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RESUMO 

O Brasil ocupa o 3º lugar no ranking mundial sendo um dos países que mais encarcera no mundo, 
porém, com um sistema prisional fracassado os índices de criminalidade só aumentam. O presente 
trabalho tem como objetivo gerar uma reflexão e questionamento sobre o ambiente carcerário, 
disponibilizando imagens e dados que revelam o não cumprimento das leis que regem o sistema 
prisional. O objetivo deste artigo é fazer uma comparação entre a Cadeia pública da cidade de 
Carlópolis-PR, com o previsto em lei para instituições penitenciárias. Para a realização desta 
pesquisa foi adotado o método descritivo, uma vez que se baseou em pesquisa bibliográfica e em 
estudo de caso, onde se verificou a ineficácia do sistema, pois não há ao menos estrutura adequada 
e prevista em lei para a readaptação social, que visa um bem maior que é a sociedade em que 
vivemos. Constatando que na Cadeia pública em estudo, o ambiente prisional não está de acordo 
com a Lei de Execução Penal, com as Diretrizes Básicas para arquitetura Penal do Ministério da 
Justiça e com a Resolução nº14/94 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. 
Deste modo, conclui-se que a precariedade da instituição dificulta a ressocialização do preso, pois 
70% voltam a cometer crimes, refletindo negativamente na nossa sociedade. 
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ABSTRACT 
Brazil ranks 3rd in the world ranking being one of the countries that incarcerates the most in the 
world, however, with a failed prison system the crime rates only increase. This paper aims to 
generate a reflection and questioning about the prison environment, providing images and data that 
reveal the non-compliance with the laws governing the prison system. The purpose of this article is 
to make a comparison between the public jail in the city of Carlópolis-PR, with the law provided for 
penitentiary institutions. For the accomplishment of this research, the descriptive method was 
adopted, since it was based on bibliographic research and a case study, which verified the 
ineffectiveness of the system, since there is not at least adequate structure and provided by law for 
social readaptation, which it aims at a greater good that is the society in which we live. Noting that in 
the public jail under study, the prison environment does not comply with the Criminal Execution Law, 
the Basic Guidelines for Criminal Architecture of the Ministry of Justice, and Resolution No. 14/94 of 
the National Council for Criminal and Penitentiary Policy. Thus, it is concluded that the 
precariousness of the institution makes it difficult for the prisoner to be resocialized, as 70% return to 
committing crimes, reflecting negatively on our society.   
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INTRODUÇÃO 

O atual sistema carcerário da cadeia pública da cidade de Carlópolis-PR se 

mostra totalmente inóspito, mofo, umidade e fiação elétrica exposta fazem parte do 

cotidiano dos detentos e funcionários, colocando-os em risco. Além disso, outra 

grave falha do sistema é o não cumprimento da Lei de Execução Penal, trazendo 
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um conjunto de erros que prejudica e torna o ambiente desumano: o ambiente 

insalubre, a falta de infraestrutura e diversas adversidades. (DUTRA, 2008). 

Neste contexto, o artigo científico visa chamar a atenção do leitor, e 

proporcionar uma reflexão aprofundada e crítica sobre a problemática carcerária 

através do não cumprimento das legislações que regem o sistema prisional 

comparando o previsto em lei com a realidade da instituição.  

 

METODOLOGIA 

Para a avaliação da cadeia pública da cidade de Carlópolis-PR, foram feitas 

visitas in loco, relatórios fotográficos, pesquisas bibliográficas e descritivas, acesso 

a documentos técnicos e teve como base os livros: Manual do Direito Penal: Parte 

Geral, Execução Penal comentada, Lei de Execução Penal nº 7.210, de 11 de julho 

de 1984, Manual de Diretrizes Básicas para arquitetura Penal do Ministério da 

Justiça, Resolução nº14/94 do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária, trazendo confiabilidade ao trabalho.  

Para o desenvolvimento do mesmo, foram realizadas visitas técnicas a 

cadeia pública, onde se observou a instalação das celas prisionais e com o auxílio 

de um funcionário da instituição foram levantados dados técnicos sobre a 

população carcerária no município conforme descritos no decorrer do trabalho. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Para a avaliação do atual sistema carcerário brasileiro foram realizadas algumas 

visitas a cadeia pública do município de Carlópolis-PR, afim de comparar as 

instalações carcerárias com as diretrizes que estabelece a Lei de Execução Penal 

para estes estabelecimentos.  

 

Art 1º- Execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de 
sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica 
integração social do condenado e do internado. 

 

Lei de Execução Penal, artigo 88, nestes termos: 

 

Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá 
dormitório, aparelho sanitário e lavatório. 
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Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular: 

a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, 
insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana; 

b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados). 

 

A cadeia pública da cidade de Carlópolis  encontra-se localizada na Avenida 

Elson Soares, 1005, junto com a cadeia funciona a Delegacia de Polícia Civil do 

município, conforme mostra a figura 01. A estrutura é em alvenaria convencional na 

parte administrativa e fachada, já as celas são em concreto armado. 

 

Figura 01: Fachada da Delegacia de Polícia Civil de Carlópolis-PR 

 

Fonte: Np Diário, 2019.1 

 

Foram feitas 2 visitas para o estudo de caso. A primeira visita referente ao 

estudo de caso foi no mês de abril, a fim de coletar dados sobre a instituição, em 

conversa com o carcereiro foram esclarecidas dúvidas em relação ao sistema 

prisional, como dias de visitação e de entrega de alimentos. O agente disponibilizou 

dados que apresentam o número de detentos e tipos criminais, conforme o gráfico 

abaixo: 

                                                 
1
 Fachada da Delegacia de Polícia Civil de Carlópolis-PR. No Diário, 2019. Disponível em < 

https://npdiario.com/cidades/inaugurada-nova-ala-da-cadeia-publica-de-carlopolis/> . Acesso em: 22 mai. 

2019. 
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    Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

No segundo dia de visita, foi permitido conhecer outra ala do edifício, sendo 

possível fotografar algumas celas, comprovar a precariedade do ambiente e a 

violação dos direitos humanos dos encarcerados. Foram vistas 3 celas, todas com 

a mesma tipologia espacial e com os mesmos problemas, conforme apresentados 

nas imagens seguintes: 

Na figura 02, é possível observar o corredor interno da cadeia, onde se dá o 

4238

Gráfico 1: Total de presos penais em Carlópolis: 80 detentos

Presos Provisórios Presos Condenados

000% 010% 020% 030% 040% 050% 060% 070% 080%

Tráfico de Drogas 70%

Furto 12%

Roubo 8%

Homicídio 5%

Demais crimes 5%

Gráfico 2: Tipos penais mais recorrentes em Carlópolis
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acesso às celas, é visível a insalubridade do ambiente, pois este não possui 

nenhuma fonte de ventilação e iluminação natural e artificial, a iluminação refletida 

nas paredes advém das lâmpadas instaladas nas celas, além disso, a circulação 

não obedece e exigência mínima de largura, conforme estabelece o Manual de 

Diretrizes Básicas para arquitetura Penal, do Ministério da Justiça. 

Capítulo 3.7 Acessos e Circulações, página 36: 

 

“Quanto às circulações adotadas na área prisional (módulo de celas 
individuais ou coletivas), a exigência é a largura mínima de 2,00m para 
corredores que possuam celas em apenas uma de suas laterais e de 
2,50m para aqueles com celas nas duas laterais. Nas passagens cobertas 
que interligam os módulos, a largura mínima deve ser de 2,50m.” 

 

Figura 02: Corredor Interno da Cadeia 

 

Fonte: Próprio autor, 2019. 

 

É possível observar na figura 03 a área de banho do detento, a mesma é 

separada das camas por uma parede lateral de aproximadamente 1,60 metros de 

altura, a frente é aberta, razão pela qual o detento prendeu um lençol na tentativa 

de ter mais privacidade durante o banho. Na montagem que apresenta os três 
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diferentes ambientes, área de banho, lavatório e cama é visível a presença de 

umidade e mofo evidenciando a insalubridade do ambiente penitenciário, gerando 

riscos para saúde dos detentos e dos funcionários, consequência de um ambiente 

mal projetado e sem aberturas para que haja iluminação natural e ventilação, 

contrariando o que estabelece o Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária.  

Art. 9º. Os locais destinados aos presos deverão satisfazer as exigências 
de higiene, de acordo com o clima, particularmente no que ser refere à 
superfície mínima, volume de ar, calefação e ventilação. RESOLUÇÃO 
N°14/94, CAP.VI. CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E 
PENITENCIÁRIA.  

 

As aberturas dos compartimentos deverão obedecer a um mínimo de 1/8 a 
1/6 da área de seu piso, dependendo da zona Bioclimática em que o 
estabelecimento está inserido, por questões de aeração dos ambientes, 
atendendo ainda as normas da NBR 15220/2003 para as condições de 
ventilação natural por região bioclimática. DIRETRIZES BASICAS 
PARA ARQUITETURA PENAL, CAP.3. CONFORTO 
AMBIENTAL. PAG 39. 

 

Figura 03: Insalubridade 

  

                                                           Fonte: Próprio autor, 2019. 
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O que chamou a atenção foi a fiação elétrica totalmente exposta na área 

molhada das celas. Observe na figura 05, colocando em risco a integridade física 

dos detentos, funcionários e familiares que frequentam o local. Além da exposição 

há também muitos improvisos em relação às instalações, o chuveiro estava sem a 

tampa de proteção, os fios eram amarrados entre si e peças de roupas íntimas 

eram penduradas sobre os mesmos, infringindo mais uma vez o que estabelece o 

manual de Diretrizes Básicas para arquitetura Penal.  

 

A fiação elétrica, os quadros e caixas de passagem enterradas, caixas de 
incêndio e reservatórios d’água devem ser especialmente protegidos com 
trancas de segurança e cadeados, e situados em locais de difícil acesso 
às pessoas presas. 

 

 

Figura 05: Instalações Elétricas 

 

Fonte: Próprio autor, 2019. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das informações obtidas, foi possível detectar a ineficiência do atual 

sistema carcerário na cidade de Carlópolis e o não cumprimento da Lei de 

Execução penal, pois além do ambiente inóspito, o detento não é reintegrado, 

trazendo como consequência o aumento da reincidência criminal, onde 7 em cada 

10 detentos voltam a cometer crimes, e a elevação dos gastos do Estado com cada 

indivíduo detido. 
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