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Avaliando indicadores para  
a área do sistema prisional
Julita Lemgruber

O International Center for Prison Stu-
dies – ICPS disponibiliza em seu site (http://
www.prisonstudies.org) informações básicas e 
regularmente atualizadas para quase todos os 
países, referentes a total de presos, número de 
presos por 100 mil habitantes, presos conde-
nados e provisórios, presos dos sexos mascu-
lino e feminino, presos estrangeiros e relação 
população carcerária/vagas existentes.

Evidentemente, os dados são mais precisos 
e confiáveis para alguns países e menos consis-
tentes para outros, como admite Roy Walmsley, 
responsável pelo chamado World Prison Brief 
do ICPS, em esclarecimentos contidos no site 
referido. De qualquer forma, estas informações 
constituem o mínimo que se pode desejar para 
qualquer análise mais preliminar da situação 
do sistema prisional em determinado país e, 
como será demonstrado a seguir, nem mesmo 
estes dados estão disponíveis para todos os 
Estados brasileiros. 

No Brasil, o Departamento Penitenciário 
Nacional – Depen, do Ministério da Justiça 
(http://www.mj.gov.br/depen/), é a fonte oficial 
para consulta sobre o sistema prisional ou o 
perfil dos presos. Uma análise minuciosa do 
material disponível indica muita inconsistência 
entre as informações, em diversas páginas do 
site: números que somam resultados diferentes; 
mudanças de um ano para o outro absoluta-
mente incompreensíveis ou injustificáveis; além 
de grande ausência de informações para vários 
quesitos, principalmente no que se refere a 
presos detidos fora dos sistemas penitenciários. 
Em relação a uma série de dados, ficam sempre 

mínimo de informações imprescindíveis para 
qualquer avaliação e monitoramento da situação 
do sistema prisional no país. Assim, o Depen 
deveria desenvolver esforços junto aos Estados 
para que as mesmas sejam regularmente cole-
tadas e disponibilizadas, além de atentar para a 
consistência dos dados, o que parece não estar 
acontecendo, como se verá a seguir.

A Tabela 54 apresenta números absolutos e 
taxas por 100 mil habitantes referentes a presos 
nos sistemas penitenciários e sob a custódia 
das polícias para os diferentes Estados e para o 
total do país. É possível constatar uma série de 
problemas: os zeros constantes nesta tabela não 
devem estar sempre refletindo a inexistência de 
presos naquela categoria (é difícil, por exemplo, 
imaginar que a Bahia não possuía presos sob 
custódia das polícias, em 2005, e que em 2006 
passa a ter 5.242 presos naquela condição); e 
a redução do número de presos em diversos 
Estados, de 2005 para 2006, pode, também, não 
condizer com a realidade (por exemplo, Acre, 
Alagoas, Amazonas, Rondônia, Santa Catarina 
e Sergipe). Ora, se os totais de presos nos 
sistemas penitenciários e sob a custódia das 
polícias nos Estados, que são as informações 
mais simples de serem obtidas, parecem tão 
pouco confiáveis, certamente os problemas 
em relação a todos os outros dados devem ser 
muito mais graves.

De maneira geral, a Tabela 54 indica cres-
cimento substantivo do número de presos na 
maior parte dos Estados, o que contribuiu para 
elevar o total para o país de 361.402 homens e 
mulheres presos, em 2005, para 401.236, em 
2006, tornando a população prisional brasileira 
a quarta maior do mundo, depois apenas dos 
Estados Unidos, China e Rússia.1 No entanto, 
considerando-se as taxas por 100 mil habitantes, 
o Brasil passa a ocupar o 52º lugar, com uma taxa 
de 214,8 presos para cada 100.000 habitantes. 
Neste quesito, os Estados Unidos são os maio-
res encarceradores do planeta, com 737 presos 
por 100.000 habitantes, enquanto na Europa as 
taxas são bem menores como, por exemplo, 
149 para o Reino-Unido, 93 para a Alemanha e 
85 para a França. Na América do Sul, o único 
país com uma taxa superior à do Brasil é o Chile 
(236 presos por 100.000 habitantes).

Em relação aos Estados, considerando-se 
verdadeiras as informações disponibilizadas, o 
que parece ser discutível em muitos casos, há 
alguns com taxas de presos por 100.000 habi-
tantes muitíssimo altas, maiores do que 400, 

1 Sempre que houver 
comparação entre o Brasil 
e outros países do mundo, 
a informação que se está 
considerando é aquela 
contida no World Prison 
Brief (http://www.
prisonstudies.org/)

dúvidas quando os campos contêm “zeros”. 
Verificou-se que, em alguns casos, os “zeros” 
significam que os Estados não forneceram 
aquela informação, o que é muito diferente de 
se ter um resultado igual a “zero”. Ademais, a 
quantidade de dados disponíveis em relação a 
muitos quesitos não permite visualizar o quadro 
geral com precisão. 

Enfim, quando se consideram a variedade 
e a qualidade de informações sobre prisões e 
presos em outros países (por exemplo, o site 
do Bureau of Justice Statistics, http://www.ojp.
usdoj.gov/bjs/, no caso dos Estados Unidos), 
fica ainda mais evidente a pobreza dos dados 
disponíveis no Brasil. Alguns problemas estão 
relacionados com a organização dos dados 
realizada pelo próprio Depen; outros referem-se 
ao fato de os Estados não fornecerem as infor-
mações regularmente ou não as atualizarem. 

Basicamente, a partir dos chamados “qua-
dros gerais” disponíveis no site do Depen, 
foram organizadas as tabelas aqui apresenta-
das, calculando-se, adicionalmente, algumas 
taxas e percentuais importantes, como, por 
exemplo, taxas de presos por 100 mil habi-
tantes e proporção de presos condenados e 
provisórios. Objetivando uma rápida análise 
comparativa que permita verificar a consistência 
de algumas informações, concentraram-se, 
nas mesmas tabelas, dados para dois anos 
seguidos: 2005 e 2006.

De maneira geral, o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, a partir da primeira edição 
desse Anuário, pretende deixar claro que as 
variáveis aqui analisadas constituem um conjunto 
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como Amapá e Mato Grosso do Sul, e outros 
com valores bem menores do que a nacional, 
como é o caso de vários Estados do Nordeste 
(Tabela 54).

Seria importante poder analisar o aumento 
ou a diminuição do número de presos sob cus-
tódia da polícia, nos Estados, na medida em 
que uma redução nestes números indicaria que 
os Estados estariam desenvolvendo esforços 
para não mais abrigar presos em carceragens 
policiais. No entanto, tal tipo de análise fica com-
prometido quando se verifica a qualidade dos 
dados em relação a este item. Considerando-se 
as informações disponíveis, é evidente que 
muitos Estados estão longe de se adequarem 
à Lei de Execução Penal: pelo menos sete, 
entre os que forneceram informações, têm 
mais de 30% de seus presos em delegacias, 
sendo que Minas Gerais, em dezembro de 
2006, ainda possuía 54% de seus presos sob 
custódia da polícia. 

Os percentuais para o país parecem indicar 
que são duvidosos os números fornecidos pelos 
diferentes Estados. Se válidas as informações, o 
Brasil teria 84,6% de seus presos nos sistemas 
penitenciários e apenas 15,4% sob custódia das 
polícias, o que é difícil de se acreditar quando 
se conhece a realidade dos Estados brasilei-
ros. Estes, certamente, seriam números que 
mereceriam monitoramento constante, o que, 
por enquanto, é muito difícil. 

A Tabela 55 apresenta informações sobre o 
número de presos condenados nos diferentes 
regimes, aqueles submetidos a medidas de 
segurança (internação e tratamento) e os pre-
sos provisórios. Novamente, é difícil acreditar 
que as informações da maior parte dos Estados 
estejam rigorosamente corretas. Por exemplo, 
Alagoas tinha 228 condenados no regime aberto 
em 2005 e nenhum em 2006; o Paraná possuía 
306 condenados no mesmo regime em 2005 e 
passou a ter 8.726 em 2006; o Distrito Federal, 
por outro lado, perdeu quase 1.000 presos no 
regime fechado entre os dois anos analisados; 
e o Rio de Janeiro, por sua vez, perdeu mais de 
2.000 presos no regime semi-aberto e ganhou 
mais de 2.000 no aberto, entre 2005 e 2006. O 
mesmo acontece no que se refere ao quesito 
“medida de segurança”. É impossível acreditar 
que a maior parte dos Estados não tenha nenhum 
homem ou mulher submetido a medidas de 
segurança, sejam de internação ou tratamento. 
Considerando-se o Rio de Janeiro, particular-
mente, os números são chocantes: ninguém 

estava submetido à medida de segurança de 
internação, em 2005, e eram 154, em 2006; 
1.389 homens e mulheres submetidos a uma 
medida de segurança/tratamento, em 2005, e 
apenas seis, em 2006.

A situação dos presos provisórios é mais 
bem analisada observando-se a Tabela 56. Se 
verdadeiras as informações referentes a 2006, 
o Brasil teria 65,9% de seus presos já condena-
dos, 1,1% estariam submetidos a medidas de 
segurança e 33,0% estariam aguardando julga-
mento. Para fins de comparação com números 
internacionais, poder-se-ia dizer que os presos 
brasileiros dividem-se em 67% de condenados 
e 33% de provisórios. Considerando-se que, na 
América do Sul, há países com um número de 
presos provisórios muitíssimo mais alto (casos 
da Bolívia, onde 75% dos presos são provisórios, 
Peru com 67,7%, ou mesmo a Argentina com 
57%) e que a Suíça, por exemplo, tem 39% de 
presos provisórios, seria possível afirmar que 
a situação do Brasil, nesta área, é excepcional-
mente boa, embora a maior parte dos países 
desenvolvidos tenha apenas por volta de 20% 
de presos provisórios. No entanto, novamente 
é difícil acreditar que os números para muitos 
Estados estejam corretos, pois sabe-se que, 
freqüentemente, os Estados encaminham dados 
mais confiáveis referentes a presos sob a guarda 
dos sistemas penitenciários e não os relativos 
àqueles sob custódia das polícias, os quais, em 
sua maior parte, são presos provisórios.

A evolução do número de presos provisórios 
e condenados nas diferentes Unidades da Fede-
ração deveria ser monitorada regularmente para 
que se pudesse ter noção do funcionamento do 
sistema de justiça criminal e, particularmente, 
da agilidade do Judiciário em cada Estado. As 
informações prestadas indicam números sur-
preendentes: por exemplo, entre 2005 e 2006, 
a proporção de presos provisórios na popula-
ção prisional passou de 32,0% para 56,9%, 
em Goiás, aumentou de 57,7% para 83,7%, 
no Pará, e diminuiu de 59,7% para 37,7%, 
em Pernambuco. Ora, é difícil acreditar que o 
Judiciário nestes Estados tenha piorado tanto, 
ou melhorado, em um ano. Ou seja, mais uma 
vez, as informações para este tipo de análise 
são muito frágeis e pouco confiáveis.

A Tabela 57 revela os números de homens 
e mulheres presos no Brasil, em 2005 e 2006. 
Mesmo neste item que, em princípio, não deve-
ria apresentar maiores problemas de coleta, 
há algumas diferenças entre os dois anos que 

parecem indicar, novamente, problemas de 
confiabilidade das informações. No Paraná, 
por exemplo, 5,3% da população prisional, em 
2005, era de mulheres, passando para 9,5% no 
ano seguinte, um aumento que parece muito 
pouco provável. Há variações grandes entre 
os Estados, mas no total do país, em 2006, 
a população prisional dividia-se em 94,9% de 
homens e 5,1% de mulheres, o que se situa 
na média mundial.

Quanto à Tabela 58 percebe-se que, embora 
haja informações muitíssimo importantes, refe-
rentes à relação entre número de presos e vagas 
existentes, novamente qualquer análise será 
limitada e pouco precisa. É impossível deter-
minar o que cada Estado considera déficit de 
vagas. Além disso, basta verificar o número para 
o país – 1,4 preso por vaga – para se perceber 
que há algo de muito errado nesses cálculos. 
Quem já visitou prisões em diferentes Estados 
brasileiros e constatou os altíssimos níveis de 
superpopulação na maior parte das unidades 
prisionais não pode aceitar que, no Brasil, exista 
apenas 1,4 preso por vaga.

Enfim, os dados atualmente disponibilizados 
pelo Depen, para análise do sistema prisional do 
país, estão muito longe de permitir uma visão 
clara e precisa sobre nossos problemas nesta 
área. Pelo menos as informações que foram 
utilizadas para construir as tabelas aqui apre-
sentadas deveriam ser regularmente coletadas 
e mais confiáveis. Só assim, o monitoramento 
do que vai pelas prisões do país será possível. 
Só assim, as condições de encarceramento no 
país se modificarão.


