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SUPERLOTADAS, PRISÕES NO BRASIL GASTAM R$ 15,8 BILHÕES AO ANO, DIZ TCU 
 
 O Brasil gastou R$ 15,8 bilhões para custear os sistemas prisionais em 2017 e precisaria investir 
mais R$ 5,4 bilhões por ano até 2037 para dar mais estrutura e acabar com déficit de vagas nas cadeias. Os 
dados estão em uma auditoria do TCU (Tribunal de Contas da União), que gerou uma decisão com uma 
série de críticas e recomendações ao Ministério da Justiça e estados. A auditoria do tribunal teve como 
ponto de partida a investigação dos repasses do Funpen (Fundo Penitenciário Nacional).  
 Segundo dados divulgados na sexta-feira (12) pelo Ministério da Justiça, o país tinha 726 mil presos 
em junho de 2017 --706.619 detidos em sistemas penitenciários e o restante detidos provisoriamente em 
delegacias. Não há dados mais recentes. O levantamento do TCU aponta que um preso no país custa, em 
média, R$ 23 mil por ano. Para efeito de comparação, em 2017, o Ministério da Educação definiu para o 
Fundeb (Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica) o custo anual mínimo por aluno de R$ 2.875,03. 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/07/17/superlotadas-
prisoes-no-brasil-gastam-r-158-bilhoes-ao-ano-diz-tcu.htm 

 
Escreva uma dissertação-argumentativa sobre o tema: A situação do sistema carcerário no Brasil. 
 
 
ORIENTAÇÕES: 

• Faça no mínimo 3 parágrafos. 

• Mínimo: 15 linhas 

• Máximo: 30 linhas 

• Use caneta azul ou preta. 

• Critério de correção: 1º e 2º: PAS-UnB 
                                        3º: Enem 
                                                                                                                                                              
SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO (0) PARA A REDAÇÃO QUE: 

• Não estiver com o nome e a turma preenchidos na folha definitiva. 

• Não estiver com o item “Redação número:” preenchido na folha definitiva. 

• Estiver escrita a lápis ou caneta com outra cor que não seja azul ou preta. 

• Deixar a folha definitiva em branco ou não estiver na folha definitiva. 

• Fugir ao tema ou ao gênero. 

• Desrespeitar os direitos humanos. 

• Copiar ou parafrasear trechos do texto de apoio. 

• Possuir marcas de identificação. 

• Estiver com corretivo. 

• Copiar ou parafrasear outros textos. 
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