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A atual situação do sistema prisional brasileiro 

O sistema Prisional é um dos assuntos mais notáveis no atual cenário jurídico e 

social do país. Assim, o artigo tenta mostrar a verdadeira situação precária a 

qual se encontra o sistema depois da explosão da população carcerária no 

início do século, evidenciando algumas das possíveis causas e ineficiências. 

Como o déficit de vagas existente, onde tem se apenas 164.823 vagas para 

condenados em regime fechado, ao passo que há efetivamente 250.094 

pessoas privadas de sua liberdade nesse regime, ou seja, quase 1,6 presos 

por vaga. Demonstrando assim, um olhar preliminar da inviabilidade social e da 

precarização da vida humana em que os detentos são submetidos. É 

importante frisar que o crescimento do número de presos não cumpriu sua 

promessa de contenção da violência. Ao contrário, a superlotação, a violação 

de direitos e a falta de ambientes e atividades propícias à ressocialização 

levam a um acirramento da violência e crescimento de facções criminosas em 

presídios. Outro fato a ser discutido, é o alto número de presos provisórios, ou 

seja, aqueles que aguardam presos pelo julgamento da justiça que chega a 

32% da população carcerária. Atualmente, quatro em cada dez presos 

brasileiros são provisórios. Constatando se, a imposição do regime fechado e o 

uso indiscriminado da prisão provisória pelo Poder Judiciário. Além disso, é 

fundamental expor também a inviabilidade econômica a qual tal sistemática 

tem se tornado, tendo em vista, que em menos de cinco anos o governo gasta 

o mesmo valor gasto na construção de um presídio apenas com manutenção e 

pessoal. Apresentando assim, a necessidade de uma nova avaliação sobre a 

estrutura carcerária do país e de se incentivar novas alternativas à prisão às 

quais sejam mais baratas e efetivas, assim como para a ressocialização 

recuperação dos detidos após saírem do cárcere. 
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