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Prender todo mundo é realmente 
a solução para acabar com o 
crime no Brasil? O que os dados 
demonstram é que esse tipo de discurso 
só consegue alcançar o aumento do 
delito, a perseguição de parcelas certas, 
a impunidade de alguns e a 
desinformação social sobre a 
percepção da delinquência. Aqui 
vamos demonstrar isso e te ajudar 
com possíveis soluções.
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O MITO DA IMPUNIDADE 

1º2º 3º

Ranking mundial 
do número 
absoluto de 
pessoas presas
- Brasil é o 3º 
colocado. Fonte: 
World Prison Brief

766.752 
é o número de detentos
em um sistema carcerário 
com capacidade total para

461 mil 
pessoas

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2020)

A taxa de encarceramento aumentou de 247% 

(2009) para 367% (2019) nos últimos 10 anos

A afirmação de que se prende pouco no Brasil, 
um país que apresenta uma taxa de superlotação 
em 160%, é um mito. Somos um país que prende 
muito, a questão é: “por quais motivos se 
prende e quem são as pessoas presas no 
Brasil?”.



POR QUAIS MOTIVOS AS 
PESSOAS SÃO PRESAS? 

Crimes contra 
o patrimônio

Delitos relacionados
à Lei de Drogas Homicídio

283.732 193.309
69.710

Números de registros dos crimes (2019)

39,42% de toda a população 
carcerária (INFOPEN, 2019)

304.416 pessoas presas por 
crimes de drogas



em 50% das ocorrências, registradas 
em 2015, foram apreendidos até
10 gramas de maconha, o que 

equivale a dois bombons

Queremos sustentar um 
sistema que só serve para 

prender pequenos 
traficantes?



QUAL O PERFIL DA PESSOA
PRESA NO BRASIL? 

são 766.752   presos no Brasil

deste total, 61,7% são
pretos ou pardos

Desigualdades no sistema
judiciário brasileiro

no Estado de São Paulo, as sentenças analisadas 
evidenciam que os magistrados condenam 
proporcionalmente mais as pessoas negras do 
que as brancas. (PÚBLICA, 2019)

(Pública, 2019)



USUÁRIO TRAFICANTE

Os brancos lideram os casos em que a acusação é 
desclassificada para “posse de drogas para 
consumo pessoal”. Os negros registram a posse 
de quantidades menores de drogas, mas são mais 
comumente enquadrados como traficantes.

Entre 2000 e 2016, a população carcerária feminina

no Brasil aumentou em 567% (DAPP/FGV)

Unidades carcerárias

90% das unidades mistas e 49% das 
exclusivamente femininas não são 
adequadas para gestantes.

3% das mistas e 32% das femininas 
possuem berçários e/ou centros de 
referência para mulheres.

5% das unidades femininas possuem 
creche. 



maioria é negra (68%)

Perfil das mulheres encarceradas:

Continuaremos a sustentar 
um sistema que só pune os 

mais vulneráveis?

jovem (entre 18 e 29 anos)

baixa escolaridade (metade 
das presas possui apenas 
ensino médio incompleto)

têm filhos e são provedoras 
de seus lares

condenadas a crimes com 
menos de 8 anos de pena 
(penas de 6 meses até 4 anos 
somam 28% das mulheres 
presas e de 4 a 8 anos somam 
35%)

normalmente são presas por 
tráfico de drogas (68%)

58% está presa provisoriamente



O PROBLEMA DA 
PRISÃO PROVISÓRIA 

Os presos provisórios 
são todos aqueles que não
têm sentença definitiva

Fonte: Conselho Nacional de Justiça

41,5% dos presos no Brasil 
não têm condenação

a média de anos que 
uma pessoa fica presa 

de forma provisória no 
país varia entre

3,5 até 4,5 anos



Esse é um sistema de 
justiça que sequer 
consegue oferecer uma 
sentença em um tempo 
razoável gerando mais 
injustiças

Há muitos casos de pessoas que, 
após essa longa espera dentro do 

cárcere, acabam sendo sentenciadas 
a penas alternativas ou são 

consideradas inocentes



QUAL A RELAÇÃO ENTRE 
APRISIONAMENTO 
E VIOLÊNCIA? 

Muitos problemas sociais surgem 
no cárcere, como as organizações 
criminosas, tais como o PCC e o 
Comando Vermelho. Esses grupos 
arregimentam pessoas e se 
fortalecem com a estrutura 
carcerária.

Menos de 20% da população 
prisional do país tem acesso a 
atividades de educação e de 
trabalho dentro do cárcere. 
Fonte: (DEPEN, 2017)

Sem alternativas sociais, muitos sentem
que o único caminho é o crime.

Com os presídios, não        
estamos alimentando ainda 

mais a violência?



QUAIS OS CUSTOS
DA PRISÃO? 

Média de custa no Brasil:

R$2,4 mil
por mês

R$2,2 mil 
por ano

Detento
Estudante de 
Ensino Médio

sendo que temos uma taxa de reincidência 

de cerca de 70%

Variações de custos mensal de um condenado 
por região do país

1000 2000 3000 4000 5000

R$ 4.112,00

R$ 1.450,00

R$ 3.500,00

R$ 3.000,00

R$ 3.016,40 Paraná

Bahia

Pernabuco

São Paulo

Amazonas



É POSSÍVEL PENSAR EM
ALTERNATIVAS? 

Transação penal (art. 76, da Lei 9.099/95)

Suspensão condicional do processo (art. 89, da 
Lei 9.099/95)

Suspensão condicional da pena privativa de 
liberdade (art. 77, do Código Penal)

Penas restritivas de direitos (art. 43 e incisos do 
Código Penal)

Conciliação, mediação, programas de justiça 
restaurativa realizados por meio dos órgãos do 
sistema de justiça e por outros mecanismos 
extrajudiciais de intervenção

Medidas cautelares pessoais diversas da prisão 
(art. 319, do Código de Processo Penal)

Medidas protetivas de urgência (arts. 22 a 24, 
da Lei. 11.340/06)

Acordo de não persecução penal (art 28-a CPP)

Existem hoje diversas alternativas à prisão 
previstas na Política Nacional de Alternativas 
Penais, como:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Medidas cautelares pessoais diversas da 
prisão (art. 319 do Código de Processo 
Penal)

Medidas protelativas de urgência (arts. 
22 a 24 da Lei 11.340/06)

Transação penal (art. 76 da Lei 9.099/95)

Suspensão condicional do processo (art. 
89 da Lei 9.099/95)

Conciliação, mediação, programas de 
justiça restaurativa realizados por meio 
dos orgãos do sistema de justiça e por 
outros mecanismos extrajudiciais de 
intervenção

Formas de controle sobre pessoas que 
estão respondendo processos criminais sem 
recorrer à prisão preventiva

Formas de suspender ou encerrar processos 
antes da condenação, impondo medidas 
restritivas de direitos



Suspensão condicional da pena 
privativa de liberdade (art. 77 do 
Código Penal)

Penas restritivas de direitos (art. 43 e 
incisos do Código Penal)

Precisamos investir cada 
vez mais nessas alternativas 

para que consigamos 
romper o ciclo da violência.

Formas de punir alguém condenado sem 
utilizar a prisão
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