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RESUMO 
 
 

 AS MAZELAS DO SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO  MARIA CECILIA DE OLIVEIRA 
MORAES Apesar do individuo perder a sua liberdade pelo cometimento de um crime, o mesmo 
continua a ter direitos pertencentes ao ser humano, como a dignidade. O Brasil sofre com o 
abandono do sistema prisional, o que deveria ser uma forma de re-socialização se torna muitas 
vezes, uma escola para o crime. O Estado não faz a sua parte, uma vez que não segue as 
regras mínimas para o tratamento do preso, descrita na Lei de Execuções Penais, na 
Constituição Federal e no Código Penal, além de regras internacionais, como a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem e a 
Resolução da ONU. Assis descreve em seu livro o descaso com a saúde do preso, como No 
trecho a seguir: “A superlotação das celas, sua precariedade e sua insalubridade tornam as 
prisões num ambiente propício à proliferação de epidemias e ao contágio de doenças. Todos 
esses fatores estruturais aliados ainda à má alimentação dos presos, seu sedentarismo, o uso 
de drogas, a falta de higiene e toda a lugubridade da prisão, fazem com que um preso que 
adentrou lá numa condição sadia, de lá não saia sem ser acometido de uma doença ou com 
sua resistência física e saúde fragilizadas. O que acaba ocorrendo é uma dupla penalização na 
pessoa do condenado: a pena de prisão propriamente dita e o lamentável estado de saúde que 
ele adquire durante a sua permanência no cárcere.” Em uma reportagem do jornal “O Globo”, 
em 2008, falou-se a respeito do relatório da CPI do sistema penitenciário, mostrando dados 
alarmantes, sobre o número de mortos: “[...]1.250 mortos em um ano. A média é de três mortes 
por dia. Significa que viver na prisão, sob a custódia do estado, é duas vezes mais perigoso do 
que morar na cidade mais violenta do país”. É um método que “pode” funcionar, apenas 
aparentemente, para abafar o terror, e que é terminantemente impossível pensar na 
recuperação de quem se encontra ali. Pode-se comprovar a ineficácia da pena privativa de 
liberdade como maneira de re-socializar o preso com o alto índice de reincidência de 
criminosos ao sistema carcerário. Mesmo sem números oficiais, no Brasil, cerca de 90% dos 
ex-detentos que voltam para sociedade voltam para a prisão. Tal realidade é reflexo do 
tratamento e das condições as quais o apenado foi submetido na penitenciaria durante o 
cárcere, somadas a rejeição e a indiferença aplicadas pela sociedade. O “fardo” de ser um ex-
detento e o desamparo oriundo das autoridades faz com que o ex-detento torne-se 
marginalizado e acabe voltando ao mundo do crime, por falta de opção. O correto seria se o 
egresso obtivesse um amparo pela sociedade e pelo Estado, o que é previsto nos artigos 25, 
26 e 27 da Lei de Execução Penal, que prevê “a orientação para sua reintegração à sociedade, 
assistência social para auxiliar-lhe na obtenção de emprego e inclusive alojamento e 
alimentação em estabelecimento adequado nos primeiros dois meses de sua liberdade”. 
Também é de direito do ex-detento a recolocação no mercado de trabalho, a prestação de 
assistência jurídica, pedagógica e psicológica. Tal assistência não deve ser tratada como a 
solução dos problemas de reincidência dos ex-detentos, pois o que ocasiona esse problema é 
em maior parte o ambiente prisional. Porém esse trabalho minimizaria os efeitos por eles 
sofridos durante a detenção e auxiliaria na readaptação do convívio social. Palavras-chave: re-
socialização, preso, penitenciaria.    ASSIS, Rafael Damaceno de. A realidade atual do sistema 
penitenciário Brasileiro. 


