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Texto 1

(http://mazelasdojudiciario.blogspot.com.br/2014/05/condenacao-seriamente-deficiente.html)

Texto 2

Ministério da Justiça aponta três principais problemas do Judiciário

Três problemas básicos afetam o Poder Judiciário brasileiro: excesso de processos, 
morosidade e falta de acesso à Justiça. O diagnóstico foi apresentado nesta segunda-
feira (17/02) pelo secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Flávio 
Caetano, durante audiência pública para debater a eficiência do primeiro grau de 
jurisdição, organizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Citando o relatório Justiça em Números, do CNJ, Flávio Caetano lembrou que 92 
milhões de processos tramitaram no Judiciário brasileiro em 2012. Ele explicou que o 
número corresponde a aproximadamente um processo por dois habitantes e, mesmo 
assim, há falta de acesso à Justiça, porque os processos estão concentrados em uns 
poucos grandes litigantes. Segundo ele, 51% dos processos são do setor público, nas 
três esferas de poder, outros 37% têm como parte o sistema financeiro e 6%, as 
empresas de telefonia. Resta aos cidadãos cerca de 5% dos processos.
 
Flávio Caetano disse que um estudo de 2009 do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) revelou que 64% das pessoas lesadas em algum direito não recorrem à 
Justiça.

O Atlas de Acesso à Justiça, organizado pelo Ministério da Justiça, mostra, segundo 
ele, que no Brasil há 17 mil magistrados, 12,5 mil integrantes do Ministério Público, 774 
mil advogados, 725 mil estudantes de direito, 700 mil servidores do Judiciário e apenas 
seis mil defensores públicos. “Estamos falando de dois milhões de pessoas ligadas ao 
sistema de Justiça”, destacou. Segundo ele, esse contingente não dá vazão à demanda 
por falta de gestão.

O Ministério da Justiça defende a criação de duas novas carreiras no Judiciário: a de 
gestor de política judiciária, a exemplo da carreira de gestor implantada no Executivo 
Federal, e a de administrador judicial. O gestor de política judiciária, com formação 
específica, seria encarregado de definir metas. “Essa carreira é fundamental para o 
tribunal”, afirmou. Já o administrador judicial, também com formação técnica específica, 
administraria os cartórios.

O terceiro problema é a morosidade da Justiça, que leva um processo a demorar 10 
anos, em média. “Não é um tempo razoável”, disse. Para Flávio Caetano, há no Brasil 
uma subversão da ordem: o primeiro e o segundo grau são vistos apenas como etapas 
do processo, já que a solução será dada pelos tribunais superiores.

(http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/61341-ministerio-da-justica-aponta-tres-principais-
problemas-do-judiciario)



Texto 3

(http://blogs.oglobo.globo.com/na-base-dos-dados/post/custo-relativo-ao-pib-do-
judiciario-brasileiro-e-quatro-vezes-o-registrado-na-alemanha.html)

Texto 4

Penas Alternativas

As penas restritivas de direito, conhecidas como “penas e medidas alternativas” são 
destinadas a infratores de baixo potencial ofensivo com base no grau de culpabilidade, 
nos antecedentes, na conduta social e na personalidade, visando, sem rejeitar o caráter 
ilícito do fato, substituir ou restringir a aplicação da pena de prisão.

Trata-se de uma medida punitiva de caráter educativo e socialmente útil imposta ao 
autor da infração penal que não afasta o indivíduo da sociedade, não o exclui do 
convívio social e familiar e não o expõe às agruras do sistema penitenciário.

A Secretaria da Administração Penitenciária, por meio da Coordenadoria de 
Reintegração Social e Cidadania, promove a expansão quantitativa e qualitativa da 
aplicação das penas de prestação de serviços à comunidade, oferecendo ao Poder 
Judiciário programas de acompanhamento, fiscalização do cumprimento das medidas 
impostas, implementação de atividades operacionais visando reduzir o índice de 
reincidência criminal e fomentar a participação da sociedade neste processo.

Programa PSC

As Centrais de Penas e Medidas Alternativas (CPMA) do Departamento de Penas e 
Medidas Alternativas são responsáveis pela execução e acompanhamento do Programa 
de Prestação de Serviço à Comunidade. As CPMAs recebem pessoas que cometeram 
crimes de baixo potencial ofensivo e foram condenadas pelo judiciário ao cumprimento 
desta pena alternativa à de privação da liberdade: a Prestação de Serviço à 
Comunidade (PSC).
            
Ao chegar a uma Central o apenado passa por uma avaliação psicossocial e de 
levantamento de demandas que avalia também suas potencialidades (profissão, 
graduação, conhecimentos e habilidades), bem como suas limitações e restrições. 
Posteriormente, é encaminhado a uma instituição (governamental ou não) sem fins 
lucrativos para preencherem postos de trabalho de acordo com o perfil levantado na 
entrevista.

(http://www.reintegracaosocial.sp.gov.br/penas_alternativas.php)

Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos conhecimentos construídos 
ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma culta 
escrita da língua portuguesa sobre o tema As dificuldades do Poder Judiciário no 



Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. 
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para 
defesa de seu ponto de vista.

Instruções

- O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
- A redação com até 7 (sete) linhas escritas será considerada “insuficiente” e receberá 
nota zero.
- A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo 
receberá nota zero.
- A redação que apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos 
humanos receberá nota zero.
- A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação terá o número de 
linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.


