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Poder seletivo orientado pela ideologia penal, quase sempre ativada por
estereótipos, preconceitos e outras idiossincrasias pessoais, por sua vez
desencadeadas por indicadores sociais negativos de pobreza, desemprego,
marginalização e conhecer as premissas ideológicas do poder punitivo é
condição para reduzir a repressão seletiva do Direito Penal, mediante
prática judicial comprometida com o valor superior da democracia, que
começa pela garantia do individuo em face do poder repressivo do Estado,
continua pela promoção dos direitos humanos da população criminalizada e
se consolida com a plena realização da cidadania e da dignidade humana.
(Juarez Cirino dos Santos, 2006).

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo fazer algumas reflexões sobre o sistema
prisional brasileiro, sobre as desigualdades entre as classes sociais e o uso do
direito penal como instrumento para criminalizar da pobreza. O problema orientador
da pesquisa pode ser definido com a seguinte questão: qual é o perfil do prisioneiro
no Brasil? O objetivo deste estudo é analisar o núcleo da seletividade criminal, a
partir

da

grande massa

encarcerada,

como

público-alvo

do

sistema

de

criminalização das classes subalternas, considerando o uso de uma lei penal
máxima. A criminologia crítica é usada como ferramenta investigativa e analítica por
razões e justificativas para a forma de incriminação. A metodologia utilizada é a
revisão bibliográfica.

Palavras-chave: Crimes e tipos penais. Neoliberalismo. Direito penal. Estereótipos.
População carcerária.

ABSTRACT

The present work aims to make some reflections on the Brazilian prison system, on
the inequalities between social classes, and the use of criminal law as an instrument
to criminalize poverty. The guiding problem of the research can be defined with the
following question: what is the profile of the prisoner in Brazil? The purpose of this
study is to analyze the core of the criminal selectivity, starting from the great
incarcerated mass, as target public of the system of criminalization of the subaltern
classes, considering the use of a maximum criminal law. Critical criminology is used
as an investigative and analytical tool for the reasons and justifications for the form of
incrimination. The methodology used is the bibliographical review.

Keywords: Crimes and penal types. Neoliberalism. Criminal law. Stereotypes. Prison
population.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta através da criminologia crítica, para, a partir
dela, verificar os dados colhidos sobre o sistema prisional brasileiro, e a criação de
um estereótipo para selecionar o alvo de criminalização, através do instrumento do
direito penal máximo. O método e forma deste processo de criminalização,
perfectibiliza com um sistema excludente e neoliberal, chancela e etiqueta o
encarceramento de um grupo de indivíduos excluídos e jogados às margens da
sociedade brasileira.
Um dos objetivos da criminologia crítica é verificar os dados colhidos da
questão criminal, explicitar a ideia do desvio e descrever os processos de
criminalização, entre outros temas envolvidos. Com sua mudança de paradigma,
começou a se partir ideia de rotulação e de etiquetação, do ladelling approach, que
busca explicar os processos de criminalização das classes subalternas, as classes
menos desfavorecidas economicamente, e que historicamente constituem a clientela
do sistema penal.
A partir dessa criminologia se analisa o sistema prisional brasileiro, definindose os estereótipos do criminalizado, haja vista que o problema orientador da
pesquisa pode ser definido como: qual é o perfil do encarcerado no Brasil?
Portanto, a finalidade deste estudo é de conhecer as premissas ideológicas
do poder punitivo em favor e beneficio das classes dominantes, como método e
instrumento de exclusão. A metodologia empregada é a revisão bibliográfica.
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2 CRIMINOLOGIA CRÍTICA E A ANALISE DO SISTEMA OPRESSOR DE
CRIMINALIZAÇÃO

A criminologia crítica é uma ciência de explicação do porque da
criminalização de crime como resultado fim do comportamento humano, cujo estas
explicações ocorrem através das políticas criminais, justiça criminal, e sistema
político econômico como forma de filtrar e oprimir classes de vir ter acessos as
formas e meios de poder em sociedade ou status social. A política criminal é o
processo de criminalização por excelência, que ocorre por uma cruel forma de
controle social, por um público alvo, de estereótipos estigmatizados, dos
preconceitos por grupos sociais, com indicadores extremamente negativos de
marginalização, através do desemprego, da pobreza, de moradores em favelas,
desta

forma

classificando

e

formando

uma

classe

de

desfavorecidos

economicamente, pela rotulação ou etiquetação, por um controle social de classes,
fundado em comportamentos de pessoas e sujeitos, de uma forma muito negativa e
discriminante, para seu controle. (CIRINO, 2007, p. 695-696).
Segundo Baratta (2014):
De fato, as teorias criminológicas da reação social e as compreendidas no
movimento da “criminologia crítica” - como se verá - deslocam o foco de
analise do fenômeno criminal, do sujeito criminalizado para o sistema penal
e os processos de criminalização que dele fazem parte e, mais em geral,
para todo o sistema da reação social ao desvio. (BARATTA, 2014, p. 49).

A criminologia crítica é a analise das ciências penais, sobre o seu papel e
forma de criminalização diante do espaço e tempo, no que tange a sua explicação
de criminalidade e criminalização, sendo teorias explicativas sobre desvio do agente
criminoso para o crime. As causas de justificação estão fundadas em teorias
explicativas pelos modelos micro e macrocriminológicos, centradas no homo
criminalis ou sendo em estruturas socioeconômicas com caráter de orientação
ideológica, pela orientação por uma realização de diagnóstico de origem sobre a
delinquência por um prognóstico da contenção, sendo puramente formas de
justificação sobre a criminalização do ser humano em sociedade, o porquê de sua
restrição, privação de sua liberdade ou de direitos. (CARVALHO, 2013, p. 71).
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2.1 Neoliberalismo: exclusão e desigualdade (o caos social)

O neoliberalismo como sistema de política econômica do Estado, gera efeitos
impactantes nas massas populacionais subalternas, com economias menos
desfavorecidas, favorecendo a exclusão, desigualdade social e a exclusão do ser
humano do meio social ou de suas liberdades, pelo fator econômico, desta forma o
neoliberalismo e governo passam a criar uma classe com público alvo do direito
penal repressor, com um perfil de futuros encarcerados nas penitenciarias
brasileiras, e não de concessão ou promoção das liberdades e dos direitos do ser
humano sociável. (CÂNDIDO, 2017).
Segundo Pecegueiro e Guimarães (2017):
O sistema de valores expresso no direito penal abstrato, ou seja, na
criminalização primaria, reflete, predominantemente o universo moral
próprio de uma cultura burguesa individualista, dando a maior ênfase a
proteção do patrimônio privado e inclinando-se para atingir as formas de
desvio típicas dos grupos socialmente mais débeis e marginalizados.
Entretanto, a seleção criminalizadora ocorre já mediante a diversa
formulação técnica dos tipos penais e a espécie de conexão que eles
determinam com o mecanismo das agravantes e das atenuantes. A Nova
Criminologia parte da ideia de sociedade de classes, entendendo que o
sistema punitivo esta organizado ideologicamente, ou seja, com o objetivo
de proteger os conceitos de interesses que são próprios da classe
dominante. Os instrumentos de controle social por isto estão dispostos
opressivamente, de modo a manter dóceis os prestadores de força de
trabalho, em beneficio daqueles que não tem os meios de produção. O
sistema destina-se a conservar a estrutura vertical de dominação pelo
caráter fragmentário do Direito Penal, que pune intensamente condutas que
são típicas dos grupos marginalizados e deixa livres de pena,
comportamentos socialmente onerosos, como, por exemplo, a criminalidade
econômica, posto que seus autores pertencem à classe dos endinheirados,
imunes, portanto, ao processo de criminalização. (PECEGUEIRO;
GUIMARÃES, 2017).

Os efeitos do sistema econômico neoliberal em sociedade, passando a gerar
efeitos em desigualdade extremamente acentuada e vistas por todos, criando
classes e subclasses, uma, mais desfavorecidas do que as outras, com pobreza
notória entre elas, com falta de oportunidades e acesso a benefícios que o governo
não possibilita as classes menos desfavorecidas por este sistema excludente de
massas empobrecidas, sendo o único acesso que este público alvo obtenha, é de
ser preferencial e cliente do direito penal repressor, se incluindo na massa
populacional carcerária e nas estatísticas sobre a superlotação carcerária.
(CÂNDIDO, 2017).
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2.2 Direito penal da repressão social

O direito penal representa uma função de reprimir e controlar massas,
geralmente o publico alvo, do referido estatuto repressivo, são as classes menos
favorecidas. Pela qual, a sua estrutura é de controlar e resguardar, as classes
dominantes, que integram a ideologia dominante como alicerce ao Estado.
(BATISTA, 2007, p. 21-22).
Segundo CIRINO (2007):
Assim, através das definições legais de crimes e de penas o legislador
protege interesses e necessidades das classes e categorias sociais
hegemônicas, incriminando condutas lesivas das relações de produção e de
circulação da riqueza material, concentradas na área da criminalidade
patrimonial comum, característica das classes e categorias sociais
subalternas, privadas de meios materiais de subsistência animal: os tipos
legais de crimes fundados em bens jurídicos próprios das elites econômicas
e políticas da formação social garantem os interesses e as condições
necessárias à existência e reprodução dessas classes sociais. Nessa
medida, a proteção penal seletiva de bens jurídicos das classes e grupos
sociais hegemônicos pré-seleciona os sujeitos estigmatizáveis pela sanção
penal, os indivíduos pertencentes às classes e grupos sociais subalternos,
especialmente os contingentes marginalizados do mercado de trabalho e do
consumo social, como sujeitos privados dos bens jurídicos econômicos e
sociais protegidos na lei penal. (CIRINO, 2007, p. 11).

O direito penal repressivo tem como finalidade criminalizar condutas
praticadas por pessoas em sociedade, condicionando penas e sanções, como forma
de controle e impondo medidas sancionadoras e inibitórias para a quem vir a praticar
a próxima conduta ilícita reprovável em sociedade. (BATISTA, 2007, p. 23.).

2.3 Sistema de justiça criminal

O Sistema de Justiça Criminal é uma forma de justificação, de um processo
de criminalização justificada pelo Estado, que ocorre através da seleção progressiva
de filtragem, de pessoas em sociedade por ser um publico alvo por obter e aparentar
o definido e escolhido estereótipo que define a postura pelo comportamento
desviante, o Estado entende que este ser inserido em sociedade preenche os
requisitos de inimigo do Estado. O suspeito criminalizado e condenado por
configurar e preencher os requisitos desta postura desvelante por obter este
comportamento extremamente suspeito será criminalizado através da justiça
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criminal, que define padrões e formas, de um suspeito e inimigo do Estado.
Configurado por este estereótipo, é analisado sistematicamente a origem de sua
educação, ou seja, seu grau de discernimento, posição social e estrutural, uma
formação escolar e profissional caso o tenha. Caso o suspeito ultrapasse, os
obstáculos da filtragem e dos muros de limitação, saindo desta zona obscura e
nebulosa, que o Estado construiu para filtragem da pessoa humana, para incriminar
ou descriminalizar, o homem que se encontra em sociedade, que ultrapassou esta
filtragem não se configurará, filtrado irá se produzir o homo juridicus criminalis, o
homem criminoso em sociedade, criminalizado e sentenciado pelo poder judiciário, o
Estado. (ALBRECHT, 2010, p. 220).

2.4 Política criminal brasileira

A política criminal do Brasil é voltada aos interesses específicos do governo e
das classes dominantes, com expresso e notório direcionamento de interesses em
seu bojo, por um discurso demagógico. As respostas por políticas públicas são ditas
para proteção da população, mas não passa de respostas de reivindicações da
própria população, mas com forte efeito eleitoreiro para os políticos. O Direito Penal
tornou-se uma grande arma, nas mãos dos políticos, em sua eficaz resposta em
incriminar, criminalizar por realizar uma ancestral resposta por anseios primitivos de
vingança. A política criminal do Brasil por excelência intimidatória e inocuizadora,
com objeto fim em criminalizar tudo e a todos que se opõem ao sistema de opressão
de massas. (CONJUR - MASI, 2013.).

2.5 Pobreza: criminalização, estereótipos e preconceitos

A criminalização da pobreza são estratégias políticas do Estado, em limitar, o
acesso da massa populacional brasileira, as classes menos desfavorecidas, de vir
ter acesso as classes dominantes no seu meio social. Desta forma para suprimir o
acesso das classes menos desfavorecidas, o governo e as classes dominantes,
conta-se em seu favor os mecanismos como, o sistema neoliberal, o estatuto
repressor e o cárcere, como forma e meio de manter a grande massa sem o devido
acesso ao sistema dominante. (COSTA, 2017).
Segundo Cândido (2017):
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O paradigma da exclusão social atraiu, a partir de um certo momento,
pesquisadores, imprensa e políticos, ocorrendo no debate uma inflação de
usos sobre o tema da exclusão. Fala-se em exclusão social, exclusão
econômica, exclusão escolar, exclusão racial, exclusão medicinal, exclusão
simbólica, exclusão política, exclusão jurídica e, mais recentemente,
exclusão digital, relacionando como excluídos desde os meninos em
situação de rua e abandono, os favelados, as mulheres, os pobres, os
miseráveis, os soropositivos (HIV), os alcoólatras, os homossexuais, os sem
terra, os sem-teto, os mendigos, os loucos, os velhos, as prostitutas, os
vagabundos. A desintegração e a falência do Estado neoliberal,
características de um novo paradigma que não pode sustentar-se, devido à
crise de suas estruturas macroeconômicas, apontam na sociedade pósmoderna as situações de exclusões como sendo uma necessidade.
(CÂNDIDO, 2017).

A forma de criminalização é através dos tipos penais e do estatuto repressor.
Mas existem outras formas, que não são pelo estatuto repressor, mas pelas ações
que os governos efetuam como formas de políticas ou de agir, com a grande massa
populacional dos desfavorecidos economicamente, como manter o distanciamento
da pessoa humana em sociedade do acesso ao poder ou as classes dominantes. Os
governos com muita frequência os fazem, como por exemplo, quando ocorrem as
grandes chuvas, as enchentes, e os governos com suas ações de políticas
emergenciais colocam os humanos, em amontoados em determinados lugares,
como galpões fechados ou ginásio de esportes com as famosas lonas pretas para
dividir-se os espaços no mesmo, ou quando os expulsam das áreas urbanas, com
alegações de mobilidade urbana ou estruturação das cidades, são fatores
corriqueiros a olhos de muitos que estão distantes desta realidade usual, mas para
pessoa estigmatizada, é uma forma de sanção ou criminalização, que os
pertencentes das classes menos desfavorecidas sofrem, pelas ações de governo
que não resolvem a problemática diária da cidade e da pessoa humana em
sociedade. (GÓES, 2017).
Segundo Cândido (2017):
A exclusão social não tem sido somente relacionada com a falta de recursos
financeiros do Estado, quem sem dúvida, arrasta o individuo para situações
de desclassificação simbólica e social, mas também a um terceiro setor: a
negação da cidadania, constituída pelo não acesso aos recursos
disponíveis e que priva o individuo da sua liberdade individual. A exclusão
não é tão somente uma característica dos países de terceiro mundo, esta
vem grassando nos países europeus como também nos Estados Unidos,
onde se evidencia uma via dupla: a exclusão social não apenas decorrentes
de problemas socioeconômicas, mas também socioculturais. A noção de
underclasses. A descrição configura o processo de “guetização” – local de
classes de inaptos, constituídos de delinquentes, drogados, ladrões,
desempregados, etc.
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Nas sociedades capitalistas os indivíduos são qualificados pela
meritocracia, em função de uma ética fundada no trabalho (vontade
pessoal): cada um ocupa o lugar que merece (os que estão no alto são os
que merecem, os que estão embaixo, os que desmerecem). Nesta
perspectiva, a categoria dita “inaptos” desconhece valores tradicionais como
trabalho, dinheiro, educação, família, sendo vitimas ou responsáveis pela
criminalidade. Figurando em artigos de grande imprensa estes excluídos
são classificados sumariamente. Avaliados pelos órgãos e instituições
penais, eclesiásticos e por boa parte da opinião pública. (CÂNDIDO, 2017).

A sociedade é tão hipócrita, que as classes dominantes, tem-se horror dos
pobres, com o método e forma legal utilizada, para se manter esta gente toda bem
distante de seus olhos, é fácil, e pelo modo em criminalizar, incriminar-se pela
aparência, pelo preconceito, por rotular que todo pobre é bandido ou vulgar, merece
estar atrás das grades. Sendo fator determinante, para esta diferenciação, pela
medição no que se tem no bolso, o dinheiro, caso este fator esteja vazio ou
inexistente, é caso de exclusão ou incriminação, sendo fatos que fazem parte do
jogo social entre classes que fazem a distinção. (GÓES, 2017).

3 QUAL É O PERFIL DOS ENCARCERADOS NO BRASIL

3.1 Taxa do Brasil em encarcerados

De acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Avante Brasil, com os
dados fornecidos pelo InfoPen, do Ministério da Justiça, apontou um crescimento de
21,4% na população carcerária brasileira no período de 2008 a 2012, registrando um
total de 548.003 de presos até o ano de 2012, uma taxa de 287,31 para cada 100
mil habitantes, em uma população de 190.732 habitantes, de acordo com as
informações do IBGE. Com a taxa de presos de 100 mil habitantes, no ano de 2008
era de 238,1 por 100 mil habitantes, mas apresentou crescimento de 20,6% no
período. (GOMES, 2017).
Segundo as informações atualizadas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
sobre o novo diagnóstico de pessoas presas no Brasil, estatística realizada no ano
de 2014, a totalidade da população carcerária incluindo a prisão domiciliar, como
novo paradigma, é de um total de 711.463, sendo o quarto país do mundo que mais
encarcera, com uma taxa de 358%, para cada 100 mil habitantes, em uma
população de 199.800.000 de habitantes no território brasileiro, número de
mandados de prisão em aberto no (BNMP), 373.991, com um total de pessoas
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presas mais cumprimentos de mandados de prisão em aberto, com um total de
1.085.454, pessoas em prisão domiciliar no Brasil, com um total de 147.937
cumprindo no referido período. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ, 2014).

3.2 Sistema prisional brasileiro o déficit em vagas

O déficit sobre as vagas, no sistema prisional brasileiro, é muito inferior em
relação á população carcerária, que só cresce ano a após ano, as penitenciarias não
comportam mais o excedente populacional carcerário, com um total de 296.428 de
vagas no ano de 2008, no ano de 2012 chegou a 310.687 ao numero de vagas, com
um crescimento de 4%, resultando em 1,8 presos por vagas. Sendo que 240 mil
presos correspondem aos recolhidos sem vaga. Caracteriza-se no sistema a
superlotação excedente em todo o país. (GOMES, 2017).
Em meados do ano de 2014, conforme as informações pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), o déficit sobre os números de vagas no sistema prisional
brasileiro, tinha uma totalidade de 206.307 falta de vagas no sistema, outro dado
sobre o déficit é vagas no sistema prisional mais as prisões domiciliar com 354.244
de vagas faltantes pelo sistema. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ,
2014).

3.3 O número de presos provisórios entre os anos 2008 e 2014

Taxa em ascensão no ano de 2012 foi sobre os presos provisórios. Os
513.713 detentos custodiados no sistema penitenciário brasileiro, 195.036 eram
presos provisórios, sendo que 37,9% do total dos custodiados. Havendo um
crescimento de 25,1% por numero de presos provisórios nos anos de 2008 e 2012.
No ano de 2012, a população de 94,5%, dos presos do sexo masculino, e 5,5% são
do sexo feminino, em relação aos números de vagas a situação é muito pior a cada
região. Os 195 mil presos distribuídos em 94.540 de vagas, cerca de 2 detentos para
cada vaga, sendo que um déficit de mais de 100 mil vagas faltantes. (GOMES,
2017).
No ano de 2014, segundo o Levantamento Nacional de Informações
Penitenciárias (INFOPEN), o que é destinado á realização de exames gerais e
criminológicos é de 4 – 0%,

patronato é de 1 – 0%, os que cumprem medida de
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segurança 20 – 2%, os que cumprem a pena em regime aberto é de 23 – 2%, sem
informações sobre o tipo de regime de 76 – 5%, outros 91 – 6%, os que cumprem a
pena em regime semi aberto é de 95 – 7%, os destinados a vários tipos de regime
125 – 9%, as pessoas que estão em cumprimento de pena em regime fechado é de
260 – 18%, já em recolhimento de pessoas presas como provisórios é de 725 – 51%
no Brasil, sendo que mais que a metade dos presos no país que estão ocupando as
penitenciarias as cadeias são de presos provisórios, sem julgamento definitivo, sem
uma sentença condenatória, para este fim. (INFOPEN, 2014, p. 26).

3.4 Quem são os encarcerados do Brasil

Os presos no sistema prisional brasileiro, por raça, cor e etnia, segundo o
levantamento de estatísticas pelo INFOPEN, não informado tido como outros 0%,
indígenas 1%, amarelos 1%, brancos 31%, pessoas negras presas no território
brasileiro com a maior porcentagem de 67% dos encarcerados no Brasil. Pelo
Estado Civil dos presos, pessoas solteiras 57% sendo a grande maioria dos
encarcerados, união estável ou amasiado(a) é de 29%,

presos casados 10%,

divorciados 2%, separados judicialmente são de 1%, viúvos presos no sistema
prisional é de 1%. Números de filhos que os encarcerados tem no Brasil, presos que
não tem filhos (0) - 41%, presos com um filho (1) – 22%, presos com dois filhos (2) –
17%, presos com três filhos (3) – 11%, presos com quatro filhos (4) – 5%, presos
com cinco filhos (5) – 2%, presos com seis filhos (6) – 1%, presos com sete filhos (7)
– 1%, presos com mais de oito filhos (8) – 0%, as pessoas presas solteiras sendo o
maior número de encarcerados no país. Presos estrangeiros, cumprindo pena nos
Estados Federados no Brasil, Roraima (4,5%), Amazonas (3,4%), Paraná (2,5%), o
Estado de São Paulo com o maior número de presos estrangeiros (1.796), os
estados de fronteira são os que apresentam elevada proporção de presos vindo dos
países da América os presos sul-americanos, os estados do nordeste em razão do
turismo internacional com expressivo percentual de europeus em relação ao sul americanos, no estado do Ceará (25), Bahia (16), o estado do Rio Grande do Norte,
com maior número de presos europeus no Brasil. (INFOPEN, 2014, p. 50, 53, 63 e
64).
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3.5 Escolaridade dos presos

O nível de escolaridade dos presos do Brasil, ensino fundamental incompleto
é de 53%, ensino fundamental completo 12%, ensino médio incompleto 11%, ensino
médio completo 7%, ensino superior incompleto 1%, ensino superior completo 1%,
analfabetos 6%, alfabetizado sem cursos regulares 9%. Sendo que os presos com
ensino fundamental incompleto é o grande público do cárcere brasileiro. (INFOPEN,
2014, p. 58).

3.6 Os jovens brasileiros a maioria dos encarcerados no Brasil

As pessoas privadas de liberdade, por faixa etária, segundo as informações
do levantamento nacional de informações penitenciarias (InfoPen), os jovens com
idade de 18 a 24 anos encarcerados no Brasil é 31%, presos com idade 25 a 29
anos percentual de 25%, presos com idade 30 a 34 anos é de 19%, encarcerados
com idade de 35 a 45 anos é de 17%, presos com idade de 46 a 60 anos de idade é
de 7%, presos com idade de 61 a 70 anos é de 1%, presos com idade de 71 anos ou
mais é de 0% no Brasil. Sendo que os jovens estão no ranking de pessoas privadas
de suas liberdades no país, encarceradas cumprindo pena. (INFOPEN, 2014, p. 48).

3.7 Presos com deficiência

Pessoas privadas de suas liberdades, em cumprimento de pena, no sistema
prisional brasileiro com deficiência. Presos com deficiência intelectual, como:
limitações no funcionamento mental, afetando tarefas de comunicação, cuidados
pessoais, relacionamento social, segurança, determinação, funções acadêmicas,
lazer e trabalho, homens 813 e mulheres 33. Presos com deficiência física, como:
limitações no funcionamento físico-motor, cadeirantes ou pessoas com deficiência
motora, causadas por paralisia cerebral, hemiplegias, lesão medular, amputações ou
artropatias, homens 596 e mulheres 29. Pessoas presas que são cadeirantes
segundo as informações acima, homens 127 e mulheres são 7 nesta modalidade de
deficiência.

Presos com deficiência auditiva, como: perda total da capacidade

auditiva, perda comprovada da capacidade auditiva entre 95% e 100%, homens 94 e
mulheres 7. Presos com deficiência visual, como: não possuem a capacidade física
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de enxergar por falta de acuidade visual, homens 144 e mulheres são 8 . Presos
com deficiências múltiplas, como: duas ou mais deficiências, homens 53 e mulheres
4. Os percentuais acima denominados são de deficientes privadas de suas
liberdades, no sistema prisional brasileiro. (INFOPEN, 2014, p. 55).

3.8 Acessibilidade aos deficientes nas unidades

Nas penitenciarias do Brasil, não tem adaptações, estruturas e acessibilidade
para os deficientes nas casas. Unidades que não tem adaptações (543 – 87%),
Unidades com adaptações para os presos com deficiência (34-5%), Unidades
parcialmente adaptadas (36-6%), sem informações em determinadas unidades (122%). Os deficientes físicos, aprisionados e privados de suas liberdades no país, tem
um acréscimo em suas penas, por terem este obstáculo de estruturas faltantes para
o devido cumprimento. (INFOPEN, 2014, p. 57).

3.9 Tipo penal dos encarcerados (CÓDIGO PENAL BRASILEIRO)

O tipo penal de crimes tentados e consumados, por pessoas que estão
privadas de sua liberdade, que foram condenadas ou que aguardam julgamento,
somando uma totalidade de crimes praticados, por homens 234.524 e por mulheres
são de 11.297, num total de crimes praticados 245.821. Pelo código penal, crimes
praticados pelos homens 155.394, por mulheres é de 3.592, num total de 158.986 de
crimes. (INFOPEN, 2014, p. 65).

3.10 Crimes contra a pessoa

Tipo penal de crimes contra a pessoa, realizados por homens 38.731 e
mulheres 874, num total de 39.605. Homicídio simples (art. 121, caput – Código
penal), cometido por homens 13.529 e por mulheres 352, total de 13.881. Homicídio
culposo (art. 121, §3º - Código penal), por mulheres 38 e homens 1.387, num total
de 1425. Homicídio qualificado (art. 121, §2º - código penal), por homens 17.764 e
mulheres 355, num total de 18.119. Crime de aborto (art. 124, 125, 126 e 127 –
código penal), homens 727 e por mulheres 43, num total de 770. Lesão corporal (art.
129, caput e § 1º, 2º, 3º e 6º - código penal), mulheres 20, por homens 1.280, num
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total de 1300. Violência doméstica (art. 129, § 9ª – código penal), homens 2.439, por
mulheres 20, num total de 2.459. Crimes de sequestro e cárcere privado (art.148 –
código penal), mulheres 18, por homens 629, num total de 647. Outros crimes, que
não foram listados acima entre os outros artigos nº. (122 e 154-A – código penal),
homens 976, por mulheres 28, num total de 1.004. (INFOPEN, 2014, p. 65).

3.11 Crimes contra o patrimônio

Os crimes contra o patrimônio, praticados pelos homens são de 94.972, pelas
mulheres 2.234, num total de 97.206. Esta modalidade de pratica criminosa é
nitidamente de ordem econômica, contra o patrimônio com objeto de adquirir
finanças ilicitamente pelos delinquentes por conduta delituosa. Furto simples (art.
155 – Código Penal), cometidos por homens 14.284, mulheres 456, com totalidade
de 14.740. Furto qualificado (art. 155, §4º e 5º - código penal), Roubo simples (art.
157 – código penal), por homens 16.449, mulheres 224, com total de 16.673. Roubo
qualificado (art. 157, §2º - código penal), por homens 33.563, mulheres 555, com
total de 34.118. Latrocínio (art. 157, §3º - código penal), por mulheres 182, homens
6.639, com total de 6.821. Extorsão (art. 158 – código penal), por homens 1.708,
mulheres 42, com total de 1.750. Extorsão mediante sequestro (art. 159 – código
penal), por homens 601, mulheres 30, num total de 631. Apropriação indébita (art.
168 – código penal), mulheres 7, por homens 191, total de 198. Apropriação indébita
previdenciária (art. 168 – A, código penal), homens 14, por mulheres 10, total de 24.
Estelionato (art. 171 – código penal), por mulheres 127, homens 1.615, num total de
1.742. Receptação (art. 180 – código penal), homens 6.238, por mulheres 150, total
de 6.388. Receptação qualificada (art. 180, §1º - código penal), homens 474,
mulheres 13, num total de 487. Outros tipos penais, não listados acima entre os
artigos 156 e 179 do código penal, cometidos por homens 367, mulheres 35, num
total de 402. (INFOPEN, 2014, p. 65).

3.12 Crimes contra a dignidade sexual

O tipo penal da pratica de crime contra a dignidade sexual, praticada por
homens no território brasileiro, são de 12.636, mulheres 175, com totalidade de
12.811. Estupro (art. 213 – código penal), mulheres 42, homens 6.778, com total de
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6.820. Atentado violento ao pudor (art. 214 – código penal), cometidos por mulheres
28, homens 2.953, com total de 2.981. Estupro de vulnerável (art. 217-A, código
penal), mulheres 17, por homens 2.299, com total de 2.316. Corrupção de menores
(art. 218 – código penal), por mulheres 56, cometidos por homens 356, com total de
412. Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual (art. 231 –
código penal), por homens 28, mulheres 3, com total de 31. Tráfico interno de
pessoa para fim de exploração sexual (art. 231-A, código penal), cometidos por
homens 6, mulheres 2, com total de 8. Outros tipos penais, (artigos 215, 216-A, 218A, 218-B, 227, 228, 229, 230 – código penal), cometidos por homens 216, mulheres
27, com total de 243 crimes cometidos pelos referidos tipos penais acima.
(INFOPEN, 2014, p. 66).

3.13 Crimes contra a paz pública

O tipo penal pela pratica criminosa contra a paz pública, configurada por
quadrilha ou bando (art. 288 – código penal), cometidos por homens 5.497 e
mulheres 132, com um total de 5.629 crimes realizados no país. (INFOPEN, 2014,
p.66).

3.14 Crimes contra a fé pública

Os crimes cometidos no Brasil, contra a fé pública, numa totalidade realizada
pelos homens 2.074 e por mulheres 88, com total de 2.162. Moeda falsa (art. 289 –
código penal), por mulheres 8, homens 140, com um total de 148. Falsificação de
papéis, selos, sinal e documentos públicos (art. 293 a 297 – código penal), por
homens 393, mulheres 19, com total de 412. Falsidade ideológica (art. 299 – código
penal), mulheres 22, por homens 540, com total de 562. Uso de documento falso
(art. 304 – código penal), cometidos por mulheres 39, homens 1.001, com total de
1.040 crimes tipificados pelo estatuto repressivo. (INFOPEN, 2014, p. 66).

3.15 Crimes contra a administração pública

O crime de peculato (art. 312 e 313 – código penal), cometidos por homens
196, mulheres 23, com um total de 219. Concussão e excesso de exação (art. 316 –
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código penal), por homens 14, cometidos por mulheres 8, com um total de 22.
Corrupção passiva (art. 317 – código penal), por homens 35, mulheres 35, com total
de crimes praticados 70. Os crimes contra a administração pública, em sua
totalidade entre homens 245 e mulheres 66, com um total de 311 crimes
executados. Um segundo subgrupo aparece nas pesquisas, são os crimes
praticados por particulares contra a administração pública, por homens 1.239, e
mulheres 23, com um total de 1.262 crimes realizados por particulares. Corrupção
ativa (art. 333 – código penal), por homens 246, mulheres 16, com um total de 262.
Contrabando ou descaminho (art. 334 – código penal), cometidos por homens 993,
mulheres 7, com total de 1.000 de crimes praticados por particulares. (INFOPEN,
2014, p. 66 e 67).

4 LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

A configuração do tipo penal, pela pratica de crimes com previsão pela
legislação específica, com totalidade realizada pelos homens de 79.130, os
cometidos pelas mulheres de 7.705, com totalidade praticada no território brasileiro
por crimes de 86.835 executados. (INFOPEN, 2014, p. 67).

4.1 Drogas/Entorpecentes Lei sob nº. 6.368/76 e Lei sob nº. 11.343/06

Drogas, com lei sob nº 6.368/76 e Lei sob nº 11.343/06, praticados por
homens em sua totalidade é de 59.154, por mulheres 7.159, com um total de 66.313.
O tráfico de drogas (art. 12 da lei n. 6.368/76 e art. 33 da lei n. 11.343/06 –
legislação especifica), por homens 50.014, mulheres 5.906, com total de 55.920.
Associação para o tráfico (art. 14 da lei n. 6.368/76 e art. 35 da lei n. 11.343/06 –
legislação especifica), por homens 6.823, mulheres 832, com total de 7.655. Tráfico
internacional de drogas (art. 18 da lei n. 6.368/76 e art. 33 e 40, inciso I da lei n.
11.343/06 – legislação especifica), por homens 2.317, mulheres 421, com total de
2.738.
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4.2 Estatuto do desarmamento Lei sob nº. 10.826/03

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14), por homens 12.360,
mulheres 169, com total de 12.529. Disparo de arma de fogo (art. 15), pelas
mulheres 41, cometidos por homens 798, com total de 839. Posse ou porte ilegal de
arma de fogo de uso restrito (art.16), pelas mulheres 91, por homens 4.041, com
total de 4.132. Comércio ilegal de arma de fogo (art. 17), por mulheres 9, homens
183, com total de 192. Tráfico internacional de arma de fogo (art. 18), cometidos por
homens 100, por mulheres 5, com total de 105. Segundo as informações da
estatística do Infopen, em sua totalidade os homens cometeram um total de 17.482
e as mulheres 315, total de 17.797 de crimes executados. (INFOPEN, 2014, p. 67).

4.3 Crimes de trânsito Lei sob nº. 9.503/97

Homicídio culposo na condução de veiculo automotor (art. 302), por homens
117, mulheres 2, com total de 119. Outros tipos penais de trânsito, por homens 440,
mulheres 75, com total de 515. Com a totalidade de crimes configurados pela lei de
trânsito, os homens realizaram 557, as mulheres 77, com total de 634 crimes
realizados em encarcerados. (INFOPEN, 2014, p. 67).

4.4 Legislação específica - outros tipos penais

Estatuto da criança e do adolescente (Lei n. 8.069/90), por homens 1.577,
mulheres 99, com total de 1.676 realizado. Genocídio (Lei n. 2.889/56), cometidos
por mulheres 11, por homens 16, com total de 27. Crimes de tortura (Lei n.
9.455/97), por homens 96 e mulheres 25, com total de 121 crimes. Crimes contra o
meio ambiente (Lei n. 9.605/98), cometidos por homens 248, por mulheres 19, com
um total de 267. Os tipos penais, com previsão pela legislação específica – outros
crimes configurados pelos homens 1.937, pelas mulheres 154, com total de 2.091.
(INFOPEN, 2014, p. 68).

22

4.5 Crime tentado e consumado por pessoas privada de liberdade

As pessoas privada de liberdade no território brasileira pela pratica de crimes,
como: tráfico de drogas 27%, roubo 21%, homicídio 14%, furto 11%, outros tipos
penais 11%, desarmamento 7%, latrocínio 3%, receptação 3%, quadrilha ou bando
2%, violência doméstica 1%. Presos e encarcerados no Brasil, pela pratica delituosa
de crimes e com privação de liberdade. (INFOPEN, 2014, p. 69).

4.6 Distribuição por gêneros os tipos penais

Crimes tentados e consumados, por “HOMENS” privados de sua liberdade,
pela configuração dos tipos penais, como: tráfico de drogas 25%, roubo 21%,
homicídio 14%, furto 12%, outros tipos penais 11%, desarmamento 8%, latrocínio
3%, quadrilha ou bando 2%, violência doméstica 1%. Os crimes cometidos pelas
“MULHERES” que se encontram privadas de sua liberdade pela pratica de crimes
com previsão pelos tipos penais, como: tráfico de drogas 63%, outros tipos penais
8%, furto 8%, homicídio 7%, roubo 7%, desarmamento 3%, latrocínio 2%,
receptação 1%, violência doméstica 0%. O maior registro de crime praticado é pelas
mulheres pelo tráfico de drogas, superando os demais crimes e percentuais, estando
á frente no ranking da estatística do (InfoPen) pelo Levantamento Nacional de
Informações Penitenciarias. (INFOPEN, 2014, p. 70).

4.7 Pessoas que aguardam julgamento ou foram condenadas por tipo penal

O sistema penitenciário federal obtém a porcentagem, de tipos penais, como:
homicídio 23,6%, furto 5,7%, roubo 32,1%, latrocínio 3,0%, tráfico 40,2%,
desarmamento 12,2%, quadrilha ou bando 20,3%, outros tipos penais 13,5%, o
maior registro dos encarcerados das prisões federais no Brasil é pelo tráfico de
drogas e homicídio. Estabelecimentos estaduais, pela pratica delituosa dos
encarcerados, respondem pelos tipos penais, como: homicídio 17,7%, furto 14,8%,
roubo 26,9%, latrocínio 3,6%, tráfico 35,1%, desarmamento 9,4%, quadrilha ou
bando 3,0%, outros tipos penais pelos presos estaduais 20,1%. Os maiores registros
de crimes pelos presos estaduais são pelo tráfico de drogas e roubo. (INFOPEN,
2014, p. 141).
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5 CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se, sobre a referente coleta sobre os dados da
investigação sobre a estatística, sobre o expressivo avanço da população carcerária
no Brasil, de jovens, de homens negros, de solteiros e uniões estáveis, sem filho e
com um filho, a grande maioria do tipo penal configurado por mulheres envolvidas
com o tráfico de drogas, como forma e meio de renda e sobrevivência, dos
deficientes encarcerados sem a mínima estrutura para os mesmos, dos condenados
nas penitenciarias federais, por se tratar de crimes de grande complexidade e
intelectualidade, em sua formação, encontram-se o tipo penal no ranking dos índices
o tráfico de drogas por sua mega estrutura, a nível país e mundo, são números de
registros, que revela um único e pontual, definição de crimes e tipos penais
exauridos, pela pratica de crimes de ordem econômica, ou seja, crimes patrimoniais,
de sobrevivência dos encarcerados, por não encontrar um sistema no Estado, ou
mecanismos em oportunidades e meios de sobrevivência, fora o mundo do crime
que acolhe tudo e a todos.
O

neoliberalismo,

como

sistema

econômico

dominante,

tem

seus

sustentáculos para sua sobrevivência, apoiando-se no Direito Penal, como estatuto
repressivo, de uma política criminal criminalizadora em beneficio do Estado. A classe
dominante sempre ditando regras para o governo como fazer ou deixar de fazer, se
utilizando da política criminal para criar e recriar formas de impossibilidades as
grandes massas populacionais e desfavorecidas do sistema econômico e do
governo, como criminalizar a grande massa, como forma e meio justificante de um
sistema neoliberal excludente de poder.
O público alvo, do sistema neoliberal excludente, é formado por um perfil prédefinido, tido como suspeito, e vistos e escutados por muitos discursos, como
inimigo do Estado. Já as classes menos desfavorecidas economicamente são
definidas pelo perfil de empobrecidos financeiramente e intelectualmente, como alvo
do sistema opressor. O tipo penal mais frequente, que é este público alvo dos
empobrecidos e sem escolaridade, sendo suprimida e oprimida, em razão de certas
práticas delituosas, por um sistema que não concede oportunidades a esta classe
dos menos favorecidos pelo Estado.
Em conformidade com a pesquisa realizada, os tipos penais, a faixa etária
pela pratica do delito, e o perfil demonstrado pelo resultado fim, esclarece que o
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governo, não é um governo, ou seja, um sistema político ou econômico para todos, é
pelo contrario, é um governo e uma economia para um grupo de pessoas, que
obtenham acesso e benefícios a este governo. A prática destes tipos penais, em sua
grande maioria, apontados pelos índices pela estatística se define que a grande
massa populacional, não tem oportunidades, e assim tornando um publico alvo, por
um perfil discriminatório, compreendido pela analise realizada através da
investigação, compreendendo que a grande massa e público é dos pobres
desfavorecidos, por um governo que não é para todos.
Mesmo existindo as diferenças entre as classes sociais, dominantes e
desfavorecidos, o grande público por parte do governo, pelas políticas criminais,
pelo direito penal, pelo sistema capitalista econômico neoliberal, o público alvo pelo
estereotipo preferido para demonstrar a vingança e os efeitos desta, por parte do
governo, é pelas classes desfavorecidas. Conforme cada realidade, sendo pobres
ou ricos é passível de vir cometer o delito, ou seja, o crime propriamente dito, a
prática delituosa ocorre em sua grande maioria por ordem econômica.
Quem é o grande causador do caos, da desordem em todas as esferas
sociais da vida humana em sociedade é pelo governo federal, pelo governo do
Distrito Federal, pelos governos Estaduais dos entes federados e pelos governos
municipais. A criminologia esclarece que o maior dano para os humanos é pelos
governos capitalistas em vigência, por causar a maior desordem, crise e caos, nas
vidas dos humanos, que acabam sendo reféns de um sistema aniquilador.
O governo é a razão desta desordem toda e caótica, que as delegacias, as
cadeias públicas, os presídios, as penitenciarias e os complexos penitenciários
prisionais, estão com excessos de humanos, jogados e amontoados no cárcere, sem
a mínima estrutura e condições humanas para o cumprimento da pena imposta por
este Estado, que é originário do caos social e humano. Chegará a tal ponto de faltar
espaço para encarcerar tantos humanos, que são excluídos, sendo eliminados e
excluídos da sociedade, sendo colocadas a beira e as margens deste Estado
destruidor, de memórias, de vidas, de liberdades e do próprio constitui dor de sua
própria existência a raça humana. É isto que a criminologia esclarece, retirando os
véus da escuridão e iluminando a caverna do saber.
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