Brasil tem hoje deficit de 200 mil vagas no sistema prisional
População carcerária atual é de 564 mil; há 20 anos,
Levantamento mostra que há 280 detentos para cada 100 mil habitantes.
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"Os dados obtidos pela reportagem são os mais atualizados disponíveis, referentes ao fim de
2013 e ao início de 2014. O Ministério da Justiça, por exemplo, só tem os relativos a 2012. Na
comparação, é possível constatar, em um ano, o aumento de quase 14 mil presos.
A superpopulação carcerária é um dos motivos apontados para o caos no sistema prisional do
Maranhão. "
O Governo do Estado do Paraná foi convidado para mostrar ao Maranhão uma das
ferramentas de Tecnologia da Informação - Bussines Intelligence - BI, que contribuiu com os
25 mutirões carcerários realizados para garantir o direito dos presos e reduzir a superlotação
carcerária no estado em 3 anos. De 2011 a 2013 baixou de 11.660 para 3.818, conforme
gráfico apresentado abaixo, atualizado em 12/2013:

O Paraná que ocupava a quarta (4ª) posição entre os estados com maior superlotação em
2010, hoje ocupa a décima terceira (13ª).

Para além da superlotação no sistema prisional, outro grave problema é o número de presos
em carceragens de delegacias de polícia. Conforme dados do Infopen 2010, há 3 anos o
estado do Paraná era o que estava em primeiro lugar no ranking de Estados com maior
número de presos em delegacias de polícia.

População carcerária atual é de 27.807 mil; há 3 anos, eram 30.521 mil presos.

A redução do número total de presos garantindo o direito de liberdade aos que já cumpriram a
pena ou cumpriram os requisitos legais para obter progressão de regime, livramento
condicional, indulto ou comutação não interferiu no número de homicídios, cujo índice no
estado teve queda de 2,7%.
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