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Atualidades

FATOS DA ATUALIDADE DO BRASIL

Governo Dilma Rousseff (2010 – 2016)

Em outubro de 2010, em segundo turno, o Brasil elege pela primeira vez uma mulher como 
Chefe do poder executivo. Dilma Rousseff (mineira de Belo Horizonte) tomou posse do cargo 
de Presidente da República Federativa do Brasil, prestando, assim como os demais presidentes 
eleitos na Nova República, juramento solene perante o Congresso Nacional em 1º de janeiro de 
2011. Dilma deu continuidade aos programas do governo Lula tais como. O Luz para Todos, que 
beneficiou mais de 3 milhões de famílias até 2013, a segunda fase do PAC que foram disponibi-
lizados recursos na ordem de R$ 1,59 trilhão em uma série de investimentos, tais como trans-
portes, energia, cultura, meio ambiente, saúde, área social e habitação, e do programa Minha 
Casa, Minha Vida que obteve investimentos na cifra de R$ 34 bilhões da qual foram construídas 
1 milhão de moradias na primeira fase, e 2 milhões de moradias com investimentos de R$125,7 
bilhões na segunda fase do programa.

Em junho de 2013, irromperam no país inúmeras manifestações populares, quando milhões de 
pessoas saíram às ruas em todos os estados para contestar os aumentos nas tarifas de trans-
porte público, a truculência das policiais militares estaduais, além de outras reivindicações. En-
tre os principais desafios do país para o futuro estão um salto qualitativo na educação e saúde, 
a desburocratização do empreendedorismo e uma resposta eficiente aos crescentes problemas 
de segurança pública e favelização dos centros urbanos. Tais manifestações resultaram em ju-
lho de 2013 no lançamento do programa mais médicos que teve como objetivo levar 15 mil 
profissionais da saúde para atender regiões carentes do Brasil. O Brasil sedia em 2014 a Copa 
do Mundo de futebol. No final do primeiro governo de Dilma, é deflagrada a Operação Lava 
Jato, do qual é apurado um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de 10 
bilhões de reais, sendo considerado pela polícia federal o maior esquema de corrupção da his-
tória do Brasil.

Após as polarizadas eleições presidenciais de 2014, Rousseff é reeleita com 51,64% dos votos 
válidos, ao derrotar em segundo turno o candidato Aécio Neves. Durante a campanha eleito-
ral, um acidente aéreo vitimou o candidato Eduardo Campos do PSB. Em março de 2015 novos 
protestos acontecem em vários estados principalmente contra a corrupção, especialmente por 
conta da Operação Lava Jato conduzida pela Polícia Federal. Como efeito da enorme e crescen-
te insatisfação popular com o governo, a base política da presidente foi se deteriorando e um 
processo de impeachment contra a presidente é iniciado em dezembro do mesmo ano com 
base em várias acusações, incluindo as chamadas "pedaladas fiscais" cometidas em seu go-
verno. O ato causa grande controvérsia e divide o país entre grupos antigovernistas (majorita-
riamente de direita) e pró-governo (majoritariamente de esquerda). Em 17 de abril de 2016, a 
Câmara dos Deputados aprova o início do processo, que a partir de então é encaminhado para 
análise no Senado.
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Governo Michel Temer

Michel Temer, atual presidente do Brasil, desde 31 de agosto de 2016.

No dia 12 de maio de 2016, o Senado Federal aprova a admissibilidade do processo por 55 votos 
a favor, 22 contra e 2 abstenções. A Presidente Dilma Rousseff é afastada do exercício do cargo 
e o vice-presidente Michel Temer assume interinamente até o julgamento no Senado presidido 
pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O Brasil sedia, em agosto 
e setembro os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos de Verão de 2016 respectivamente. No 
dia 31 de agosto de 2016, o Senado aprovou o impeachment de Dilma Rousseff com 61 votos 
favoráveis e 20 contrários e cassa o mandato de Dilma. O vice-presidente Michel Temer é então 
empossado no cargo como presidente da república em virtude da vacância do cargo.

Sendo considerado como um governo reformista, Temer encaminha ao congresso nacional re-
formas importantes e polêmicas da qual eram aguardadas há décadas. Reformas tais como: 
Ensino médio, previdência, trabalhista e tributária. Temer dá continuidade ao programa habi-
tacional, do qual é lançado ainda no governo Dilma a terceira fase do Minha Casa, Minha Vida 
que serão construídas mais 2 milhões de moradias até 2018, totalizando 5 milhões de moradias 
nas três fases do programa. 

Movimentos Sociais – Jornadas de Junho de 2013

Os protestos no Brasil em 2013, também conhecidos como Manifestações dos 20 centavos, 
Manifestações de Junho ou Jornadas de Junho, foram várias manifestações populares por todo 
o país que inicialmente surgiram para contestar os aumentos nas tarifas de transporte público, 
principalmente nas principais capitais. São as maiores mobilizações no país desde as manifesta-
ções pelo impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello em 1992, e chegaram a 
contar com até 84% de simpatia da população.

Inicialmente restrito a pouco milhares de participantes, os atos pela redução das passagens nos 
transportes públicos ganharam grande apoio popular em meados de junho, em especial após 
a forte repressão policial contra os manifestantes, cujo ápice se deu no protesto do dia 13 em 
São Paulo. Quatro dias depois, um grande número de populares tomou parte das manifesta-
ções nas ruas em novos diversos protestos por várias cidades brasileiras e até do exterior. Em 
seu ápice, milhões de brasileiros estavam nas ruas protestando não apenas pela redução das 
tarifas e a violência policial, mas também por uma grande variedade de temas como os gastos 
públicos em grandes eventos esportivos internacionais, a má qualidade dos serviços públicos 
e a indignação com a corrupção política em geral. Os protestos geraram grande repercussão 
nacional e internacional.

Em resposta, o governo brasileiro anunciou várias medidas para tentar atender às reivindica-
ções dos manifestantes e o Congresso Nacional votou uma série de concessões (a chamada 
"agenda positiva"), como ter tornado a corrupção como um crime hediondo, arquivado a cha-
mada PEC 37, que proibiria investigações pelo Ministério Público, e proibido o voto secreto em 
votações para cassar o mandato de legisladores acusados de irregularidades. Houve também a 
revogação dos então recentes aumentos das tarifas nos transportes em várias cidades do país, 
com a volta aos preços anteriores ao movimento.
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As manifestações no Brasil seguiram o mesmo processo de "propagação viral" de protestos em 
outros países, como a Primavera Árabe, no mundo árabe, Occupy Wall St, nos Estados Unidos, 
e Los Indignados, na Espanha.

Impeachment da Presidente Dilma Rousseff

Em 31 de agosto de 2016, a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, foi destituída do cargo após 
a conclusão de um processo de impeachment, aberto contra ela em 12 de maio do mesmo 
ano. Entretanto, Dilma Rousseff não perdeu seus direitos políticos com a destituição, isto é, 
não ficou inabilitada para exercer cargos públicos por um período de oito anos, como prevê a 
Constituição Federal em seu artigo 52. Neste texto, além de explicarmos como ocorreu esse 
acontecimento, também indicaremos alguns temas históricos correlatos que podem ser alvos 
de questões de vestibulares e do Enem nos próximos anos.

Acolhimento do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados

Ao longo do ano de 2015, a Câmara dos Deputados, então presidida pelo deputado Eduardo 
Cunha (PMDB), recebeu 50 pedidos de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Des-
ses pedidos, 39 foram rejeitados por não apresentarem provas e argumentos satisfatórios. Dos 
11 restantes, Eduardo Cunha acolheu, em 2 de dezembro, aquele que foi protocolado em 15 de 
outubro. Esse pedido foi elaborado pelos juristas Miguel Reale Jr., Janaína Conceição Paschoal 
e Hélio Bicudo e subscrito por três líderes de movimentos populares que articularam parte da 
massa de pessoas que foi para as ruas em várias cidades do país em 2015, sobretudo em 15 de 
março. São eles: Kim Patroca Kataguiri (Movimento Brasil Livre – MBL), Rogério Chequer (Vem 
Pra Rua) e Carla Zambelli Salgado (Movimento Contra a Corrupção).

Abertura do processo e afastamento da presidente

O pedido foi encaminhado ao plenário da Câmara para ser votada a sua admissibilidade. A vota-
ção ocorreu no dia 17 de abril de 2016. 367 deputados federais foram favoráveis e 137 votaram 
contra. Aos doze dias do mês seguinte, foi a vez de o plenário do Senado Federal votar contra 
ou favor da abertura do processo de impeachment. 55 senadores votaram a favor e 22, contra. 
Sendo assim, o processo estava oficialmente em curso e, como previsto no texto constitucional, 
Dilma Rousseff teve que se afastar temporariamente do cargo. Seu vice, Michel Temer, assumiu 
interinamente o posto.

Argumentos da acusação e da defesa

Segundo a Constituição Federal do Brasil, durante o processo de impeachment, os senadores 
desempenham função de juízes. Portanto, foi montada uma Comissão Especial de Impeach-
ment para apurar as denúncias do processo, ouvir testemunhas da acusação e da defesa e de-
bater política e juridicamente o caso.

No pedido que foi acolhido, os denunciantes formularam a acusação de crime de respon-
sabilidade contra a presidente Dilma com base no artigo 85 da Constituição Federal e Lei 1. 
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079/1050. O argumento principal dizia respeito à violação, por parte da presidente, de leis re-
lativas ao orçamento e ao controle fiscal, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF). Essa violação teria sido cometida com a edição de decretos de 
créditos suplementares sem a aprovação do Congresso Nacional e a realização de operação de 
crédito com instituição financeira controlada pela União.

A defesa, que foi realizada pelo advogado José Eduardo Cardozo, bem como os senadores par-
tidários da presidente, justificou que a edição dos decretos consistia apenas em autorização 
de gastos, sem impacto na realização da despesa, já que esta seria “controlada pelos decretos 
de contingenciamento. Quanto a esse aspecto, no ano de 2015, o governo teria promovido o 
maior contingenciamento da história e cumprido a meta vigente ao final do exercício”.  Além 
disso, a defesa também argumentou que toda a realização do processo de impeachment não 
tinha legitimidade porque não havia crime algum cometido por Dilma Rousseff. Fez parte desse 
argumento a narrativa de que o processo, na verdade, era um “golpe parlamentar”, orquestra-
do por alguns personagens da cena política, como Eduardo Cunha e Michel Temer.

Votação final

Finalizados os trâmites da Comissão Especial de Impeachment, o processo seguiu para sua fase 
final, que transcorreu durante os dias 29, 30 e 31 de agosto de 2016. No primeiro dia, a presi-
dente Dilma foi ao plenário do Senado Federal fazer a sua defesa e responder aos questiona-
mentos dos senadores. Depois, acusação e defesa fizeram seus discursos finais, seguidos pelos 
discursos, também finais, dos senadores contra e a favor do impeachment. No dia 31, houve a 
votação decisiva.

Todavia, antes que tivesse início, o primeiro-secretário do Senado, senador Vicentinho Alves, 
apresentou um requerimento da bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) – partido da Presi-
dente da República – que pedia o destaque do texto da votação que fala da penalidade aplicada 
ao presidente que sofre impeachment. O texto integral prevê a destituição do cargo e a perda 
dos direitos políticos, isto é, a inabilitação para o exercício de funções públicas, por oito anos. O 
requerimento pedia que ocorressem duas votações, uma para cada quesito da sentença. Os se-
nadores votariam: 1) a favor ou contra a perda do mandato da presidente e 2) a favor ou contra 
a perda dos direitos políticos.

O requerimento foi deferido pelo presidente da mesa do julgamento, que era, na ocasião, o 
ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski. Ocorreram, 
então, duas votações e a presidente foi destituída de seu posto (primeira votação), mas ficou 
com os seus direitos políticos preservados (segunda votação). Esse “fatiamento” do texto da 
pena gerou intensa discussão entre juristas, políticos e jornalistas, já que foi considerado in-
constitucional por muitos.

Operação Lava-Jato

Operação Lava Jato é um conjunto de investigações em andamento pela Polícia Federal do Bra-
sil, cumprindo mais de mil mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, de prisão 
preventiva e de condução coercitiva, visando apurar um esquema de lavagem de dinheiro que 
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movimentou de 10 a 20 bilhões de reais em propina.  Iniciada em 17 de março de 2014, a 
operação contava até fevereiro de 2016 com trinta e oito fases operacionais, durante as quais 
mais de cem pessoas haviam sido presas e condenadas. Investiga crimes de corrupção ativa e 
passiva, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, organização criminosa, obstrução da justiça, 
operação fraudulenta de câmbio e recebimento de vantagem indevida. De acordo com inves-
tigações e delações premiadas recebidas pela força-tarefa da Operação Lava Jato, estão envol-
vidos membros administrativos da empresa estatal petrolífera Petrobras, políticos dos maiores 
partidos do Brasil, incluindo presidentes da Câmara e do Senado e governadores de estados, 
além de empresários de grandes empresas brasileiras.

A origem do nome da operação foi devido ao uso de uma rede de lavanderias e postos de com-
bustíveis para movimentar valores de origem ilícita, investigada na primeira fase da operação, 
na qual o doleiro Alberto Youssef foi preso. Através de Youssef, constatou-se sua ligação com 
Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, que foi preso preventivamente na segunda fase. 
Seguindo essa linha de investigação, prendeu-se Nestor Cerveró em 2015, que depois dela-
tou. Em junho, a operação atingiu grandes empreiteiras brasileiras, como a Andrade Gutierrez 
e Odebrecht, cujos respectivos presidentes foram presos; depois muitas outras empresas de 
empresas de ramos diversos seriam investigadas. Da ligação política, José Dirceu, já condenado 
em 2013 pelo seu envolvimento no Mensalão, foi preso novamente em agosto, e o publicitário 
João Santana seria investigado em fevereiro de 2016, enquanto, em março, a condução coer-
citiva do ex-presidente Lula para depor à Polícia Federal em São Paulo repercutiu na impren-
sa internacional. No mesmo mês, aconteceu a primeira operação internacional realizada pela 
Operação Lava Jato, em parceria com a Polícia Judiciária portuguesa. O ex-tesoureiro do Partido 
Progressista, João Cláudio Genu, foi preso em maio. Dois ex-ministros da Fazenda foram presos 
em setembro, Guido Mantega e Antonio Palocci, aquele liberado logo depois. O primeiro mem-
bro eleito do executivo a ser preso foi o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral em no-
vembro; no mês seguinte, foi a vez de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara de Deputados. 
Em janeiro de 2017, o empresário Eike Batista foi preso, e posteriormente, em março de 2017, 
o ex-gerente da Petrobras Roberto Gonçalves foi preso ao movimentar recursos ilícitos da Suíça 
para China e Bahamas. Em abril de 2017, a justiça bloqueou 470 milhões de reais do Partido 
Progressista (PP) e políticos da legenda, em uma ação que pede ressarcimento do partido de 
2,3 bilhões de reais. A operação continua ativa.

Ao final de dezembro de 2016, a Operação Lava Jato obteve um acordo de leniência com a em-
preiteira Odebrecht, que proporcionou o maior ressarcimento da história mundial. O acordo 
previu o depoimento de 77 executivos da empreiteira, que gerou 83 inquéritos no STF, e que 
foram retirados o sigilo em abril de 2017, pelo ministro da Corte Edson Fachin. Em 2017, peritos 
da Polícia Federal levantaram que as operações financeiras investigadas na Operação Lava Jato 
somaram 8 trilhões de reais. A Polícia Federal considera-a a maior investigação de corrupção da 
história do país.

A Operação Lava Jato descobriu um quadro de corrupção sistêmica no Brasil e fez a Justiça 
criminal funcionar para todos, independentemente de riqueza ou poder. Uma operação desse 
porte, em que cada fio da meada puxado tem desdobramentos imprevisíveis, não será esqueci-
da facilmente. Quebrou-se paradigmas e criou-se necessidade de se estabelecer novos padrões 
de comportamento na política e na economia. Na fase batizada de Catilinárias, cujo alvo foi 
Eduardo Cunha e outros políticos, foi necessário mergulhar na história antiga e nos discursos 
de Cicero no Senado romano para entender a situação do Brasil: "Até quando abusarás da nos-
sa paciência? Por quanto tempo a tua loucura há de zombar de nós? A que extremos se há de 
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precipitar a tua desenfreada audácia? (...) Não te dás contas de que teus planos foram desco-
bertos?" O sentimento era mesmo o de que zombavam de nós e abusavam de nossa paciência. 
A pergunta "Até quando?" continua a ecoar nos ouvidos dos brasileiros. A resposta só pode ser 
dada por meio do fortalecimento das instituições.

Eleições 2016

Segundo turno confirma guinada à direita e conservadora
LEANDRO COLON da Folha de São Paulo

A direita, definitivamente, venceu a esquerda em 2016. E não foi por pouco.

O segundo turno confirmou a preferência do eleitor de capitais e dos grandes centros por can-
didatos conservadores e com discurso político à direita.

Numa análise geral de todos os municípios, a eleição termina com o fortalecimento de PSDB, 
PMDB e PSD, todos da base do governo de Michel Temer, e o massacre do PT, que começa o 
ano de 2017 com apenas um prefeito de capital (Rio Branco).

O movimento eleitoral pró-direita já havia sido indicado no primeiro turno nas capitais e sim-
bolizado na reeleição acachapante de ACM Neto (DEM) em Salvador, com 74% dos votos, e na 
surpreendente vitória de João Doria (PSDB) em São Paulo.

Ambos se encaixam no perfil de candidatos de características liberais, focados no discurso pri-
vatizante e próximo do empresariado.

A votação deste domingo (30) ratificou uma tendência que ainda merece ser totalmente deci-
frada.

Seria consequência da crise política que tirou o PT do Palácio do Planalto este ano?

Ou uma reação em cascata nos municípios à crise econômica no país, fruto de erros de gestões 
petistas no governo federal? Ou os dois fatores, político e econômico?

As urnas em 2016 revelam também o crescimento de partidos e grupos que defendem, além 
de uma política direitista, um comportamento conservador.

O exemplo mais expressivo no contexto nacional é Marcelo Crivella, prefeito eleito no Rio de 
Janeiro.

Ele venceu Marcelo Freixo, candidato do PSOL, à esquerda e ideologicamente oposto ao vence-
dor.

Crivella fez a carreira nos cultos da Igreja Universal, de onde é bispo licenciado.

Sua vitória também é o sucesso do PRB, partido controlado pela igreja de Edir Macedo e que 
pela primeira vez vai comandar uma prefeitura de capital –no caso, uma das mais relevantes 
politicamente.

Hoje senador, Crivella ganha após ter sido bombardeado na campanha pela revelação de frases 
ditas por ele no passado, na condição de bispo, consideradas por adversários homofóbicas ou 
de radicalismo religioso.
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No discurso de vitória no domingo, ele adotou um tom de conciliação ao agradecer apoio de 
católicos e de adeptos de outras crenças.

Essa guinada à direita nas capitais ganhou corpo no Sul com as vitórias de Nelson Marchesan 
(PSDB), em Porto Alegre, e Rafael Greca (PMN), em Curitiba.

Em Belo Horizonte, o segundo turno havia evidenciado esse movimento na disputa entre o tu-
cano João Leite e Alexandre Kalil (PHS).

A vitória de Kalil, que fez carreira como cartola no Atlético-MG, representa ainda a força de can-
didatos que adotaram discurso de negar a política –foi assim também em São Paulo, onde Doria 
bateu na tecla de que, ao contrário dos adversários, não era um político de raiz.

PT, O GRANDE DERROTADO

O fortalecimento da direita automaticamente representa um enfraquecimento da esquerda, 
sobretudo do PT.

O partido dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff havia saído do primeiro turno como o prin-
cipal derrotado em 2016 ao eleger menos da metade do número de prefeituras conquistadas 
quatro anos atrás.

A sigla venceu somente em uma prefeitura de capital, com Marcus Alexandre, reeleito em Rio 
Branco (AC).

Começa 2017 sem comandar uma capital no Nordeste, reduto que já representou muito de sua 
força no país.

O atual prefeito do Recife, Geraldo Julio (PSB), foi reeleito na disputa contra o petista João Pau-
lo.

O drama do PT pode ser simbolizado pelas derrotas no chamado "cinturão vermelho" na Gran-
de São Paulo.

O petista Carlos Grana perdeu a reeleição em Santo André para o tucano Paulo Serra com um 
resultado constrangedor: 78% a 21% dos votos.

O PT já tinha ficado de fora do segundo turno em São Bernardo do Campo, depois de oito anos 
de gestão petista com Luiz Marinho, cria política de Lula. Na cidade do ABC, berço político do 
ex-presidente, venceu um candidato do PSDB, Orlando Morando.

LAVA JATO AVANÇA COM A PRISÃO DE EDUARDO CUNHA E AS DELAÇÕES 
DA ODEBRECHT

Em 2016, a Lava Jato consolidou-se como a mais profunda investigação de corrupção já realiza-
da no Brasil. A operação, que teve início em 2014 e investiga um amplo esquema de lavagem e 
desvio de dinheiro da Petrobras, foi responsável pela denúncia e prisão de diversos políticos em 
2016, abalando os alicerces do poder em Brasília.

Um dos casos mais emblemáticos é o de Eduardo Cunha. Como presidente da Câmara dos De-
putados, o político desempenhou papel fundamental ao aceitar o pedido para a abertura do 
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processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Mas as denúncias de corrupção no âmbito da 
Lava Jato foram minando o seu poder. Em maio, o Supremo Tribunal Federal afastou Cunha da 
presidência da Câmara. Em setembro, ele teve o seu mandato de deputado cassado pelo plená-
rio da Câmara. E, em 19 de outubro, foi preso por decisão do juiz Sérgio Moro.

Mas a prisão de Cunha parece ser apenas um aperitivo do que está por vir. Em 10 de dezembro, 
a construtora Odebrecht, que já admitiu participar de um “sistema ilegal e ilegítimo de finan-
ciamento do sistema partidário-eleitoral do país”, assinou um acordo de leniência – como é 
chamada a delação premiada para as empresas.

Nos primeiros depoimentos, executivos da Odebrecht citaram diversos políticos como benefici-
ários de propinas, incluindo o presidente Michel Temer, o presidente do Senado, Renan Calhei-
ros, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o governador de São Paulo, Geraldo Alckimin e o 
ministro das Relações Exteriores, José Serra, entre outros.

Outro político investigado pela Lava Jato é o ex-presidente Lula, que responde a três processos. 
As investigações devem se aprofundar em 2017 com potencial para abalar ainda mais o sistema 
político brasileiro.

CRISE ECONÔMICA SE AGRAVA E GOVERNO APROVA PEC QUE LIMITA OS 
GASTOS FEDERAIS

A crise econômica que deu as caras em 2015 mostrou-se ainda mais persistente em 2016. Os 
dados mais recentes do Produto Interno Bruto (PIB) mostram que a economia brasileira enco-
lheu 0,8% no terceiro trimestre, em relação aos três meses anteriores. Foi o sétimo trimestre 
consecutivo de retração do PIB, o que configura uma das mais longas recessões da história do 
país.

E o encolhimento da economia traz consigo seu efeito prático mais perverso: o aumento do 
desemprego. No terceiro trimestre de 2016, o índice bateu em 11,8%, o maior desde o início da 
série histórica iniciada em 2011.

Neste cenário de contração econômica, em que as receitas do governo diminuem e os gastos 
são elevados, o debate acerca da dívida pública ganhou ainda mais destaque em 2016. Em ju-
nho, o governo apresentou ao Congresso uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que 
limita o aumento dos gastos públicos por até 20 anos. A chamada PEC do Teto restringe o cres-
cimento das despesas do governo federal à inflação do ano anterior.

Para o governo, a medida era necessária porque o governo está gastando muito mais do que 
pode pagar, o que tem um efeito direto na elevação da dívida. Seus críticos, contudo, argumen-
tam que a PEC irá afetar os investimentos federais em saúde e educação, além de reduzir os 
gastos em programas sociais. A votação no Congresso foi marcada por protestos em pelo me-
nos sete estados e no Distrito Federal. Mas a PEC do Teto acabou sendo aprovada no Senado, 
em 13 de dezembro, e promulgada dois dias depois.

RIO 2016: UM RESPIRO EM MEIO AO TURBILHÃO POLÍTICO

Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro foram realizados entre os dias 3 e 21 de agosto, em meio 
ao processo de impeachment de Dilma Rousseff. Antes do início da competição havia receios 
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quanto à capacidade do Rio em organizar um evento desse porte e receber milhares de turis-
tas. Apesar de algumas reclamações sobre as acomodações dos atletas e à mobilidade do pú-
blico, os Jogos transcorreram sem grandes problemas. A cerimônia de abertura recebeu elogios 
em todo o mundo, e as competições foram recebidas com grande entusiasmo.

A Rio 2016 marcou a coroação de duas lendas do esporte. O nadador norte-americano Michael 
Phelps conquistou cinco medalhas de ouro e uma prata na Rio 2016, consolidando sua condi-
ção de maior atleta olímpico da história. Já o velocista jamaicano Usain Bolt obteve o inédito 
tricampeonato em três provas diferentes: nos 100 e 200 metros rasos e no revezamento 4×100 
metros.

O Brasil terminou a competição em 130 lugar, com sete ouros, seis pratas e seis bronzes. Foi 
o melhor desempenho em uma Olimpíada, ainda que abaixo da projeção do Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB), que almejava figurar no top 10. Entre os medalhistas, destaque para a vitória 
emocionante de Thiago Braz no salto com vara, para as três medalhas (duas de prata e uma de 
bronze) de Isaquias Queiroz na canoagem e para o inédito ouro do futebol masculino.

Além dos fatos esportivos, a Rio 2016 também apresentou importantes desdobramentos polí-
ticos. As obras de construção das arenas olímpicas e de reurbanização provocaram a remoção 
de milhares de famílias, especialmente as que viviam na Vila Autódromo, chamando a atenção 
para o acelerado processo de gentrificação na cidade. Nas arquibancadas, as faixas contra o en-
tão presidente interino Michel Temer chegaram a ser proibidas pelo Comitê Olímpico Brasileiro 
e só depois foram liberadas por uma liminar judicial. Houve destaque também para a participa-
ção de uma delegação formada por 10 refugiados e o primeiro ouro de Kosovo, uma nação que 
ainda não é reconhecida pela ONU.

Operação Carne Fraca

Operação Carne Fraca é uma operação deflagrada pela Polícia Federal do Brasil, e teve início 
no dia 17 de março de 2017. Ela foi o estopim para o escândalo, onde apontou que as maiores 
empresas do ramo — JBS, dona das marcas Seara, Swift, Friboi e Vigor, e a BRF, dona da Sadia 
e Perdigão — são acusadas de adulterar a carne que vendiam no mercado interno e externo. 
No total o escândalo da carne adulterada no Brasil envolve mais de 30 empresas alimentícias 
do país, acusadas de comercializar carne estragada, mudar a data de vencimento, maquiar o 
aspecto e usar produtos químicos supostamente cancerígenos para buscar revenda de carne 
estragada, além de apontar agentes do governo acusados de liberar estas carnes.

Dentre as pessoas flagradas em gravação foi registrada a interferência do então Ministro da 
Justiça do governo Michel Temer, Osmar Serraglio, cobrando de um dos chefes do esquema e 
principal alvo da investigação Daniel Gonçalves Filho, sobre a fiscalização em um dos frigorífi-
cos envolvidos.

O Brasil é o líder mundial em exportação de carne bovina e de frango, e o quarto exportador de 
carne suína. No ano de 2016 as vendas do setor representaram 7,2% do comércio global.

A holding BRF, controladora de Sadia e Perdigão, possui no país quarenta e sete fábricas, e so-
zinha detinha 14% do mercado mundial de aves, exportando para 120 países; já a JBS, contro-
ladora das marcas Friboi, Seara, Swift e Pilgrim's Pride era considerado o maior frigorífero do 
mundo, enviando carnes para 150 países.
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Como impacto imediato o preço das ações destas duas empresas lideraram as perdas na Ibo-
vespa no dia da operação: 7,25% a BRF e 10,59% a JBS; ambas já vinham de resultados ruins no 
ano de 2016, e avaliou-se que terão enormes dificuldades para conseguir reverter a quebra de 
confiança.

A Operação Carne Fraca foi divulgada pela PF como a maior realizada na história da corporação. 
Mais de 1.100 policiais federais foram as ruas para cumprir 309 mandados em seis estados do 
Brasil e no Distrito Federal. Os mandados expedidos pela Justiça foram 27 de prisão preventiva, 
11 de prisão temporária, 77 de condução coercitiva e 194 de busca e apreensão.

Segundo as investigações, mais de 30 empresas e fiscais do Ministério da Agricultura se benefi-
ciaram do esquema que envolvia liberar a venda da carne imprópria para consumo.

A Polícia Federal afirmou que parte da propina liberada no esquema ia para o PMDB, partido do 
presidente da república em exercício, Michel Temer, e PP, da base aliada.

O delegado da Polícia Federal, Maurício Moscardi, lembrou que a responsabilidade pelos atos 
criminosos contra a população é tanto dos empresários quanto dos agentes públicos.

Dentro do Ministério da Agricultura funcionários envolvidos com o esquema removiam fiscais 
para garantir a continuidade do esquema. A recusa de um fiscal em ser removido, foi o que le-
vou ao começo das investigações.

Após a operação ser deflagrada pela PF, 33 servidores foram afastados, e destes, quatro foram 
exonerados. Três unidades de beneficiamento de carne foram fechadas; a BRF em Mineiros 
(GO), e as unidades da Peccin em Jaraguá do Sul (SC) e Curitiba (PR).

Nacional
Autoridades alertaram para a imagem que o escândalo pode causar na indústria nacional e 
seus possíveis impactos na economia.

As ações da JBS, na BM&FBovespa fecharam o dia 17 de março em queda de mais de 11%, as 
BRF seguiram as da JBS e também caíram quase 8%. Somente neste dia, a JBS teve um perda 
de valor de mercado de R$ 3,456 bilhões, enquanto a BRF teve uma perda de R$ 2,31 bilhões.

Internacional
O periódico New York Times afirmou que o escândalo "lança dúvidas sobre a indústria do agro-
negócio no Brasil, na já afetada economia nacional, devido a outros escândalos", além de men-
cionar o vínculo das propinas originadas no esquema, com o partido do presidente do Brasil.

O jornal britânico Financial Times falou no mesmo tom do New York Times e também levantou 
dúvidas sobre o futuro da indústria da carne no Brasil.

O também britânico The Telegraph citou as acusações de corrupção para manter a carne podre 
no mercado e seu vínculo com funcionários do governo federal, fato que também foi lembrado 
pelo jornal estadunidense Washington Post.

Segundo o ministro Blairo Maggi, a União Europeia solicitou ao governo brasileiro uma reunião 
de emergência para esclarecimentos sobre a operação policial e as investigações sobre as frau-
des.
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Governo

Em 19 de março de 2017, o presidente Michel Temer jantou em uma churrascaria com minis-
tros e embaixadores, visando suavizar os efeitos da Operação Carne Fraca.

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, do Partido Progressista, afir-
mou no dia 18 de março, em Cuiabá que alguns servidores se desviaram de suas funções, e 
afirmou que não deixará de consumir e recomendo o consumo de carne brasileira, afirmando 
que não há risco nenhum.

O gerente de Relações Internacionais e Governamentais da BRF, Roney Nogueira dos Santos, foi 
preso pela Polícia Federal no dia 18 de março no Aeroporto Internacional de Guarulhos após 
desembarcar vindo do exterior.

O presidente Michel Temer, no dia 19 de março, após reunião com embaixadores, anunciou 
uma força-tarefa para investigar alvos da Carne Fraca.

As principais empresas investigadas e alvos da operação Carne Fraca doaram 393 milhões de 
reais a políticos nas eleições gerais em 2014. O maior beneficiário foi o PT com 60,7 milhões 
de reais. O PMDB ficou em segundo lugar com 59,1 milhões de reais e em seguida o PSDB com 
58,1 milhões de reais. O PP e o PR receberam 38,1 e 24,4 milhões de reais respectivamente.

Dentre os candidatos, os políticos filiados ao PT foram os que mais receberam, totalizando 60,6 
milhões, enquanto políticos do PMDB 6,9 milhões, do PSDB 3,3 milhões de reais, do PSD 3,1 
milhões de reais e do PROS 1,6 milhão de reais.

Corrupção no Brasil

Em 2016, a aprovação de um pacote anticorrupção pela Câmara dos Deputados, gerou enorme 
repercussão, principalmente devido às mudanças que os deputados fizeram no texto original 
apresentado pelo Ministério Público. A mais polêmica diz respeito à possibilidade de punições 
a magistrados, procuradores e promotores por abuso de autoridade. Para membros do Poder 
Judiciário, a medida tomada pelos deputados visa a intimidar a Operação Lava Jato e a proteger 
os políticos envolvidos em esquemas de corrupção.

Desde o início da Lava Jato, em 2014, a corrupção passou a ser uma presença ainda mais cons-
tante no noticiário político brasileiro. A operação deflagrada pela Polícia Federal investiga um 
amplo esquema de lavagem e desvio de dinheiro da Petrobras, que envolve executivos da esta-
tal, grandes empreiteiras e políticos de alto escalão.

Justamente por estar no centro do debate nacional, a corrupção é um tema com grande pos-
sibilidade de ser cobrado nas questões dos vestibulares e na redação. Por isso, é fundamental 
que você entenda por que essa prática encontra-se disseminada na esfera pública.

AS ORIGENS DA CORRUPÇÃO NO BRASIL

Em política, de modo geral, corrupção é o ato de trocar algum tipo de vantagem (política, finan-
ceira, de informações) por meios ilegais ou ilícitos como, por exemplo, dar ou receber dinheiro 
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ou presentes em troca de algum benefício. A corrupção no Brasil não é novidade, nem come-
çou no atual governo. Pautada pela apropriação dos bens públicos para benefício privado, sua 
origem está no primeiro sistema de gestão do território brasileiro, o de capitanias hereditárias, 
instituído em 1534. Por ele, o rei de Portugal entregava a pessoas de suas relações a posse e 
a administração de terras do Estado. Nascia ali o hábito que perdura até hoje no Brasil: usar o 
patrimônio e os recursos públicos para vantagem pessoais, ignorando as necessidades da po-
pulação.

A prática atravessou os séculos e ganhou os contornos atuais nas duas ditaduras que vivemos 
no século XX, a do Estado Novo (1937-1945) e a de 1964, quando o arbítrio e a censura, favore-
ceram a disseminação da corrupção por um corpo de funcionários que atuavam à margem de 
qualquer fiscalização ou controle. Foram tempos de grandes investimentos em infraestrutura 
e obras gigantescas, em que a corrupção assumiu a forma de propinas pagas para fraudar con-
corrências e favorecer grupos econômicos que controlavam essa rede de subornos.

Em outras palavras, as empresas passaram a pagar para servidores públicos destinarem a elas 
os melhores contratos. Esse valor era acrescido ao custo do serviço. Ou seja, o dinheiro do Esta-
do era usado para manter a roda da corrupção, o tal uso de recursos públicos em benefício de 
indivíduos. Esse é o modelo básico da corrupção dos dias de hoje, desde as pequenas compras 
nas prefeituras do interior, até as licitações bilionárias de ministérios e estatais, como no caso 
da Lava Jato.

OS TENTÁCULOS DA CORRUPÇÃO

Mas, além de funcionários corruptos que enriquecem com o dinheiro público e políticos de-
sonestos que usam de poder e influência para obter vantagens, a corrupção no Brasil tem um 
componente particular: a chamada busca pela governabilidade – que nada mais é que a tenta-
tiva de criar condições estáveis para governar. Apesar de os presidentes terem à disposição ins-
trumentos para adotar sua orientação política, eles precisam que o Congresso Nacional aprove 
certas decisões. É praticamente impossível que um presidente tenha maioria parlamentar ape-
nas com deputados e senadores de seu partido. Então, ele faz alianças com outras legendas 
para conseguir a maioria, formando a chamada “bancada governista”.

Entra em cena, então, o clientelismo, com o uso dos recursos do Estado para favorecer aliados 
por meio de obras ou nomeações. Há milhares de cargos na máquina federal para ser preen-
chidos pelo Executivo, o que é um prato cheio para a barganha política. Caciques partidários 
e parlamentares podem apontar parentes e apadrinhados para essas funções – muitas vezes 
são pessoas que não têm a capacidade técnica para exercer o cargo ou, em alguns casos, nem 
sequer trabalha. Essas nomeações suspeitas por si só não configuram crime, mas criam um am-
biente propício para a corrupção.

Outra irregularidade bastante comum no país é o caixa dois, a acumulação de recursos ilegais 
para financiar campanhas eleitorais. Geralmente, o esquema é operado da seguinte forma: em-
presas superfaturam serviços que prestam ao governo e dividem o excedente com membros 
dos partidos políticos. Também podem fazer o contrário: doar grandes quantias ilegalmente 
para um candidato esperando cobrar vantagens se ele for eleito. Essas vantagens virão na for-
ma de vitórias em licitações dirigidas ou pagamentos de obras e serviços em valores superiores 
ao preço justo.
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O COMBATE À CORRUPÇÃO

Com a retomada da democracia e a Constituição de 1988, o Ministério Público ganhou mais 
poderes para agir em casos de corrupção e foram criados mecanismos para fortalecer as inves-
tigações. A Operação Lava Jato insere-se neste contexto.

A Lava Jato é uma grande operação iniciada em março de 2014 no Paraná, para investigar cor-
rupção na Petrobras. Ela é comandada pelo juiz federal Sérgio Moro, titular da 13ª Vara Federal 
de Curitiba, com participação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal.  A partir da 
operação, foi revelado um grande esquema de desvio de recursos envolvendo funcionários da 
estatal, empreiteiras e políticos, com pagamento de propina e lavagem de dinheiro.

Segundo as conclusões da PF, um grupo de grandes empreiteiras formou um cartel que decidia 
a distribuição entre elas dos contratos da Petrobras. Nas licitações, os valores eram superfa-
turados. A prática ocorria pelo menos desde os anos 1990. O dinheiro excedente serviu para 
enriquecer as empreiteiras, mas parte substancial ficava com diretores da Petrobras e ia para 
políticos e seus partidos como forma de perpetuar o esquema de corrupção.

O caso, que pela primeira vez no Brasil mandou à prisão e levará ao banco dos réus donos de 
grandes empresas, pode representar um importante marco no combate à corrupção. Isso por-
que há a perspectiva de que tanto corruptos (os políticos) como corruptores (os empresários) 
possam ser condenados, revertendo a percepção de impunidade.

No entanto, há importantes questões que têm sido alvo de polêmica. Para muitos juristas, os 
acusados não estão tendo amplo direito de defesa e, ao serem mantidos presos por longos 
períodos para que façam delações premiadas, estariam sendo submetidos a chantagem. Outra 
queixa é de que as investigações limitam-se ao período das gestões petistas, que começaram 
em 2003, apesar de os delatores terem apontado irregularidades anteriores a esse período. Há, 
ainda, acusações que envolvem o vazamento de informações que deveriam ser mantidas em 
sigilo e a gravação ilegal de conversas entre suspeitos de corrupção, o que sinalizaria um abuso 
de poder das autoridades do Judiciário.

Entenda as ocupações nas escolas

O movimento de ocupações de escolas tomou conta do Brasil em outubro. Mais de mil escolas 
foram ocupadas por estudantes que não se conformam com os rumos que a educação vem to-
mando no governo Temer. Vamos entender melhor as origens dessas ocupações e os motivos 
dos estudantes.

Quem está ocupando as escolas e onde?

Estudantes da rede pública de todo o país estão à frente das ocupações. Esses atos estão sendo 
executados pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), a maior entidade de re-
presentação estudantil para o ensino médio.

Segundo levantamento da Exame, mais de 1100 escolas foram ocupadas em 22 estados brasi-
leiros (mais o Distrito Federal). O maior foco de ocupações é o Paraná, onde 850 instituições fo-
ram tomadas por secundaristas, segundo o Movimento Ocupa Paraná, da Ubes. A Secretaria do 
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Estado de Educação afirma que 752 continuam ocupadas no dia 31 de outubro. Estudantes co-
meçaram a tomar as escolas no último dia 6. Mas o movimento pode terminar em breve, pois a 
Justiça determinou a reintegração de posse de algumas das principais escolas de Curitiba.

O que pedem os estudantes das escolas ocupadas?

O movimento de ocupações de secundaristas tem sido contestado por polêmicas e suposta fal-
ta de legitimidade. O grupo Movimento Brasil Livre (MBL), conhecido por articular os protestos 
anti-Dilma nos últimos dois anos, tem pressionado os estudantes a encerrar os protestos. Foi 
formado também o Movimento Desocupa Paraná. Os contrários às ocupações afirmam, entre 
outras coisas, que as ocupações são ilegais e impedem alunos de exercer o direito de estudar. 
Além disso, há quem conceda que as motivações dos estudantes são legítimas, mas que deve-
riam pensar em outras formas de protestos (nas ruas, por exemplo).

Mas o momento mais tenso das ocupações foi a morte de um estudante no colégio Santa Feli-
cidade, em Curitiba, ocorrida no dia 24 de outubro. Lucas Eduardo Araújo Mota, de apenas 16 
anos, foi assassinado a facadas por um colega de 17 anos. O suspeito afirmou que ambos inge-
riram uma droga sintética e que ele esfaqueou Lucas durante uma briga. O episódio aumentou 
a pressão do governo paranaense sobre o movimento e motivou também a reintegração de 
posse.

Histórico das ocupações

No início de 2016, a ocupação de escolas por alunos em protesto teve foco maior no estado de 
São Paulo. Por lá, foram as escolas técnicas(Etec’s) as mais envolvidas no movimento. Nessas 
ocupações, o foco recaiu sobre questões de responsabilidade do governo estadual, como o for-
necimento de merenda, que estava prejudicado por causa do esquema conhecido como “máfia 
da merenda”.

Essa não foi a primeira vez que secundaristas de São Paulo se organizaram para ocupar insti-
tuições de ensino. Em novembro de 2015, cerca de 200 escolas paulistas foram tomadas por 
estudantes. Eles protestavam contra a reestruturação do sistema educacional estadual. A me-
dida previa o fechamento de quase 100 escolas e o remanejamento de 311 mil alunos e 74 mil 
professores. Os protestos surtiram efeito: o governo Alckmin suspendeu a reorganização do 
sistema.

Ocupação de escolas: legalidade

A legalidade das ocupações tem sido discutida. O jurista Hyago Otto afirma que a escola pode 
ser vista como serviço público. Como tal, elas não poderiam ter seu funcionamento interrom-
pido. Mesmo que garantido o direito à livre manifestação, as ocupações conflitariam com o 
direito à educação – garantido no artigo sexto da Constituição.

Por outro lado, o Ministério Público do Paraná afirmou que as ocupações são legítimas. Ao 
justificar sua posição, o MP paranaense invocou o artigo 205 da Constituição Federal, que diz 
que a educação deve preparar para o exercício da cidadania. As ocupações, enquanto forma de 
protesto, seriam uma forma válida de prática cidadã para os alunos.
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Crise econômica no Brasil

1. A crise internacional

Para combater os efeitos da crise financeira mundial, que eclodiu em 2008, o modelo econô-
mico adotado pelo então presidente Lula baseou-se na adoção de medidas para estimular o 
consumo. O governo reduziu as taxas de juros, cortou impostos, concedeu desonerações fiscais 
a alguns setores da economia, incentivou a liberação de crédito pelos bancos públicos para 
financiar o desenvolvimento e expandiu o gasto por meio de programas de investimento em 
infraestrutura. Com tudo isso, a economia não perdeu fôlego, e o país cresceu acima da média 
mundial.

2. A dívida

O problema, no entanto, é que a crise econômica global durou além do que os economistas 
previam e avançou durante o governo de Dilma Rousseff, a partir de 2011. O menor ritmo de 
expansão da China provocou uma queda brusca no preço das commodities, com reflexos dire-
tos sobre a economia brasileira, altamente dependente da exportação de produtos como soja 
e minério de ferro.

Com o prolongamento da crise econômica mundial, o governo manteve as medidas para es-
timular a produção e o consumo, entre elas redução de impostos, desonerações fiscais e li-
beração de crédito subsidiado. O problema foi que o governo passou a gastar cada vez mais, 
enquanto a arrecadação com impostos e tributos diminuiu, o que desequilibrou as contas pú-
blicas.

Com a dívida em alta, o governo perde a capacidade de atrair investimentos e não consegue 
destinar recursos para estimular o crescimento do país.

3. O ajuste fiscal

Diante desse cenário, a presidente Dilma começou seu segundo mandato em 2015 sob o signo 
do chamado ajuste fiscal. Essa expressão designa um conjunto de medidas que visa a equili-
brar o orçamento do governo, envolvendo tanto a contenção de gastos como a ampliação de 
receitas. De modo geral, o governo fez cortes no orçamento, restringiu benefícios e aumentou 
impostos e tributos.

O problema é que os cortes de gastos oficiais provocam um efeito amplo na economia. Quan-
do o governo reduz, por exemplo, o investimento em obras de infraestrutura – como geração 
de energia, transportes, telecomunicações e setor de água e esgoto – determina a paralisia de 
vários setores produtivos, causando o fechamento de empresas e aumento no desemprego. 
Consequentemente, essas medidas para reduzir as despesas acabam tendo um efeito contrário 
na outra ponta do orçamento que é a queda na arrecadação de impostos. Afinal, quando as 
empresas que fecham ou diminuem a produção e as vendas, menos elas contribuem para a 
receita federal.
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4. A inflação

Para piorar o cenário, a inflação voltou a dar sinais de vida no país. Para conter a elevação de 
preços, o Banco Central elevou progressivamente a taxa básica de juros, também conhecida 
como Selic. A elevação dos juros é a principal medida que os governos adotam para controlar a 
inflação. Ela encarece o valor de todo dinheiro tomado emprestado no país, inibindo o consu-
mo de pessoas e o investimento das empresas – com a queda na demanda, os preços tendem a 
ficar estáveis ou mesmo a cair para atrair mais consumidores.

Mas como grande parte do efeito inflacionário é estimulada por tarifas controladas pelo gover-
no, como energia e combustíveis, o impacto do aumento dos juros nos preços de forma geral 
foi pouco sentido. Além disso, a elevação dos juros piora o quadro recessivo, pois fica mais caro 
para empresas e pessoas físicas tomarem empréstimos bancários para fazer investimentos ou 
compras. Para piorar, ao aumentar a taxa básica, o governo passa a gastar mais com os juros da 
dívida pública.

5. A recessão

Todo esse cenário desemboca no desempenho do Produto Interno Bruto. O PIB é a soma do va-
lor de todos os bens e serviços produzidos, distribuídos e consumidos em uma região durante 
um período determinado. É a principal medida usada para avaliar o tamanho de uma economia 
e compará-la com outras.

Se o valor do PIB cai por dois trimestres seguidos, dizemos que o país está em “recessão técni-
ca” – no caso do Brasil, os dados mostram que o PIB está em queda por cinco trimestres conse-
cutivos. E o que está interferindo na queda do PIB? Se as pessoas gastam menos com produtos 
e serviços, se o governo gasta menos, se as empresas deixam de investir em melhorias e se o 
país exporta menos do que importa, tudo isso impede o PIB de crescer.

Crise no sistema penitenciário brasileiro

Uma briga entre facções rivais no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus 
(AM), terminou com a morte de 56 detentos na segunda-feira, 2 de janeiro. Foi o maior massa-
cre em prisões no Brasil desde outubro de 1992, quando 111 presos foram mortos pela Polícia 
Militar no presídio do Carandiru, em São Paulo.

O Brasil é um dos países que mais prendem pessoas, atrás apenas dos Estados Unidos, da China 
e da Rússia.

Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP): o número de detentos triplicou entre 1999 e 
2014, ano em que a população carcerária somou 579.423 pessoas.

Como o número de vagas existentes é menor, 375.892, faltam 203.531 vagas nas prisões do 
país. Em outras palavras, é 1,5 preso para cada vaga, e em alguns estados esse índice sobe ain-
da mais.

A lentidão e a ineficiência da Justiça agrava a superlotação dos presídios.
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Entre os mais de 500 mil detentos estão 222 mil sem julgamento ou condenação à prisão, devi-
do à morosidade da justiça. 

A superlotação agrava a precariedade das penitenciárias. (celas lotadas/ falta de condições sa-
nitárias/violência interna/crescimento das facções criminosas)

A superlotação das prisões brasileiras é apontada como uma grave violação dos direitos huma-
nos pela organização internacional Human Rights Watch (HRW). 

“O fracasso absoluto do Estado nesse sentido viola os direitos dos presos e é um presente nas 
mãos das facções criminosas, que usam as prisões para recrutar seus integrantes”, afirma Ma-
ria Laura Canineu, diretora do escritório da HRW em São Paulo.




