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RESUMO: Principalmente a partir do ano de 2017, o Estado do Rio Grande do 
Sul, Brasil, vive um completo caos no sistema prisional, chegando ao ápice de 
custodiar presos em viaturas policiais, ambulâncias, lixeiras e grades próximas 
de delegacias de polícia, com a utilização de algemas e guarda permanente, 
devido às condições de superlotação dos cárceres, como forma de causar a falsa 
sensação de segurança pública à sociedade. A fim de demonstrar o caos 
prisional, deve-se referir a Cadeia Pública de Porto Alegre, antigo Presídio 
Central, o qual possui capacidade para aproximadamente 1.800 presos, e conta, 
hodiernamente, com uma média de 4.500 cidadãos encarcerados, entre presos 
provisórios e definitivos. A partir desse cenário de aprisionamento em larga 
escala e falta de local adequado para a custódia das pessoas, ante a ausência 
de vagas prisionais, problematiza-se de forma exponencial as violações aos 
direitos humanos dos presos submetidos a essa situação, estendendo tais 
violações aos policiais que fazem a custódia sem as mínimas condições de 
segurança nas vias públicas e nos pátios de delegacias. Sob todos os ângulos, 
por meio do método indutivo e da pesquisa qualitativa e quantitativa, verificar-
se-á a partir do presente estudo as respostas que o Estado, indelevelmente 
omisso em relação ao aprisionamento, vem proporcionando a essas situações 
degradantes das prisões gaúchas, por intermédio de decisões do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul, no ano de 2019, ou seja, através do Poder 
Judiciário, já que os demais poderes, Executivo e Legislativo, não respondem às 
reais necessidades para um ideal cumprimento de pena no nosso país [diga-se: 
existe a falta de uma administração responsável em relação à custódia provisória 
ou definitiva dos indivíduos; e, ainda, as disposições estabelecidas nas 
legislações penais (e de execução penal) são afastadas de forma direta, sem 
uma medida enérgica e determinante a cessar essas condições de 



encarceramento fora das mínimas regras de respeito à dignidade da pessoa 
humana]. Insta salientar que os presos submetidos às situações degradantes em 
viaturas e pátios de delegacias, fixados em objetos de modo que não fujam, 
algemados a céu aberto, independente das condições climáticas, são os detidos 
em flagrante delito, bem como aqueles recolhidos por conta de ordem judicial, 
permanecendo por vários dias nesse estado de calamidade, inexistindo uma 
regra e uma coerência na aplicação dessa medida, demonstrando a total falência 
e descontrole no aprisionamento das pessoas no Estado do Rio Grande do Sul. 
Ademais, no presente estudo, serão abordadas as espécies de prisões 
brasileiras, a realização e efetividade das audiências de custódia, a seletividade 
prisional, além da análise das soluções que o estado deve proporcionar ao 
sistema, como forma de resultado da pesquisa, homenageando-se os direitos 
básicos humanos dos presos, com o respeito mínimo à dignidade das pessoas 
preventiva e definitivamente encarceradas. 
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