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RESUMO

O trabalho tem por objetivo analisar parcialmente o sistema penal brasileiro, quanto ao aspecto ressocializador. O abolicionismo penal trata-se de uma teoria que critica a

penalização nos crimes de auto lesão. Partindo do entendimento que o sistema penal brasileiro possui falhas estruturais e funcionais, propõe-se uma despenalização de delitos

que poderiam ser alocados na esfera administrativa. O trabalho é importante (Justificativa) devido à crise que o sistema penal brasiliero vem enfrentando. A situação encontra-se

caótica. Os jornais internacionais e as Nações Unidas estão denunciando. O trabalho se escolta em penalistas a exemplo deThomas Mathiesen, Louk Hulsman e Nills Christie,

valendo-se igualmente de estudiosos do universo  da criminologia da evergadura teórica de Alessandro Baratta e Nilo Batista ( importantes pesquisadores para confrontar

aspectos do sistema penal no Brasil). A metodologia utilizada para o trabalçho é a crítica (ou zetética). As análises comparativas e os dados estatísticos também são empregados

para a busca da verdade científica. Segundo os dados coletados, o Brasil possuía 622.202 presos em dezembro de 2014. Tendo uma taxa de ocupação de 167%, ou seja,

excedendo 67% da capacidade prisional do país. Dentre esses 622.202 presos, 46% são condenados ou respondem por crimes contra o patrimônio, 28% por crimes relacionados

ao tráfico de drogas e 13% por crimes contra a pessoa. De acordo com dados de dezembro de 2014 do INFOPEN, 61,63% dos presos são negros ou pardos, e 37,23% são

brancos. Em relação a taxa de reincidência, de acordo com o Informe Regional de Desenvolvimento Humano (2013-2014)o percentual de reincidência no Brasil é um dos mais

altos, 47,4%, sendo que segundo o estudo do Instituto Avante Brasil a reincidência no Brasil é de 68%. Resultados: O sistema penal tradicional é ineficaz, falha na reabilitação, na

intimidação do indivíduo, na prevenção geral, na interdição dos transgressores e na aplicação de uma justiça equilibrada
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