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NOTÍCIAS 

 
A prisão brasileira mata quatro apenados por dia. A violação 

dos direitos constitucionais à vida, à saúde e à dignidade da 
pessoa humana presa. A omissão dos governadores dos entes 
federativos na gestão penitenciária. A crise pelo desrespeito à 
Constituição e o “Inferno de Dante”.  

 
 
É estarrecedora a constatação feita pelo levantamento inédito do 

jornal O Globo, em 24.6.2018, País, pág. 4, em reportagem assinada 
pelos jornalistas Igor Mello e Juliana Castro, “Letais, prisões matam 
mais de quatro por dia”, informando por dados oficiais que 6368 
pessoas morreram nos presídios brasileiros entre os anos de 2014 e 
2017, sendo 3670 mortes foram por causas naturais (tuberculose), 
suicídios e 1094 vítimas de homicídios. Parte da massa carcerária 
alvo tinha menos de 29 anos, sendo relevante o número de 266 
pessoas privadas de liberdade que cometeram suicídio. De cada três 
presos no Brasil, um está no estado de São Paulo, que tem 90% do 
percentual de mortes naturais. 

 
A omissão dos governadores dos entes federativos na gestão 

penitenciária traduz-se pela superlotação carcerária, causa primeira 
da incidência da tuberculose, da conjuntivite e do surto de sarnas, 
efeito da precária alimentação, da falta de ventilação nos cubículos e 
alojamentos, da ausência de limpeza e da poluição da água. A 
assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, do preso ou do 
internado, deverá compreender atendimentos médicos, 
farmacêuticos e odontológicos. 

 
A LEP preceitua que quando a unidade não estiver aparelhada 

para poder prover assistência médica necessária, esta será prestada 
em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. 
São poucos os complexos que possuem hospital penitenciário. Na 
omissão e na ausência, a matéria deve ser comunicada e decidida 
pelo juiz da execução (princípio humanitário). A proposta de 
Alteração da Lei de Execução Penal (2013) endereça que a 
assistência à saúde dos presos deverá ser pautada nas premissas 
do Sistema único de Saúde (SUS), “sendo garantida como direito 
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básico, de caráter universal e multidisciplinar, com equidade, 
integralidade e resolutividade”. 

 
As “Regras Mínimas da ONU” são descumpridas nos 

estabelecimentos penais brasileiros, diante da falta de médicos, 
dentistas, psicólogos, psiquiatras e infectopneumologistas. E daí, a 
ausência de fiscalização da preparação e distribuição de alimentos, 
higiene e asseio, condições sanitárias, calefação, iluminação e 
ventilação, e assistência psicológica e psiquiátrica aos custodiados. 
Sabe-se que o próprio ambiente carcerário é per se um estímulo à 
proliferação de doenças infectocontagiosas (respiratórias, alérgicas 
e sexualmente transmissíveis). 

 
A violação aos direitos constitucionais da dignidade da pessoa 

humana presa e o direito à vida são a marca da gestão penitenciária 
brasileira. Não é sem razão que o ministro Ricardo Lewandowski, da 
Suprema Corte, titulou de “Inferno de Dante”. E, recentemente, em 
entrevista à Tribuna do Advogado lembrou: “A saída legítima para as 
crises, seja qual for a sua natureza, consiste no incondicional respeito 
às normas constitucionais”. 

 


