o Governo mineiro tem 
repassado R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) mensais per capita ao 

presídio de administração compartilhada65.

 Também se tem atribuído importante foco ao chamado Método 

APAC (Associação de Proteção e Assistência ao Condenado) como forma 
de desencarceramento e reinserção do executado na sociedade. Surgido 
como um movimento católico que inaugurou uma ala prisional administrada 
pelo setor de voluntariado em São José dos Campos, as APACs procuram 
humanizar o cárcere e reduzir os índices de reincidência, por meio de um 
caráter religioso e através do “autogoverno”, sem o envolvimento de agentes 
estatais66, além da reabilitação de vínculos dos presos com suas comunidades. 

Entretanto, o método, apesar de contribuir com a vida daqueles apenados 
nele inseridos, destina-se a prisões pequenas, que somente poderão aceitar 
internos da área em que se encontram situadas67, sem contribuir de forma 

substancial com a redução da população carcerária.

 Recentemente, como forma de conter os avanços das prisões 
processuais exacerbadas, implementou-se a audiência de custódia, 
consistente no ato judicial pré processual que assegura a apresentação 
pessoal e célere do preso em flagrante à autoridade judiciária, a fim de que 
se decida sobre a continuidade ou não da constrição cautelar. Mostra-se 
importante instrumento para eventuais relaxamentos de prisão, contenção 

de maus tratos e preservação da dignidade humana, possibilitando, ainda, 
a mediação como forma de prática restaurativa68. A pessoalidade na 

apresentação do custodiado ao magistrado pode evitar que este decida com 
base em abstrações e antecipe o resultado do processo, contribuindo para 
a frenagem do encarceramento provisório em massa, pela tendência de 
relaxamento de flagrante, sem conversão em preventiva69.

65 SANTOS, Ronny Peterson Nunes dos. Privatização de presídios no Brasil: reflexões à luz de 
um possível recuo da experiência americana. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São 
Paulo, v. 129, p.375-405, mar. 2017, p. 388.
66 DARKE, Sacha; KARAM, Maria Lúcia. Comunidades prisionais autoadministradas: o 
fenômeno APAC. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 107, p.357-376, mar. 
2014, p. 357-359.
67 DARKE, Sacha; KARAM, Maria Lúcia. Comunidades prisionais autoadministradas: o 
fenômeno APAC. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 107, p.357-376, mar. 
2014, p. 364.
68 MASI, Carlo Velho. A audiência de custódia frente à cultura do encarceramento. Revista dos 
Tribunais, S. I., v. 960, p.77-120, out. 2015, p. 78-79.
69 MASI, Carlo Velho. A audiência de custódia frente à cultura do encarceramento. Revista dos 
Tribunais, S. I., v. 960, p.77-120, out. 2015, p. 95-96.
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 Mais especificamente quanto ao Ministério Público, que também tem 
papel proativo na tentativa de contenção da expansão da massa carcerária 
através de meios extraprocessuais, vê-se que seu principal instrumento de 
trabalho volta-se à seara judicial, ponto nevrálgico do presente trabalho.

 Principalmente pela via da Ação Civil Pública, legitimado pelo art. 
1º, inciso IV, e art. 5º, inciso I, ambos da Lei nº 7.346/1985, pode o Parquet 
requerer medidas do juízo da execução ou da autoridade executiva para, por 
exemplo, motivar a interdição do estabelecimento prisional.

 Segundo o art. 66, inciso VIII, da Lei de Execução Penal, compete ao 
juiz da execução penal a interdição, total ou parcial, do estabelecimento penal 
que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência 
aos dispositivos legais, como é o caso da superpopulação carcerária. Com 
caráter de controle administrativo do magistrado – e não jurisdicional –, tal 
medida deve obedecer a certos procedimentos e às normas aplicáveis em 
cada local, estando submetida ao controle hierárquico da administração 
judiciária70. Destarte, o Ministério Público detém a competência para cobrar 
da autoridade executória a tomada de medidas para a adequação das 
condições do cárcere através da ACP, uma vez que o tema está circunscrito à 
Segurança Pública, importante direito difuso a ser protegido pelo dito “fiscal 
da lei”.

 Outra medida comumente pleiteada nas Ações Civis Públicas é 
a transferência de presos, usualmente referida nas questões de detentos 
estrangeiros. Entretanto, pode o Parquet se valer da solicitação de remanejo 

dos internos excedentes de um estabelecimento penal para outro com 

mais vagas disponíveis, de modo a equilibrar as populações encarceradas 
em presídios ou delegacias de polícia. Outra possibilidade mediante o 
instrumento da ACP é a requisição ao poder público para a realização de 
melhorias na estrutura do cárcere da Comarca a qual o Promotor de Justiça 
está vinculado; expansão de galerias, construção de novos anexos, reformas 
no espaço existente e contratação de novos agentes penitenciários são 
exemplos de pleitos capazes de conter a superpopulação e concretizar a 
função de defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais cabível ao 

Ministério Público.

70 MAURIQUE, Jorge; GARCIA, Rafael. Da natureza jurídica da interdição de estabelecimentos 
prisionais e do enfoque macro do problema prisional. CEJ, Brasília, n. 44, p.4-10, jan. 2009, 
p. 9.
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 Ainda, pode-se pleitear a vedação a novos ingressos de presos, a 
inserção no sistema penitenciário (já que muitos permanecem detidos em 
delegacias, mesmo com a guia de recolhimento definitiva), a viabilização 
de servidores para tentar conter a disparidade de contingentes que 
obrigam a criar funções administrativas aos reeducandos, designar local de 
encaminhamento de preso e, não menos importante, o pleito clássico de 

disponibilização de vagas.

 Entretanto, por mais efetivas que possam parecer algumas medidas, 
mormente se o membro do órgão ministerial detiver a sensibilidade 
necessária para detectar os problemas e cobrar dos demais poderes, 

nem sempre a judicialização de tais questões vem se mostrando eficaz na 
resolução do caos carcerário. 

3.2. Ineficácia das medidas

 Não obstante a existência de inúmeros aparatos capazes de, em 
teoria, amenizar a crise da superpopulação carcerária, observa-se que 
nenhuma medida tem sido completamente efetiva no seu intento de 
concretizar os objetivos traçados na já antiga Lei de Execução Penal.

 O Ministério Público, mesmo tendo, por vezes, posturas proativas e 
eficientes perante algumas das Comarcas, peca na pronta judicialização dos 
problemas decorrentes do sistema punitivo, apesar das boas intenções de 
cada Promotor de Justiça. Não raro, no afã de resolver as demandas de seu 
entorno, o membro do Parquet deixa de observar a questão de forma global 
ou olvida-se em envolver alguns dos responsáveis diretos pela melhoria das 
condições do preso.

 Inicialmente, cabe destacar a questão da interdição, tema recorrente 
nas Ações Civis Públicas ajuizadas pelo Ministério Público, e que aparece 
com frequência como solução para a melhoria das condições estruturais 
dos presídios e delegacias que sofrem com a superlotação. Ocorre que, 
num primeiro momento, pode-se apontar que o processo de interdição, 
por demandar requisitos específicos, mostra-se lento e ineficiente para a 
resolução rápida dos anseios da população prisional, bem como da localidade 

do presídio. Isto, por vezes, deságua na inocuidade da medida, pois a demora 
pode fazer com que os pedidos se tornem obsoletos ou que o problema já 
esteja resolvido. 
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 Somente para ilustrar a demora, uma rápida pesquisa jurisprudencial 
no site Tribunal de Justiça do Estado do Paraná demonstra o quão tardia é 
a decisão final acerca das demandas por interdição. A Ação Civil Pública nº 
0000463-54.2012.8.16.0145, ajuizada em 01 de março de 2012, em que foi 
solicitada a interdição da Cadeia Pública de Jundiaí do Sul/PR, só foi ter sua 
decisão final exarada 4 anos depois, em setembro de 2016, pela 5ª Câmara 
Cível. Outra não é a situação dos demais colegiados do Sodalício paranaense, 
como se pode ver na Ação nº 0006548-56.2013.8.16.0069, da 4ª Câmara 
Cível, ajuizada em 2013 para obter a interdição da Carceragem da Delegacia 
de Cianorte, mas ainda pendente de julgamento nos Tribunais Superiores71.

 

 Isto ocorre pois, antes de se chegar a qualquer provimento 
jurisdicional, a interdição deve passar pela inspeção do controle administrativo 
do Poder Judiciário. Deve-se, assim, produzir provas documentais para que 
se levante dados dos locais e das condições do estabelecimento penal, além 
de se proceder à inspeção judicial pelo magistrado responsável, que, no caso 
do Paraná, corresponde ao juiz corregedor dos presídios, conforme o item 
7.6.3 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do 
Paraná72. Só este procedimento refinado e complexo já é capaz de onerar 
substancialmente a eficácia da medida.

 Neste ínterim, observa-se que o juízo incumbido da instauração da 
interdição não é o único responsável pela sua concretização. Por mais que se 
queira realizar as melhorias, o Poder Executivo deve atestar a possibilidade 
de se efetuar as obras saneadoras, além de ser necessária a comunicação das 

autoridades detentoras da pasta de Segurança Pública do local, consistindo 
a interdição em ato administrativo complexo, resultante de vontades 
distintas, que não produzem efeitos isolados, mas devem ser integrados73. 

Entretanto, percebe-se que a intervenção judicial não tem representado 
uma interferência efetiva dos demais poderes responsáveis por concretizar 
as políticas públicas penitenciárias74.

71 Dados retirados do Sistema Projudi, disponível em: https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/
72 CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
PARANÁ. Provimento nº 60/2005: Código de Normas. Curitiba: S. I., 2005
73 MAURIQUE, Jorge; GARCIA, Rafael. Da natureza jurídica da interdição de estabelecimentos 
prisionais e do enfoque macro do problema prisional. CEJ, Brasília, n. 44, p.4-10, jan. 2009, p. 3.
74 DINIZ, Cláudio. Segurança Pública e Ministério Público. 2016. Disponível em: <http://www.
criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1692>. Acesso em: 19 
jun. 2016.



452

 Aqui, cumpre abrir o parêntese de que não é só a interdição que 
sofre com a morosidade do provimento jurisdicional. Poder-se-ia pensar em 

uma ação ajuizada pelo Ministério Público para denunciar irregularidades em 
uma Parceria Público-Privada firmada para a administração de um presídio, 
a fim de denunciar eventuais irregularidades na serventia às necessidades 
do preso. Por envolver tanto um ente privado, quanto um ente público (que 
teria prazos em dobro para resposta, além do reexame necessário), onde 
ambos têm de comparecer aos autos, constituir procuradores, litigar pelos 
interesses, aguardar prazos, etc., esta ação demoraria muito tempo, o que 
seria temerário à dignidade humana e à efetividade da medida processual.

 Dito isto, ainda que se requeira a antecipação da tutela para obstar o 
encaminhamento de novos detentos às unidades que se pretende desativar 
(ou para sanar irregularidades nas PPPs), nos moldes do art. 12 da Lei da 
ACP e na tentativa de tornar o procedimento mais célere, tal medida não 
soluciona o problema. A uma, porque a medida não é definitiva e pode ser 
dispendiosa em excesso, dada a cognição sumária da liminar. A duas, porque 
os detentos serão enviados a algum outro lugar, que provavelmente também 
apresenta suas próprias mazelas. 

 Neste ínterim, importante frisar que um relevante – mas 
indesejado – efeito da interdição é a transferência compulsória de detentos, 
espraiando um já elevado número de sujeitos a um contingente diminuto 
de estabelecimentos correcionais. Isto é algo que o Promotor de Justiça 
deve ter em mente, pois, segundo o ex-coordenador do Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, do Júri e de Execuções 
Penais do Ministério Público do Estado do Paraná, Ernani de Souza Cubas 
Junior: 

“Isso causa um transtorno nas cadeias do Estado. A interdição é uma questão 
complexa. Se o promotor entra com uma ação civil pública, pedindo a 
interdição da cadeia, ele também vai proporcionar outro problema, porque 
não tem onde colocar os presos provisórios”75.

 Um fenômeno que decorre disto é o de que alguns Promotores 
de Justiça se mostram mais sensíveis e proativos que outros. Não raro, 
aquele que mais age, o faz por uma preocupação constante, estabelecendo 
parâmetros mais rígidos de tolerância do excedente prisional e tomando 

75 Disponível em: http://www.folhadecampolargo.com.br/vernoticia.php?id=10754.
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medidas judiciais, ainda que a situação não esteja tão urgente. Por outro 
lado, existem comarcas mais problemáticas onde nada se faz, e ainda têm 
de receber o efetivo transferido daquelas localidades cuja interdição se 
concretizou e não estava inserta em cenário calamitoso. Ou seja, com uma 
pulverização de demandas, notamos certa pulverização de resultados.

 Para exemplificar, o levantamento apresentado pelo professor 
e Promotor de Justiça Carlos Choinski no evento “Reunião de Trabalho: 
Segurança Pública e Ministério Público”, organizado pelo CAOP paranaense, 
mostra que existem Comarcas com excedente de 933% da capacidade 
de presos em delegacia e não têm nenhuma ação proposta pelo órgão 
ministerial. Enquanto isto, outras cidades têm 13% de excedente e há 
participação ativa do Promotor responsável. Em outras palavras, não existe 
atuação coordenada internamente pelo Ministério Público76.

 O cenário fica ainda mais caótico, quando se percebe a volatilidade 
das decisões judiciais, fenômeno pontuado por Choinski em sua exposição. 
Na prática, percebe-se que diversas ações iguais, com os mesmos pedidos 
– mas para lugares diferentes –, têm resultados diversos, alternando entre 
procedências e improcedências de acordo com quem julga. Como exemplo, 
citou-se Ação Civil Pública relativa ao pedido de interdição da cadeia do 3º 
Distrito Policial de Curitiba. Inicialmente, houve a concessão da liminar pelo 
juízo, mas o Estado do Paraná ingressou com pedido de suspensão e, na 
sequência, o Presidente do Tribunal de Justiça acatou a pretensão estatal. 
Após agravo regimental, a presidência reconsiderou o pleito e devolveu os 
efeitos à liminar. Surpreendentemente, o Estado embargou e foi vislumbrada 
a possibilidade de efeitos infringentes no órgão ad quem, indicando a 

viabilidade de nova mudança de concepção. Assim, impossível concretizar 
uma uniformidade de atuação do Parquet, pois se mostra necessário o 

diálogo com o Poder Judiciário.

 A prática também revela que, da mesma maneira, é vital o diálogo 
com o Poder Executivo, responsável pela elaboração das políticas públicas que 
são contestadas através da propositura das Ações Civis Públicas. É inegável 
que os magistrados vêm, cada vez mais, inserindo seu poder decisório nas 
questões traçadas pela Administração, mostrando-se efetivo em diversos 

76 CHOINSKI, Carlos Alberto Hohmann. Segurança Pública e Ministério Público. 2016. Disponível 
em: <http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1692>. 
Acesso em: 19 jun. 2016.
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provimentos declaratórios que lhe são apresentados – apesar do problema 
anteriormente descrito de falta de uniformidade jurisprudencial. Entretanto, 

peca o Judiciário quando se presta a executar as políticas públicas. Apesar 
de, recorrentemente, tentar abrir canais de diálogo com a população, 
a Defensoria, a OAB e o Ministério Público, os magistrados esbarram 
nos mesmos entraves enfrentados pelo governo na gestão do problema 
carcerário. Por estar alheio à elaboração das diretrizes, não se consegue dar 
maior efetividade aos programas elencados, bem como se vê engessado 
pela questão orçamentária, da qual não participa ativamente – assim como 
o Ministério Público. Destarte, pouco adianta a procedência da ACP, já que 
sua executividade fica prejudicada pela falta de diálogo com o Poder Público 
na elaboração das medidas necessárias77. 

 Outro problema vivenciado, ainda que não seja conscientemente 
desejado, é que a judicialização da demanda pelo Ministério Público acaba 
por transferir a responsabilidade aos demais entes públicos. Apesar de 

poder ser considerada uma consequência natural do processo, parece que 
a postura deveria ser um pouco mais ativa. Sem pretender fazer afirmações 
categóricas, nota-se que não é difícil imaginar uma situação onde o órgão 
ministerial constata o problema, cobra providências do Judiciário e do 
Executivo, mas não fiscaliza o efetivo cumprimento de seu pleito. 

 De outro lado, o Poder Público também transfere a responsabilidade 
de sua falha executiva ao pleito realizado pelo Parquet e deferido pelo 

Judiciário, argumentando que problemas locais apresentados à gestão 
estadual não podem ser resolvidos de forma generalizada. Ou seja, alega-
se que não se pode aplicar a realidade de um local determinado a todos 
os outros 30, com diferentes vicissitudes, ressaltando, mais uma vez, a 
volatilidade e divergência das atuações ministeriais e jurisdicionais78.

 Outra importante questão sobre a falta de coordenação na atuação 
ministerial e em seu diálogo com outras instâncias de poder é a da destinação 
dos recursos disponibilizados para a questão penitenciária, usualmente 
disponibilizada pelo Fundo Penitenciário Nacional. 

77 CHOINSKI, Carlos Alberto Hohmann. Segurança Pública e Ministério Público. 2016. Disponível 
em: <http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1692>. 
Acesso em: 19 jun. 2016.
78 CHOINSKI, Carlos Alberto Hohmann. Segurança Pública e Ministério Público. 2016. Disponível 
em: <http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1692>. 
Acesso em: 19 jun. 2016.
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 Criado pela Lei Complementar nº 79 de 1994, o FUNPEN nasceu 
com a finalidade de proporcionar recursos e meios para financiar e apoiar 
as atividades de modernização e aprimoramento do Sistema Carcerário. 
Dentre várias outras origens, seus recursos são compostos por dotações 
orçamentárias da União, doações e contribuições de entidades nacionais 
ou internacionais ou de pessoas físicas e jurídicas, recursos provenientes de 
convênios, confiscados ou provenientes da alienação de bens perdidos em 
favor da União, decorrentes de multas em sentenças penais condenatórias 
com trânsito em julgado, etc.

 Tais recursos, em tese, deverão ser aplicados na construção, reforma, 

ampliação e aprimoramento dos estabelecimentos penais, formação 

e aperfeiçoamento de pessoal, implantação de medidas pedagógicas, 
formação educacional, assistência à vítima, entre outros. 

 A Lei Complementar, em sua gênese, previa a formação de convênios 
com os Estados para o repasse dos recursos do Fundo, resguardando 
algumas transferências fixas (na hipótese de investimento em reinserção 
social do preso) e impondo condições, como o envio de dados do SINESP e a 
destinação de 30% para os objetivos de melhorias estruturais. 

 Dada a situação calamitosa e o contingenciamento de 
aproximadamente R$ 2,4 bilhões do FUNPEN pela União, o Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento do RE 592.58179, determinou que o governo federal 
liberasse as verbas para investimento no sistema prisional pátrio. Entretanto, 
os Ministros se demonstraram reticentes quanto à efetividade da medida. 
Segundo o Min. Relator Ricardo Lewandowski, falta vontade política para 
que os recursos sejam utilizados de forma significativa, já que não é algo que 
traz votos. Segundo ele “clara está, a meu sentir, a grave omissão por parte 
das autoridades responsáveis pelo sistema prisional. Aponto, nesse sentido, 
que verbas para melhorá-lo não faltam”. Conforme os dados coletados pelo 
magistrado, até 2013, foram empregados apenas pouco mais de R$ 300 
milhões no setor. 

 Observa-se, assim, que, em 4 anos, apenas 136 convênios foram 
firmados, sendo que o dinheiro foi devolvido em diversas oportunidades. 

79 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 592.581. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. 
DJe. Brasília, 01 fev. 2016.
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Os governadores reclamam da burocracia para a liberação de recursos e o 
dispêndio de energias para a determinação da construção de mais presídios 
em um curto espaço de mandato eletivo80. 

 Em 2016, contudo, como forma de dar efetividade à utilização das 
verbas do FUNPEN, o governo enviou a Medida Provisória nº 755 ao Congresso 
Nacional, o qual aprovou o repasse dos recursos independentemente de 
convênio, condicionando o recebimento à existência de fundo penitenciário 
(ou específico, no caso dos Municípios), à instituição de órgão responsável 
pela gestão deste fundo, à apresentação dos planos, à habilitação do ente 
federativo e à aprovação dos relatórios anuais de gestão. 

 Neste ínterim, pode o Ministério Público ter atuação mais incisiva  
na cobrança da efetiva utilização dos recursos do FUNPEN para a melhoria do 
sistema prisional. 

 Conforme constatado pelo Supremo Tribunal Federal, a má utilização 
do Fundo Penitenciário tem sido causada principalmente pela falta de 

motivação política dos responsáveis pelo emprego das melhorias no sistema 
penitenciário. Fora isto, a devolução de verbas por falta de utilização, o desvio 
decorrente da corrupção, falhas na licitação, falta de licença, entre outros, 

entrava o desenvolvimento da política prisional nos Estados e Municípios.

 Com o descontingenciamento e a edição da Medida Provisória, 
ao que parece, os recursos do FUNPEN efetivamente serão destinados à 
questão dos estabelecimentos penais e pode ser uma saída para a contenção 
da expansão da massa carcerária. Para não tornar esta mais uma medida 

ineficaz, deve o Ministério Público inspecionar a destinação destas verbas, 
para que efetivamente cumpram seu papel.

 Nesta senda, deve o órgão ministerial ser criativo e acompanhar 
as políticas públicas, sem dar a exclusiva importância aos meios judiciais 
de cobrança da utilização do Fundo Penitenciário. Isto, porque as mesmas 
consequências indesejadas observadas na interdição poderiam ser repetidas 
aqui. Não se pretende que uma Comarca dispute com a outra a destinação de 
recursos. Não se deseja que o investimento fique a critério da cabeça de cada 
juiz em sua individualidade. Deve-se evitar um provimento judicial sem força 

80 Disponível em: https://jota.info/artigos/por-que-liberar-o-funpen-nao-e-solucao-18092015
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executória, deixando a verba parada pela mesma falta de vontade política 
observada antes da exigência de convênios para sua liberação. Em suma, 
não se podem cometer os mesmos erros, creditando à Ação Civil Pública o 
papel de panaceia para o cumprimento das atribuições ministeriais, sem que 
o Promotor esteja efetivamente inscrito e ciente das questões da política 
carcerária nacional. 

 Assim, vê-se que a atuação judicializada para a solução da 
superpopulação carcerária, por mais bem intencionada que pareça ser, 
não vem apresentando resultados satisfatórios, ao menos de uma forma 
generalizada. Como se pôde notar, a falta de diálogo entre os agentes 
envolvidos na seara executória é um entrave ao sucesso da empreitada do 
Ministério Público. Além disto, a inexistência de políticas institucionais bem 
delimitadas e efetivamente seguidas pelos membros faz com que as ações se 
tornem pulverizadas e acabem espraiando os problemas entre as Comarcas.

 Numa tentativa de implementar iniciativas no sentido de harmonizar 
a atuação, o Ministério Público do Estado do Paraná, através do Centro de 

Apoio Operacional às Promotorias Criminais, editou o “Protocolo de Atuação 
Funcional 01/2016”81, visando a percepção macro da política estatal para 
relegar a atuação judicial a situações residuais e excepcionais. 

 Para tanto, as medidas passarão por uma centralização das 
informações das Unidades Prisionais pelo Centro de Apoio, a fim de tentar 
traçar um diagnóstico das localidades que demandam maior prioridade, 
bem como classificar os graus de deficiência das carceragens do Estado, 
perpassando pela análise da situação de cada custodiado nas delegacias e 
penitenciárias do Paraná. 

 Neste ínterim, sugere-se: a fiscalização do prazo de duração das 
prisões provisórias; a regularidade, legalidade e necessidade da segregação 
cautelar, cotejando-as com a possibilidade de implementação de medidas 

diversas da prisão; a tentativa de prever, mediante a avaliação da pena 
máxima cominada em abstrato, o regime a ser imposto futuramente ao 
custodiado, o que desnaturaria a eventual decretação da preventiva; a 
transferência de encarcerados provisórios a outros estabelecimentos a fim 
de manter o equilíbrio de ocupação das vagas.

81 ESTEVES, Cláudio Rubino Zuan et al. Protocolo de Atuação Funcional 01/2016. 2016. 

Disponível em: <http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/protocolo_atuacao_
funcional.pdf>. Acesso em: 19 jun. 2016.
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 Quanto aos presos condenados, destaca-se a efetiva expedição da 
guia de recolhimento provisória, a fim de já se avaliar eventuais benefícios 
cabíveis e desafogar o sistema penitenciário. Também se poderia fiscalizar 
a proximidade da progressão de regime, a fim de agraciar os merecedores 
com a saída antecipada por meio de monitoramento eletrônico, dando 

concretude à Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. 
Além disto, efetivamente monitorar, através do sistema digital, eventuais 
benefícios executórios fruíveis, mas não instaurados, podendo o Promotor 
requisitar ativamente a implementação na inércia da defesa. Por fim, atentar-
se à questão do preso faccionado, indicando-se transferências necessárias.

 Enfim, para dar efetividade a todo este aparato, ao CAOP Criminal 
deverão ser encaminhados documentos (como cópias da inspeção carcerária, 
da interdição, da ACP) pelo Promotor que constatar irregularidades, a fim 
de que o órgão possa pensar na melhor estratégia de atuação e subsidiar 
a Procuradoria-Geral de Justiça com a sugestão de adoção de medidas 
uniformes e contínuas para o enfrentamento macro do problema, atentando-
se às vicissitudes de cada localidade e à viabilidade as medidas requeridas, 
para que não se incorra no erro de sobrecarregar a Comarca vizinha. 

 Inclusive, sob a perspectiva de políticas públicas de âmbito 
nacional, o Ministério Público do Paraná vem participando do Grupo 
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, capitaneado 
pelo Conselho Nacional de Justiça82, onde se procura dar maior rigor ao 
acompanhamento de prisões provisórias e na fiscalização das condições dos 
presídios, mediante a realização de mutirões carcerários. O propósito é o de 
fortalecer a interlocução entre os atores responsáveis pela execução penal 

com o fornecimento de informações relevantes no âmbito executório e com 
a participação em seminários promovidos pelo CNJ, nos quais são traçadas 
diretrizes em recomendações, resoluções e compromissos assumidos pelos 
Estados. 

 O diagnóstico, assim, tentou ser traçado no âmbito do Estado 
do Paraná. Efetivamente, a judicialização dos conflitos atinentes à 
superpopulação carcerária não tem se mostrado muito efetiva, revelando 
que outras medidas devem ser tomadas, em diálogo com os demais agentes 

82 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/grupos-de-
monitoramento-e-fiscalizacao-do-sistema-carcerario-gmfs#TJPR
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componentes do Sistema Penal. Basta saber se a cura também está sendo 
devidamente delineada ou se a questão prisional é eternamente fadada a 
este “estado de coisas inconstitucional”.

4. Conclusão

 O presente trabalho, inspirado nos estudos de Segurança Pública 
realizados no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná, propôs-
se a analisar e questionar a efetividade da judicialização do problema da 
superpopulação carcerária brasileira. 

 Para tanto, foi importante perceber como está estruturado o sistema 

penitenciário pátrio, ancorado numa já antiga Lei de Execuções Penais, a 
qual tentou padronizar cada estabelecimento penal e suas características. 
Nesta análise, percebeu-se que o sistema ainda apresenta de ranços de 
uma literatura antiquada, baseada na constante vigília dos custodiados e 
nas ideias de confinamento, solidão, trabalho forçado e instrução. Também 
restou claro que as modalidades prisionais foram concebidas através do 
parâmetro da progressão de regime, abrandando-se o isolamento à medida 
que se cumpre a pena; apesar disto, remonta-se à reclusão quando se trata 
de medida cautelar.

 Em seguida, para que se pudesse avaliar a fração de responsabilidade 
de determinados agentes na judicialização das demandas, perquiriu-se sobre 
quem eram os incumbidos da fiscalização da seara executória, destacando-
se o papel do Ministério Público, responsável por ajuizar as ações relativas 
à contenção da superpopulação carcerária, bem como o Juízo Executório, 
protagonista na inspeção e solução dos problemas decorrentes do 
encarceramento em massa.

 Adentrando no cerne do tema, fez-se necessária uma análise da 
superpopulação carcerária em si. Mesmo com a previsão legal de que a lotação 
deve ser compatível com a estrutura e a finalidade do estabelecimento, foi 
possível perceber que o excesso de contingente nas unidades prisionais não é 
um tema de preocupação recente. Historicamente, o Conselho Penitenciário 

Nacional tentou editar resoluções que pudessem contornar o problema, mas 
pouca efetividade foi traduzida por tais recomendações. Isto desaguou na 
constatação de que o Brasil é um dos países que mais encarcera no mundo, 
ocupando atualmente a 4ª posição no indesejado ranking. Diante da infeliz 
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realidade, tentou-se traçar as razões pelas quais o país engendrou esta “cultura 
do encarceramento”, sem a pretensão de esgotar todas as etapas históricas 
que nos levaram ao topo da lista, mas tratando o problema da maneira 
adequada, sem considerá-lo uma intercorrência pontual e temporária, além 
de se procurar ao menos uma contextualização perfunctória para, então, 
adentrar na problemática que decorre da superpopulação.

 Nesta senda, vislumbrou-se que o país tem enfrentado as mais 
variadas pressões internacionais em razão das condições que impõe aos seus 
custodiados, traduzidas no “estado de coisas inconstitucional” constatado 
pelo Supremo Tribunal Federal e que se tentou descrever, ainda que 
brevemente, a fim de destacar as flagrantes lesões à dignidade humana. 
Inclusive, tais desrespeitos fizeram surgir organismos indesejados, como as 
facções criminosas, capazes de transcender aos muros do presídio e instaurar 
crises penitenciárias e de segurança pública, como a que vimos no início do 
ano de 2017.

 De forma a dar destaque à atuação ministerial, protagonista da 
análise que se pretendeu desde o início, detalhou-se sua competência 
fiscalizatória, prevista tanto na LEP, quanto na Lei Orgânica e no âmbito 
estadual, bem como sua capacidade de atuação judicial. 

 Entretanto, foi necessária a abertura de um parêntese para tentar 
enumerar os mais diversos meios que têm sido sugeridos para a contenção 
do avanço populacional carcerário. Passou-se desde a propositura de novas 

legislações, passando pela construção de mais presídios, privatizações 
de estabelecimentos penais, instituição de Parcerias Público-Privadas, 
valorização do método APAC, até os meios judiciais que o Ministério Público 
tem à disposição. Nesta senda, procurou-se descrever os principais aspectos 
de cada proposta e algumas impossibilidades ou inconsistências. Entretanto, 
reservou-se ponto a parte para descrever a ineficácia das medidas 
comumente tomadas pelo órgão ministerial na seara processual.

 Aí residiu o ponto crucial da pesquisa, no qual foi possível perceber 
que a atuação e os resultados práticos esvaziam quase todas as boas 
intenções do membro atuante do Ministério Público. Como visto, no âmbito 
circunscrito ao Estado do Paraná, uma das unidades federativas que mais 
encarcera no país, as Ações Civis Públicas, principal instrumento utilizado 
pelo Parquet, não têm cumprido seu papel de cobrança do Poder Público, 
nem de medidas efetivas do Poder Judiciário.
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 Insistiu-se no fato de que não há uma atuação uniformizada entre 
os membros de um mesmo órgão ministerial, o que causa a volatilidade 
das ações, já que Comarcas prioritárias não recebem a atenção necessária 
e ainda podem receber o contingente de carceragens que não apresentam 
problemas tão crassos assim. Também ficou evidente que a demora no 
desfecho da demanda e a pulverização de decisões prejudica o trabalho 
de desencarceramento ou de melhorias nas estruturas físicas dos presídios 
e demais carceragens. Além disto, mostrou-se como a transferência de 
responsabilidades pela falta de diálogo entre os entes envolvidos na execução 
pode contribuir para que nada se faça, uma vez que um imputa ao outro a 
incumbência de realizar as melhorias e não se tem uma atuação conjunta. 

 Foi necessário o destacamento da destinação de recursos do FUNPEN, 
que também vem se mostrando mal utilizado através da judicialização 
das demandas. Mais uma vez, a provável solução perpassa pelo constante 
diálogo entre o Ministério Público e o poder governamental, o qual não 
demonstra muito interesse na utilização do Fundo para a construção de 
novas penitenciárias ou melhoria das já existentes, face os parcos ganhos 
políticos por ele gerados. Entretanto, o órgão ministerial tem de pressionar o 
poder público, sem se limitar a cobrar providências do Judiciário e enfrentar 
os mesmos entraves na execução do título obtido.

 Atento à fragilidade da propositura inveterada de ações, o Ministério 
Público paranaense vem buscando, por meio de seu Centro de Apoio, 

propor diretrizes para uma atuação extrajudicial adequada, harmônica e 
institucionalizada. A iniciativa é digna de destaque, pois fruto de uma análise 
cuidadosa e que tenta fugir do lugar comum, colocando o Parquet como 

protagonista numa tentativa de virada metodológica sobre o tema.

 Entretanto, cabe o alerta de que, sozinho, o Ministério Público 
nada fará. As soluções perpassam pelo diálogo, de modo que o Poder 
Público – e também o Judiciário – têm de estar engajados na melhoria 
do problema, a despeito de interesses políticos. Aí, e apenas aí, residirá o 
poder de demanda do Promotor de Justiça, fiscalizador dos demais poderes. 
Cabe à Administração o estudo de políticas públicas capazes de minar a 
superpopulação, ao Judiciário a adoção de medidas descarcerizantes e 
efetivamente cumpridoras dos objetivos da LEP, e ao Legislativo a edição de 
legislações capazes de possibilitar tal intento. 

 Quando todos atuarem conjuntamente será possível dar o primeiro 
passo para a solução da crise carcerária brasileira.
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