
ATUALIDADES

A população carcerária do Brasil dobrou entre os anos de 1995 e 2003. No meio da década de 90, 
havia 148.760 detentos. Hoje existem 308.304 condenados cumprindo pena. O deficit de vagas no 
sistema penitenciário teve um aumento de 60,7% — de 80.163 vagas para 128.815. O Brasil tem 
a segunda maior população carcerária da América, com 187,7 presos para cada 100.000 
habitantes — os Estados Unidos da América (EUA) têm 740 para cada 100.000 habitantes.

Folha de S. Paulo, 10/7/2004, p. C1 (com adaptações). 

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando o quadro de violência atualmente 
existente no país e as características do sistema penitenciário brasileiro, julgue os itens 
subseqüentes.

01. Ao dobrar sua população carcerária em menos de uma década, o Brasil prova que sua justiça 
tornou-se mais ágil e que a impunidade deixou de existir no país.

02. Infere-se do texto que o Brasil tem, nos dias de hoje, a maior população carcerária da América 
Latina.

03. Moderno,  o sistema penitenciário brasileiro atende às necessidades hoje existentes nessa 
área, o que reduz sensivelmente os motins promovidos pelos detentos.

04. No Brasil, não há condenado cumprindo pena fora de presídios, o que desafoga as delegacias 
policiais.

05. Em  termos  comparativos,  vê-se  que  a  proporção  do  número  de  detentos  nos  EUA é 
significativamente maior que a de brasileiros.

06. Um dos problemas mais graves dos presídios brasileiros é a superpopulação carcerária, que 
enseja problemas que afetam a segurança pública.

07. Cenas de selvageria explícita assustaram o público brasileiro que, pela tela da TV e pelas 
fotos da imprensa, acompanhou recente motim de presidiários em Rondônia.

08. Grande parte da população carcerária brasileira é formada por pessoas pobres e com pouca 
— ou nenhuma — escolaridade formal.

09. A informatização hoje existente no sistema faz que condenados que já tenham cumprido suas 
penas sejam imediatamente postos em liberdade.

10. Nos  últimos  anos,  a  decisão  governamental  de  acelerar  a  construção  de  presídios,  nas 
diversas regiões do país, amenizou consideravelmente o problema de falta de vagas para os 
condenados que têm penas a cumprir.

11. O aumento da criminalidade, no Brasil de hoje, decorre de vários fatores, dos quais mostram-
se expressivos o tráfico e o consumo de drogas ilícitas.

12. Não  há  dúvida  de  que  o  Rio  de  Janeiro,  outrora  chamado  de  Cidade  Maravilhosa, 
transformou-se no  mais  violento  centro  urbano brasileiro,  sem comparação  com qualquer 
outra região metropolitana do país.



13. A pobreza é a causa da violência que, na atualidade, atormenta a população brasileira.

14. Uma das maiores críticas que são feitas à estrutura jurídica brasileira é a inexistência de 
defensoria pública, ou seja, de advogados pagos pelo poder público para atuar na defesa de 
quem não pode arcar com essa despesa.

15. No Brasil, infratores menores de idade não têm seus casos julgados à luz de uma legislação 
específica, sujeitando-se aos mesmos procedimentos adotados para os maiores de idade.

GABARITO COMENTADO 

01. E
Comentário: A ação do poder judiciário no Brasil, ainda não atende ao volume de processos a 
serem julgados. Essa ineficiência se dá em virtude pelo baixo número de juízes. Outro fator, é o 
aumento de delitos cometidos em grande parte pela sociedade de menor poder aquisitivo. 

02. C
Comentário:  Como é citado no texto o Brasil tem 187,7 presos por cada 100.000 habitantes. A 
outra citação no texto sobre o Estados Unidos, mas é bom lembrar que este não se localiza na 
América Latina.

03. E
Comentário:  É precário o sistema carcerário no Brasil, tanto os presídios federais e estaduais. 
Muitos deles não possuem programas de recuperação de detentos.

04. E
Comentário:  Por  falta  de  espaço  físico  no  presídios  muitos  presos  que  já  foram  julgados 
encontram-se cumprindo pena em delegacias.

05. C
Comentário:  No Estados Unidos a média é de 740 detentos para cada 100.000 habitantes. No 
Brasil, esse número cai para 187,7 para cada 100.000 habitantes.

06. C
Comentário:   Hoje  nos  principais  presídios  dos  estados  o  número  de  detentos  por  metro 
quadrado é o dobro do programado.

07. C
Comentário: Não só no estado de Rondônia, mas nos principais estados onde a superpopulação 
carcerária está acima do aceitável.

08. C
Comentário:  Hoje o percentual da população carcerária de baixo nível de escolaridade,  é de 
85%. Este fato demonstra que a falta de programas  sociais para atender a população de baixa 
renda.

09. E
Comentário: Entre os vários problemas do sistema carcerário é a falta de controle do tempo de 
cumprimento  de pena dos detentos.  Além de contribuir  para  a superpopulação da população 
carcerária, também cria um clima de descontentamento, fato que alimenta as rebeliões.



10. E
Comentário:  Ainda  é  insuficiente  a  construção  de  presídios  nos  estados  e  os  de 
responsabilidades do governo federal. 

11. C
Comentário:  Entre os vários fatores que alimentam a criminalidade nas principais cidades no 
Brasil, está o tráfico de drogas. Já que esse segmento alicia crianças das camadas mais pobres 
da população não só no consumo como também na comercialização das drogas.

12. E
Comentário:  Apesar do estado de Rio de Janeiro ter  um alto índice de criminalidade,  outros 
estados como São Paulo e Espírito Santo possuem percentuais que ultrapassam a do estado do 
Rio de Janeiro. 

13. E
Comentário:  Não é somente  o  baixo  poder  aquisitivo  fator  determinante para o  aumento  da 
criminalidade  no  país.  As  pesquisas  mais  recentes  apontam um aumento  de  criminosos  nas 
classes média e alta.

14. E
Comentário:  Os  estados  possuem  em  seus  Ministérios  Públicos  defensores  públicos  para 
atenderem a camada da população menos privilegiada. É necessário citar que nem sempre os 
defensores conseguem atender a demanda que recorre ao Ministério Público.

15. E
Comentário:  Os  menores  infratores  possuem  uma  legislação  especifica  que  é  baseada  no 
Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).


