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RESUMO 

 

No presente trabalho, buscou-se evidenciar as condições das mulheres em situação de privação 

de liberdade, desde o surgimento das prisões na América Latina, através da análise das 

legislações nacionais e internacionais, que possuem como objetivo garantir a proteção da 

dignidade da pessoa humana e a humanização no cumprimento da pena privativa de liberdade, 

especificamente a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Lei de execução 

penal, as Regras de Bangkok e as Regras de Mandela, de modo a reconhecer o perfil da mulher 

em privação de liberdade no Brasil e a efetividade das políticas públicas do Estado brasileiro 

no tocante ao tema. A metodologia utilizada baseou-se em análise legislativa, estudo das obras 

relativas ao encarceramento e no exame de estatísticas nacionais e internacionais para 

compreender a realidade da privação de liberdade de mulheres. 

Palavras-chave: gênero, encarceramento, direitos humanos, execução penal, prisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

In the present study, the objective was to highlight the conditions of women in situations of 

deprivation of liberty, since the appearance of prisons in Latin America, through the analysis 

of national and international laws, which aim to guarantee the protection of the dignity of the 

human person and human rights, including the Constitution of the Federative Republic of 

Brazil of 1988, the Criminal Enforcement Act, the Bangkok Rules and the Mandela Rules, in 

order to recognize the profile of women deprived of their liberty in Brazil and the effectiveness 

of the public policies of the Brazilian State on the subject. The methodology used was based 

on legislative analysis, study of the works related to the incarceration and the examination of 

national and international statistics to understand the reality of the deprivation of liberty of 

women. 

Keywords: gender, incarceration, human rights, criminal enforcement, prision. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O tema da privação de liberdade tem sido ao longo da história bastante abordado e 

estudado ao redor do mundo. Desde o surgimento das prisões, até o fenômeno do 

encarceramento em massa passaram-se muitas décadas, entretanto, os problemas enfrentados 

persistem e se intensificam. O alto índice de crescimento da população carcerária no Brasil é 

alarmante, e as políticas públicas de prevenção não parecem ter a eficácia desejada. 

Em face das repercussões sociais causadas pelo encarceramento em massa, ao 

traçarmos um recorte de gênero do sistema carcerário brasileiro, percebemos que as condições 

das mulheres privadas de liberdade não são condizentes com o que determinam as diretrizes 

nacionais e internacionais. 

O presente estudo busca compreender e analisar essas condições em que atualmente 

se encontram as mulheres que ingressam no sistema penitenciário brasileiro, principalmente no 

tocante ao cumprimento da legislação pertinente ao tema, e observar, se de fato, existe proteção 

aos seus direitos fundamentais, utilizando como parâmetro as premissas expressas na Política 

Nacional de atenção as mulheres. 

 A complexidade do tema se apresenta logo quando são observadas as quantidades de 

vagas oferecidas no sistema penitenciário e a quantidade que efetivamente existe de pessoas 

em situação de privação de liberdade. As formas como a superlotação dos estabelecimentos 

penais afetam a execução das políticas públicas para pessoas em situação de cárcere é 

determinante para compreender a profundidade e a relevância do problema que se apresenta. 

A 4º edição do World Female Imprisonment List1, relatório realizado pelo Institute for 

Criminal Policy Research, formando a base de dados do World Prision Brief, que promove 

pesquisas internacionais sobre a população carcerária (adultos e adolescentes), demonstra um 

crescimento de 53% desde os anos 2000 até hoje, na população carcerária feminina ao redor do 

mundo. Dentre outros dados de crescimento demonstrados no relatório, o índice de crescimento 

da população carcerária feminina é maior que o índice de crescimento da população masculina, 

respectivamente de 50% e 20% no mesmo período. 

                                                           
1 INSTITUTE FOR CRIMINAL POLICY RESEARCH. World Female imprisionment List (Fourth Edition). 

Disponível em: <http://www.prisonstudies.org/news/world-female-imprisonment-list-fourth-edition>. Acesso 

em: 16 out. 2018 
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No caso do Brasil, de acordo com o último e mais recente Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias2, realizado pelo Ministério da Justiça e segurança pública, através 

do Departamento Penitenciário Nacional, publicado no ano de 2017, a população carcerária 

nacional é de 726.712 pessoas, e a quantidade de vagas oferecidas é de 368.049. O déficit é 

alarmante, visto que gira em torno de 358.663 vagas, mostrando uma taxa de ocupação de 

197,4% do sistema carcerário nacional. 

Questões muito importantes se apresentam quando traçamos o recorte de gênero, e 

buscamos compreender como determinadas peculiaridades do mesmo são tratadas, respeitadas 

ou não, e como isso afeta de maneira diferente as mulheres. Seja em relações familiares ou 

amorosas, seja no papel de mãe, seja na criação do “dever ser” feminino na sociedade atual, ou 

na forma como se vê a mulher que vem a praticar delitos e ingressa no sistema prisional. 

Através dos trabalhos que fundamentam o presente estudo, notamos pontos em comum na 

construção da condição da mulher privada de liberdade, além das consequências que se 

apresentam às mulheres egressas do sistema carcerário. 

Desse modo, a realização de um estudo aprofundado, em que se realize a análise das 

condições atuais do sistema penitenciário nacional, a execução de políticas públicas, as 

determinações legislativas nacionais e internacionais, demonstra-se pertinente, em vista da 

busca pela humanização e evolução das diretrizes relativas ao cumprimento das penas 

privativas de liberdade. Busca-se responder em que nível o ordenamento jurídico é efetivo na 

proteção da dignidade das mulheres que cumprem penas privativas de liberdade no Brasil.  

Para atingir tal objetivo, passaremos pelo histórico de transformação das penas físicas 

e dos castigos corpóreos, até o surgimento e desenvolvimento das prisões, para que se 

compreenda efetivamente o encarceramento em massa, fenômeno esse que também 

explicaremos. 

 

 

 

 

                                                           
2 BRASIL, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Relatório Nacional de Informações Penitenciárias. 2017. Brasília. 

Disponível em: http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-

penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf> Acesso em: 16 out. 2018. 
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2 O HISTÓRICO DO ENCARCERAMENTO EM MASSA 

 

Para que possamos desenvolver o tema da privação de liberdade das mulheres no 

Brasil, faz-se necessário que tracemos um histórico das prisões, destacando as prisões no 

Ocidente, com um primeiro enfoque na América Latina, em seguida com um aprofundamento 

no Brasil e nas prisões destinadas as mulheres. 

Desse modo, trataremos brevemente sobre as mudanças ocorridas nas punições 

conferidas aos indivíduos que entravam em conflito com as leis. Usando como base teórica e 

histórica para o que nos propomos aqui, partiremos das lições de Michel Foucault, que foi o 

autor que mais influenciou os estudos sobre as prisões, se tornando fundamental em diversos 

estudos posteriores, em sua obra Vigiar e punir: nascimento da prisão3.  

A referida obra inicia-se tratando dos suplícios corporais que eram infligidos naqueles 

que conflitavam com as leis vigentes no século XVIII na França. Os castigos não eram 

uniformes, mas pautavam-se em infligir dor, deixar marcas visíveis, e muitas vezes terminavam 

com a própria morte do apenado. Isso permanece e se aprofunda até o início do século XIX.  

De acordo com Foucault: 

 

Desaparece, destarte, em princípios do século XIX, o grande espetáculo da punição 

física: o corpo supliciado é escamoteado; exclui-se do castigo a encenação da dor. 

Penetramos na época da sobriedade punitiva. Podemos considerar o desaparecimento 

dos suplícios como um objetivo mais ou menos alcançado, no período compreendido 

entre 1830 e 1848.4 

 

O ato de punir então deixa de ser uma prerrogativa dos príncipes e reis, e passa a ser 

determinada não mais em acordo com a sua simples determinação arbitrária, contando com a 

ideia de um direito de toda a sociedade de ser preservada e ser protegida. Foucault nos traz a 

ideia então de uma sociedade disciplinar, em que os indivíduos passam por uma espécie de 

adestramento, onde a ciência começa a ter papel fundamental. 

Tratando do controle social e métodos de punição, Rusche e Kirchheimer em “Punição 

e estrutura social”, nos trazem que as mudanças referentes ao sistema de penas corporais 

ocorrem, não por razões humanitárias, mas por questões pertinentes à um certo 

desenvolvimento econômico, que revelava o potencial valor de uma massa de material humano 

que se encontrava em disponibilidade das autoridades. A capacidade de trabalho que se 

                                                           
3 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Nascimento da Prisão. Rio de Janeiro: Vozes, 2014 
4 Ibidem, p.19 
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encontrava nos internos das casas de correção era utilizada de duas formas: as próprias 

autoridades se encarregavam de administrar o trabalho, ou os reclusos eram enviados a 

empregadores privados.5 

Isso se dá também (o fim gradativo dos suplícios físicos, uma espécie de vingança 

pública), pelas conquistas liberais, fazendo com que a sociedade deveria buscar formas mais 

humanizadas, justas, na aplicação das penas, de maneira proporcional. O absolutismo se 

encerra e com isso, também se encerra a função de reafirmação do poder do rei.6 

Não nos deixemos levar pela a ideia de que a prisão simplesmente não existia antes 

do fim dos castigos físicos, mas ela servia não como a pena em si, mas como o espaço onde os 

indivíduos eram colocados aguardando a aplicação da efetiva penalidade, que poderiam ser 

diversos suplícios até efetivamente a pena de morte. 

A prisão, nesses moldes supramencionados, existe desde a Antiguidade. Entretanto, 

somente por volta do período que remetemos as palavras de Foucault, século XIX, é que a 

prisão como efetivamente a penalidade ganha força e espaço, caracterizando a partir daí a pena 

de encarceramento. A pena de prisão seria tratada como um elemento de maior racionalidade, 

restringindo a liberdade do indivíduo, de acordo com o crime por ele cometido, de forma 

considerada proporcional. 

Nas palavras de Michelle Perrot7, temos que a prisão vai gradativamente assumindo 

três pilares funcionais: punição, de defesa da sociedade através do isolamento do infrator para 

que o mal por ele cometido não se espalhasse e por fim, uma função de correção, para que a 

posteriori fosse trazido ao convívio da sociedade mais uma vez, em seu nível social adequado. 

Indo além dessa faceta da história das prisões no ocidente, outros aspectos da 

sociedade compunham essa sociedade disciplinar, como  destaca Goffman, em obra que analisa 

os locais de residência ou trabalho, que intitula instituições totais, “os internatos, conventos, 

hospitais, quartéis e fábricas – todos instituições totais, isto é, aquelas que tinham por finalidade 

administrar a vida de seus membros, mesmo que à revelia de sua vontade, num esforço de 

produzir a racionalização de comportamentos – seriam os protótipos das prisões”.8 

                                                           
5 RUSCHE, Georg. KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura social. 2ed, Rio de Janeiro: Revan, 2004. 
6 MARQUES, Oswaldo H. Duek. Fundamentos da Pena. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2016 
7 PERROT, Michelle. Os excluídos da História: operários, mulheres, prisioneiros. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1988, p.268 
8 GOFFMAN, Irving. Manicômio, prisões e conventos. São Paulo: Perspectiva, 2003. 
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2.1 O surgimento das prisões na América Latina 

 

Buscar a realização de uma síntese das prisões na América Latina e seu surgimento 

não se demonstra uma tarefa de fácil realização, visto que os países que a compõem seguiram 

e tem seguido trajetórias sociopolíticas bastante diferentes, além de níveis de desenvolvimento 

econômico distinto e uma grande diversidade étnica-racial. Entretanto, buscaremos brevemente 

traçar pontos em comum e pontos de diferenciação para explicar onde o Brasil se localiza nessa 

análise. 

A maioria dos países da região, com exceção de Cuba e Porto Rico, tornaram-se 

independentes entre os anos de 1810 e 1825. A partir daí, iniciou-se um processo complexo e 

longo de formações de nações, com a constante importação de ideias e modelos econômicos 

advindos da Europa e dos Estados Unidos, que implicavam muitas vezes em formação de elites, 

exclusão social e privação de direitos baseados em aspectos puramente étnicos. Dentro deste 

contexto, as prisões tiveram um papel importante, ainda que não necessariamente central, na 

implementação dos mecanismos de dominação no período pós-independência.9 

Especialmente no período colonial, não se poderia dizer que as prisões constituíssem 

instituições que seriam consideradas organizadas ou higiênicas, ou que tivessem qualquer 

espécie de efeito considerado positivo, pois não constituíam um elemento essencial para a 

estrutura de controle e castigo da época. Não se diferencia muito nesse aspecto, as aplicações 

dos castigos como nos relatos expostos por Foucault em Vigiar e Punir, visto que eram 

públicos, físicos e degradantes. 

Como já mencionado, a penitenciária no início do século XIX havia começado a 

delinear seus moldes na Europa (também nos Estados Unidos). A vigilância constante, técnicas 

de correção e de dispositivos disciplinares são características fundamentais do modelo de prisão 

adotado. Uma grande inspiração, não devemos deixar de mencionar, surge a partir das ideias 

de Jeremy Bentham e seu panóptico.  

Foucault nos explica do que se trata especificamente a ideia de Bentham: 

O panóptico de Bentham é a figura arquitetural dessa composição. O princípio é 

conhecido: na periferia uma construção em anel; no centro uma torre: esta é vazada de 

largas janelas que se abrem sobre a face interna do anel; a construção periférica é 

dividida em celas, cada uma atravessando toda a espessura da construção; elas têm duas 

janelas, uma para o interior, correspondendo às janelas da torre; outra, que dá para o 

                                                           
9 AGUIRRE, Carlos. Cárcere e sociedade na América Latina, 1800-1940. In: MAIA, Clarissa Nunes. 

História das prisões no Brasil vol. I.  Rio de Janeiro: Anfiteatro, 2017. 
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exterior, permite que a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta então colocar um vigia 

na torre central (...)10 

 

Nesse momento já podemos perceber a fascinação na importação desses modelos, 

considerados de êxito em outros países, com a ideia de modernidade na disciplina da sociedade. 

Mas nem todos os Estados concordavam plenamente em seguir completamente os modelos 

internacionais, visto que demasiado montante seria retirado dos cofres públicos, desacreditando 

em uma maior efetividade nesse modelo, em face do que já era realizado aqui, como os açoites, 

execuções ilegais etc. 

Apesar disso, foram construídas algumas prisões, consideradas modernas, na América 

Latina, tendo sido a primeira a Casa de Correção do Rio de Janeiro, concluída em 1850. 

Santiago do Chile seguiu as ideias e iniciou seu funcionamento plenamente em 1856. Lima no 

Peru em 1862, Quito em 1874 e a de Buenos Aires em 1877.11 

No funcionamento dessas penitenciárias, era considerado um importante veículo para 

a regeneração dos detentos, a implementação de regimes de trabalho. Como nos mostra 

Aguirre: 

O trabalho, de fato, se converteu em um dos elementos distintivos da vida cotidiana 

dentro destas prisões, e muitos detentos viam com bons olhos a oportunidade de ganhar 

algum dinheiro, enquanto as autoridades e os empresários privados se beneficiavam da 

mão de obra barata que eles representavam.12 

 

 

Ao lado dessas penitenciárias, não havia desaparecido completamente a ideia da 

permanência da imposição de castigos físicos. As instituições privadas, inclusive as de ordem 

religiosa, eram onde se abrigavam a maior parte dos presos, e nesses locais, as formas de castigo 

“pré-modernas” ou tradicionais, continuavam existindo e sendo constantemente aplicadas. 

No final do século XIX e início do século XX, começa a se desenvolver na América 

Latina um novo espaço de investigação científica, a criminologia. Partindo da premissa de 

explicar e solucionar as condutas criminosas, ideias como as de Cesare Lombroso, que tratava 

do conceito de “criminoso-nato”. 

                                                           
10 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Nascimento da Prisão. Rio de Janeiro: Vozes, 2014. p. 194. 
11 AGUIRRE, Carlos. Cárcere e sociedade na América Latina, 1800-1940. In: MAIA, Clarissa Nunes. 

História das prisões no Brasil vol. I.  Rio de Janeiro: Anfiteatro, 2017. 
12 Idem p. 43 
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Nos meados de 1900 e 1930 ocorreu o ápice desse fenômeno, tendo a ciência uma 

grande influência no planejamento dos regimes carcerários, terapias punitivas e na avaliação 

de condutas dos presos. Transformando as prisões em laboratórios para os estudos da elite 

intelectual sobre a criminalidade, como uma espécie de depósito de detentos, a disposição, 

como cobaias. 

 

2.1.2 Breves considerações sobre o surgimento das prisões no Brasil 

 

Nesse momento nos aprofundaremos um pouco nas prisões brasileiras, dentro do 

contexto apresentado das prisões na América Latina. 

Mencionamos anteriormente que a primeira prisão que surge na América Latina é a 

Casa de Correção do Rio de Janeiro, no ano de 1850. Foi também no Rio de Janeiro, ainda no 

ano de 1808, até meados de 1831, que funcionava a chamada Presiganga Real. Ela não era por 

si só uma pena ou propriamente uma espécie de castigo, na verdade, funcionava como uma 

espécie de local de passagem, onde presos eram depositados por condenação ou trabalho 

forçado, para receber castigo corporal ou era forçadamente para lá recrutados. Então não se 

pode dizer propriamente que era uma antecessora dos presídios. 

A presiganga tinha um precedente luso, uma experiência de prisão que se trasladou da 

Terra ao mar, em virtude das necessidades da própria Marinha portuguesa. No Brasil, a Marinha 

foi uma das instituições responsáveis pelo uso de mão de obra forçada, para ser empregada no 

serviço militar naval.13 

A mudança de paradigma sobre pensar a prisão no Brasil, acontece com a Constituição 

de 1824 e com o Código Criminal de 1830. A partir daí, surgem parâmetros para as estruturas 

das penitenciárias, a pena de prisão e a pena de trabalho como penas majoritárias para todos os 

tipos de delitos, eliminando as penas com caráter cruel. 

Entretanto, locais como a Casa de Correção não eram a maioria das prisões que 

estavam espalhadas no Brasil na época, constituíam na verdade exceções. 

No Ceará, consta que no ano de 1859 havia, nas 13 comarcas de que era composta a 

província, poucas prisões em condições mínimas de manutenção e segurança, conforme 

                                                           
13 FONSECA, Paloma Siqueira. A presiganga real (1808-1831): trabalho forçado e punição corporal na 

marinha. In: MAIA, Clarissa Nunes. História das prisões no Brasil vol. I.  Rio de Janeiro: Anfiteatro, 2017. 
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avaliavam os próprios administradores provinciais. As cadeias, além das de Aracati, Sobral, 

Quixeramobim, Icó e Crato, eram casas particulares improvisadas, sobre elas era menor ainda 

o controle da administração dos seus recursos e do trânsito anual de presos.14  

A construção da Cadeia Pública de Fortaleza iniciou-se em meados de 1851, contando 

com uma estrutura simplista, que acumulava várias deficiências. A construção é finalizada no 

ano de 1866, e suas alterações se deram de maneira discordante com as diretrizes penais 

vigentes na época, com dificuldades que fossem efetivas as políticas de higiene e saneamento. 

Mesmo em meados de 1880, essas dificuldades não serão superadas, principalmente por 

problemas no aspecto orçamentário. 

Destacamos que a preocupação com as questões sanitárias e higiênicas não eram 

relativas aos próprios detentos, visto que os mesmos eram utilizados para auxilio de médicos 

no período de epidemia de cólera em Maranguape (1862-1864), onde atingiu mortalmente cerca 

de 11 mil cearenses.15 

Podemos perceber, com os exemplos apenas de Rio de Janeiro e do Ceará, que a 

implantação dos modelos europeus e norte-americanos, não se demonstrava completamente 

adequada, visto que as dinâmicas sociais são parte desse processo. Logo, cada local, com sua 

respectiva dinâmica social, tem inúmeras peculiaridades, que muitas vezes não são abarcadas 

pelo sistema importado de outras nações. Seja por aspectos sociais ou puramente por aspectos 

econômicos. 

Desde a transformação dos castigos físicos em penas privativas de liberdade, o sistema 

penitenciário lidou com diversas dificuldades, por não encontrar seu modelo próprio, que fosse 

condizente com o cenário nacional. Contribuindo para a intensificação dessas dificuldades, 

ainda se enfrentavam transições extremamente complexas, como a abolição da escravatura, e o 

início do Brasil República. 

Se mostrava difícil superar as dificuldades do processo evolutivo no sistema de 

punição quando não haviam recursos suficientes, planejamento adequado e quando não existia 

propriamente a discussão no tocante a dignidade no cumprimento das penas. 

 

                                                           
14 PIMENTEL FILHO, José Ernesto. MARIZ, Silvana Fernandes. FONTELES NETO, Francisco Linhares. 

Cárceres, cadeias e o nascimento da prisão no Ceará. IN: História das prisões no Brasil, vol.2 
15 PONTE, Sebastião Rogério. Fortaleza Belle Époque, reformas urbanas e controle social (1860-1930). 

Fortaleza: Fundação Demócrito Rocha, 2000. 
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2.1.3 A criminalidade feminina e o nascimento de prisões para mulheres no Brasil 

 

Os homens formam a parcela majoritária das pessoas que entram em conflito com a 

lei desde os primórdios. Poderíamos listar uma série de fatores e teorias que buscam explicar 

esse fenômeno, mas isso não nos cabe aqui. Entretanto, as mulheres não são imunes aos 

conflitos e muito menos à transgressão de leis. 

Em todas as sociedades pode-se perceber modelos que devem ser seguidos pelos 

indivíduos. Criam-se expectativas em face dos papéis que homens e mulheres devem exercer. 

No momento em que algum indivíduo se afasta do modelo que caberia a ele na sociedade há 

uma resposta. Fugir desses papéis, entretanto, não pode ser considerado por si só um crime. 

O crime é algo que definimos em lei. Uma conduta para qual determinamos um 

significado negativo, de fuga dos preceitos adotados pela sociedade, um conflito. No Brasil, 

crime é aquilo que a lei escrita prescreve. 

A criminalidade feminina no Brasil nunca foi explorada com tanta profundidade como 

a criminalidade masculina. O número de homens que entra em conflito com a lei, de fato, é 

absurdamente maior que o número de mulheres que cumprem penas privativas de liberdade 

atualmente. Entretanto, o vultoso crescimento de mulheres que entram em conflito com a lei, 

tem chamado atenção para esse problema. 

Supomos que um dos motivos para não haverem tantas produções sobre criminalidade 

feminina, é o fato de não se realizar propriamente uma diferenciação, partindo do aspecto 

gênero, entre criminalidade feminina e masculina. Aspectos sociais e tipos de crimes são 

bastante mencionados, entretanto o recorte de gênero ainda carece de maior observação. Visto 

que uma análise em separado não é capaz de determinar com precisão qual o fator principal 

que faz os indivíduos ingressarem na criminalidade. 

Passemos então para uma análise dos estudos criminológicos referentes as mulheres e 

práticas delitivas. 

No campo da criminologia, Cesare Lombroso foi um dos primeiros que escreveu 

especificamente sobre a criminalidade feminina, juntamente com o autor Giovanni Ferrero na 

obra La Donna Deliquente, la Donna prostituta e la Donna normale. Nas palavras de Marlene 

Helena de Oliveira França, 

Neste livro, os autores afirmam que a fisiologia da mulher determina uma posição 

social de passiva e inerte, qualidades que são inerentes à sua personalidade. Por essa 
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razão, consegue se adaptar melhor às situações adversas e tende a tornar-se mais 

temerosa e obediente às normas do que os homens.16   

 

Nessa análise, os autores referem-se principalmente aos aspectos biológicos, 

personalidade e uma ausência de “racionalidade” das mulheres. Esses argumentos foram 

sustentados por alguns dos autores denominados clássicos da literatura criminológica. 

Vale ressaltar que no Brasil, a antropologia criminal, foi bastante influenciada por um 

olhar carregado de preconceito e estigmatizações biológicas, em face da conduta de pessoas 

negras, mestiças e pobres. Raymundo Nina Rodrigues foi um dos maiores adeptos da doutrina 

determinista, que acompanhava as ideias de que a sociedade brasileira tinha em sua composição 

indivíduos patologizados, pelo simples fato de não serem brancos e isso era fator determinante 

para que houvesse atraso social e delinquência. Isso foi utilizado durante bastante tempo para 

justificar a exclusão social de determinados segmentos da sociedade.17 

Já percebemos a partir dessa obra de Lombroso, que os papéis de gênero impostos 

pelas sociedades, ao longo da história, são fundamentais para que se possa analisar o “ser” e o 

“dever ser” das mulheres, principalmente quando elas não cumprem aquilo que se determina, 

e fogem dos estereótipos de passividade, maternidade e submissão para elas construído. 

Hoffman-Bustamante, em seu artigo The nature of feminine criminality18, publicado 

nos anos 1970, nos traz uma análise um pouco mais aprofundada e diz que as mulheres são 

submetidas a um tipo de educação que buscar reprimir a agressividade, sendo parte do papel 

imposto para a mulher na sociedade. 

Ao tratar do tópico de criminalidade feminina, importante e precursor no Brasil, o 

trabalho de Julita Lemgruber, intitulado Cemitério dos Vivos: análise sociológica de uma 

prisão de mulheres19, temos que esses argumentos que buscavam encerrar quaisquer dúvidas 

sobre a criminalidade feminina nunca foram suficientes para de fato explicar o fenômeno. 

Principalmente os argumentos que tratavam das mudanças psicossociais, maior participação 

                                                           
16 FRANÇA, Marlene Helena de Oliveira. Criminalidade e prisão feminina, In: Revista Ártemis, Vol. XIII nº 

1; jul-dez, 2014, pp.212-227. 
17  MIRANDA, Carlos Alberto Cunha. A fatalidade biológica: a medição dos corpos, de Lombroso aos 

biotipologistas. In: MAIA, Clarissa Nunes. História das prisões no Brasil, vol. II.  Rio de Janeiro: Anfiteatro, 

2017. 
18 HOFFMAN-BUSTAMANTE, D. The nature of female criminality. Issues in Criminology, 8(2), 117-136, 1973. 
19 LEMGRUBER, Julita. Cemitério dos vivos: análise sociológica de uma prisão de mulheres. Achiamé: Rio de 

Janeiro, 1983. 
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das mulheres na vida pública, como o surgimento movimento feminista tornando as mulheres 

mais violentas.  

Não considero possível determinar de fato quem é mais agressivo, homens ou 

mulheres. Entretanto, as mulheres parecem expressar essa agressividade de forma disfarçada, 

de acordo com o que é “aceitável socialmente”. De modo que isso não se determina pelo fator 

biológico, mas por aspectos socioculturais. Nesse sentido, Almeida20, nos diz que as mulheres, 

ao praticarem crimes, contrariam o que se espera delas, e por esse motivo a sociedade é 

inclusive mais severa quando a pune. 

Em meados da segunda metade do século XIX, surge uma inovação nos países latino-

americanos: a abertura de prisões e casas de correção para mulheres. Isso não se deu puramente 

por um interesse das autoridades estatais, na verdade o Estado nem sequer se interessou 

propriamente para essa questão. A iniciativa partia de grupos filantrópicos e religiosos, como 

por exemplo das Irmãs do Bom Pastor. 

Essas prisões e casas de correção de mulheres seguiam o modelo de casa-convento, 

não tendo como premissa a aplicação de castigos severos, mas a demonstração de bons 

exemplos em um ambiente cheio de cuidados. A intenção era da recuperação das mulheres para 

que voltassem a exercer aquilo que era determinado para seu gênero, as tarefas domésticas.21 

Somente a partir de 1920, gradativamente, que o Estado brasileiro passa a ter uma 

maior preocupação e autoridade sobre as mulheres presas, entretanto, durante boa parte do 

século XX ainda haveria discussão sobre quem de fato detinha a “guarda” dessas mulheres. 

A codificação penal e ação policial eram os mecanismos de que se utilizava o Estado, 

com objetivo de disciplinar os segmentos mais pobres da sociedade, e isso não foi diferente 

com as mulheres. O controle acontecia desde a linguagem que as mulheres poderiam utilizar 

nas ruas, suas “boas maneiras” e seus hábitos.22  

Não existe um grande número de trabalhos acadêmicos ou obras literárias que retratem 

com exatidão o surgimento das prisões femininas no Brasil, muito pela falta de registros oficiais 

                                                           
20 ALMEIDA, Maria Lúcia de Oliveira. Vozes de dentro de mulheres e de muralhas: um estudo sobre jovens 

presidiárias em Salvador, Bahia. 2006. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Universidade Federal da 

Bahia. 2006. 
21 AGUIRRE, Carlos. Cárcere e sociedade na América Latina, 1800-1940. In: MAIA, Clarissa Nunes. 

História das prisões no Brasil vol. I.  Rio de Janeiro: Anfiteatro, 2017. 
22 SOIHET, Rachel. Mulheres pobres e violência no Brasil Urbano. In: PRIORI, Mary Del. História das 

mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2017. 
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e de números consolidados referentes ao tema. Por esse motivo se torna inviável a construção 

de uma historiografia das prisões femininas pelo país, além de não ser o objetivo central do 

presente trabalho. 

Desse modo, passemos para o estudo do fenômeno que embasa um dos objetivos do 

presente trabalho, o encarceramento em massa. 

2.2 O encarceramento em massa 

 

Superadas as considerações iniciais sobre o histórico das prisões brasileiras, com uma 

breve passagem pelos estudos criminológicos que embasaram a construção do tema, nesse 

momento analisaremos o encarceramento em massa, desde seu conceito até suas facetas 

práticas e efeitos na sociedade. 

Partimos da premissa que a população carcerária tem crescido nas últimas décadas na 

maior parte do mundo, em taxas maiores em determinados locais e menores em outros.23 Desse 

modo, se torna complexo definir quais são os fatores preponderantes em comum que diversas 

nações apresentam para justificar esse aumento. Nesse sentido, Pavarini, 

As diferenças tão marcantes nas taxas de encarceramento observadas no mundo nos 

leva, portanto, a suspeitar que a prática da prisão como resposta à a questão criminal 

seja resultante de uma pluralidade muito ampla de fatores (excessivamente ampla para 

poder dar conta dela, de modo exaustivo, na pesquisa comparada de tipo quantitativo), 

cuja combinação acaba por assinalar, com marcas de forte especificidade, as diversas 

realidades.24 

 

Poderíamos listar fatores que contribuem para essa diversidade, adentrando nas 

diferenças históricas, culturais, e políticas, por exemplo. Mas um ponto em comum desses 

sistemas, podemos ressaltar, é observar a prisão como solução para a questão criminal, o que 

em síntese e de forma simples, resumiria a visão que as penas efetivas são aquelas privativas 

de liberdade, cumpridas em regime fechado. 

Somos constantemente levados ao “lugar comum” das políticas de segurança pública 

mais simplistas e opressoras, em que devemos prender os indivíduos que ferem as leis, somente 

                                                           
23 INSTITUTE FOR CRIMINAL POLICY RESEARCH. World Female imprisionment List (Fourth 

Edition). Disponível em: <http://www.prisonstudies.org/news/world-female-imprisonment-list-fourth-edition>. 

Acesso em: 16 out. 2018 
24 PAVARINI, Massimo. O encarceramento em massa. In: ABRAMOVAY, Pedro Vieira. BATISTA, Vera 

Malaguti. Depois do grande encarceramento. Rio de Janeiro: Revan, 2010. p.301. 
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assim poderemos nos sentir seguros e longe de toda a criminalidade que ameaça o convívio 

harmonioso em sociedade. 

O encarceramento em massa seria o resultado de uma combinação de fatores, em que 

o transgressor deve prioritariamente ser privado de sua liberdade, para que a sociedade se sinta 

efetivamente protegida. Isso ocorre de modo reiterado e afetando um grupo social determinado, 

que em algumas nações são majoritariamente as pessoas negras, pardas e pobres. 

Surgem alguns questionamentos de pronto, referentes a afirmação que acabo de fazer, 

seria então o sistema de justiça brasileiro racista? E por quê prendemos tantas pessoas negras 

no Brasil? 

Para responder melhor a esses questionamentos, gostaria de fazer uma breve 

comparação em relação a maior população carcerária do mundo atualmente, a dos Estados 

Unidos da América. Visto que ambas as nações (Brasil e Estados Unidos) possuem uma 

contradição em comum: pessoas negras não são maioria em suas populações, entretanto, 

constituem a maior parcela de pessoas privadas de liberdade atualmente.25 

A História tem nos mostrado as raízes dessa contradição. Mesmo após a abolição da 

escravatura, mecanismos penais têm buscado excluir a população negra de uma efetiva 

integração social, construindo séculos de marginalização e aumentando o abismo de 

desenvolvimento social entre negros e brancos. Intensificando o que denominamos racismo. 

O racismo é presente em nosso cotidiano, muitos de nós não o sentimos, mas todos 

nós participamos de seu processo e existência. Entendendo o racismo como parte fundante de 

nossa sociedade, tomamos como base o que diz a UNESCO, em sua Declaração sobre raça, 

precisamente em seu art. 2º: 

O racismo engloba as ideologias racistas, as atitudes fundadas nos preconceitos raciais, 

os comportamentos discriminatórios, as disposições estruturais e as práticas 

institucionalizadas que provocam a desigualdade racial, assim como a falsa ideia de 

que as relações discriminatórias entre grupos são moral e cientificamente justificáveis; 

manifesta-se por meio de disposições legislativas ou regulamentárias e práticas 

discriminatórias, assim como por meio de crenças e atos antissociais; cria obstáculos 

ao desenvolvimento de suas vítimas, perverte a quem o põe em prática, divide nações 

em seu próprio seio, constitui um obstáculo para a cooperação internacional e cria 

tensões políticas entre os povos (...) 26 

                                                           
25 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. United States Census Bureau. Quick Facts table. Disponível em: 

https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/PST045217. Acesso em: 16 out. 2018. 
26  Declaração sobre raça e preconceitos raciais. Conferência da Organização das nações unidas para a Educação, 

a Ciência e a cultura, 1978. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-

externa/DecRacPrecRac.html> Acesso em: 16 out. 2018  
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As duas nações que tratamos nesse tópico, tiveram durante décadas o sistema da 

escravidão como pilar de suas economias e buscou justificar a escravidão de pessoas negras, 

advindas do continente africano, puramente por questões de interpretações científicas 

equivocadas, e de uma falsa superioridade racial da população branca. 

Apesar das correntes científicas mostrarem-se equivocadas, não se expurgou 

completamente da população a ideia do preconceito, que se arraigou na sociedade e que 

estigmatiza as pessoas negras até hoje. 

Precisamente na sociedade norte-americana, o preconceito racial e a ideia de raças 

inferiores e superiores, permeou toda a construção da segregação, que podemos dizer, nunca 

foi plenamente afastada da realidade. Michelle Alexander, nesse sentido, nos traz, 

O conceito de raça é um desenvolvimento relativamente recente. Apenas nos últimos 

séculos, em muito devido ao imperialismo europeu, os povos do mundo passaram a ser 

classificados em linhagens raciais. Aqui, nos Estados Unidos, a ideia da raça surgiu 

como um meio de conciliar a servidão – bem como o extermínio dos indígenas 

estadunidenses – com os ideais de liberdade pregados pelos brancos nas novas 

colônias.27 

 

No Brasil, não podemos dizer que os acontecimentos não se delinearam de forma 

parecida, visto que o domínio sobre os corpos negros se estendeu oficialmente até 1888, com a 

abolição da escravatura. Mas sabemos que a tentativa de domínio pelo aparato estatal, continua 

indiretamente existindo, mesmo que não haja expressamente lei escrita sobre o tema. 

O documentário norte-americano 13th28, da diretora Ava DuVernay, denuncia que 

mesmo a Constituição dos Estados Unidos da América proibindo a escravidão e a servidão 

involuntária através da 13º emenda, promulgada em 1865, uma lacuna, por ela mesma foi 

aberta. A exceção que existe no fim de seu texto, trata da possibilidade de trabalhos forçados 

para aqueles que foram condenados por crimes, como forma de punição. A partir daí, nasceu o 

espaço para a continuidade do domínio dos recém-libertos do regime de escravidão. A 

legislação penal tipificou condutas, que se moldavam especialmente para esse grupo, fazendo 

com que uma parcela significativa da população negra, voltasse a integrar o quadro de trabalhos 

sem remuneração ou com pagamentos ínfimos. 

                                                           
27 ALEXANDER, Michelle. A nova segregação: racismo e encarceramento em massa. São Paulo: Boitempo, 

2017. pp. 62-63. 
28 DUVERNAY, Ava. 13º Emenda. EUA: 2016 
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Crimes como a vadiagem foram adotados por vários estados do sul dos Estados 

Unidos, e não houveram projetos que buscassem integrar essa população, fato que também foi 

comum ao Brasil, possibilitando décadas e mais décadas de segregação. 

O Código Penal brasileiro de 189029, tratava em seu capítulo XIII, de “vadios e 

capoeiras”, em que a prática pública da capoeira poderia levar o indivíduo à chamada na época 

“prisão cellular”, bem como deixar de exercer alguma profissão ou ofício. 

Esse resgate histórico faz-se necessário para compreendermos o que acontece 

atualmente no Brasil. Somente conhecendo as raízes da construção de um sistema penal 

seletivo, podemos compreender os fatos que nos rodeiam atualmente, na sociedade que estamos 

inseridos. 

Não podemos deixar de ressaltar, que atualmente, dentro do fenômeno do 

encarceramento em massa, uma de suas facetas é exatamente a seletividade com que prendemos 

pessoas negras. Não podemos justificar tal fato por uma presunção que exista maior 

predisposição étnica para cometimento de delitos, seria de extrema leviandade e desonestidade 

intelectual. Além de ignorar todo o estudo científico atual e antropológico. 

Por fim, buscamos responder as indagações que permearam o início desse tópico. Se 

de fato, existe um sistema seletivo, que através de mecanismos de filtragem, encarcera muito 

mais pessoas de determinada etnia, em um país multicultural e miscigenado, podemos dizer, 

com a cautela necessária, que estamos diante de um sistema de justiça que se pauta, mesmo que 

não expressamente, pelo racismo. 

Além disso, não existe uma determinação científica para explicar o motivo principal 

para que estejamos diante desse perfil de população carcerária. Seria necessária uma discussão 

profunda e que levasse em consideração uma série de fatos sociais, políticos e históricos, que 

justificasse a maneira como prendemos no Brasil. Limito-me aqui a dizer que a necessidade de 

punir, de criar bodes expiatórios e de criar vilões, é fator primordial para formar grupos que 

serão mais atingidos pelos discursos punitivistas e opressores dos mecanismos penais atuais. 

Nas lições de Zaffaroni, em sua obra A questão criminal30, temos um elemento de 

extrema importância para compreender o modo que encarceramos no Brasil. O tema da 

                                                           
29 BRASIL, Decreto nº 847 de 11 de outubro de 1890. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-847-11-outubro-1890-503086-

publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 05 nov. 2018. 
30 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. A questão criminal. Rio de Janeiro: Revan, 2013 
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criminologia midiática. Cabe a mídia construir o estereótipo do criminoso, aquele sobre os 

quais deve incidir a ideia do “inimigo da sociedade”, dos bodes expiatórios, criando um estigma 

sobre o grupo escolhido para desempenhar esse papel.  De acordo com o autor, isso contribui 

para o senso comum, de modo que se enxergue que a maneira como trabalha o sistema judicial 

e as garantias processuais, na verdade são empecilhos para a efetiva punição e do exercício 

pleno do poder punitivo pertencente ao Estado. 

Esse processo, também faz parte do tratamento desigual do sistema punitivo e sobre 

os processos de criminalização, primário e secundário. 

Ao falarmos de processo de criminalização primário, estamos nos referindo a 

produção normativa do sistema penal, as leis penais, e a definição e tipificação dos crimes. No 

tocante ao processo de criminalização secundário, temos o comportamento das agências do 

poder punitivo, que determinam onde sua atuação ocorrerá com maior ou menor intensidade, 

onde serão centralizadas suas atividades. 

Feitas essas considerações, temos que, o sistema penal atua de maneira seletiva, 

contando com o papel da mídia para justificar e construir o perfil do “inimigo público”, que 

mostramos através de elementos históricos, refere-se a parcela mais marginalizada da 

sociedade, a população pobre e negra, legitimando um racismo estrutural, que encontra seu fim 

no encarceramento em massa dessa população. 

 

2.3 A lei de Drogas e o boom do encarceramento 

 

Traçadas as delimitações necessárias sobre o tema do encarceramento em massa e da 

forma como prendemos no Brasil, passemos então para a compreensão da relação direta entre 

o aumento de pessoas encarceradas no Brasil e a Lei nº 11.343/2006, que instituiu o Sistema 

Nacional de políticas públicas sobre drogas e os crimes relacionados a elas. 

A Guerra as drogas não é um fenômeno muito incomum no cenário internacional. No 

contexto nacional, a repressão total, o discurso sobre epidemia de consumo de substâncias 

ilícitas, somadas ao amedrontamento da sociedade, constroem o cenário de um país que tem a 

maior parte de sua população carcerária formada pela prática do delito de tráfico. Pela simples 
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leitura dos dados do Infopen 201631, temos que a liderança nas tipificações de todo o sistema 

carcerário nacional é exatamente a do tráfico de drogas. Entre os homens, constitui 25% dos 

delitos cometidos e entre mulheres, 62%. 

Não acredito que o projeto do Estado brasileiro para efetivar a guerra as drogas seja, 

de fato, o caminho mais adequado para solucionar verdadeiramente os problemas oriundos do 

tráfico.  

Primeiramente pelo fato de sabermos que não são os grandes chefes do crime 

organizado que são presos nas paradas policiais ou nas vistorias rotineiras. Os que transportam 

e vendem, mas não participam efetivamente da “cadeia de comando” são os que compõem as 

prisões por tráfico. Uma das premissas que tem justificado a guerra as drogas é a preocupação 

diretamente relacionada as drogas consideradas mais perigosas, como crack, cocaína e LSD. 

Entretanto, somente no ano de 2016, de acordo com os dados da Polícia Federal32, foram 

apreendidos 39.311 quilos de cocaína (crack e pasta base), enquanto no mesmo ano, foram 

apreendidos 224.829 quilos de maconha. O fortalecimento do aparato policial, como 

demonstra-se, não consegue apreender as drogas consideradas mais perigosas e as apreensões 

consistem em sua maioria, de maconha. 

O que ganhamos com essa guerra as drogas, tem se mostrado na verdade, um caminho 

para maior violência nas abordagens policiais e a formação de uma população carcerária cada 

vez maior, nesse sentido, Juliana Borges: 

A guerra às drogas, na verdade, abre uma era de criminalização, militarização e 

punitivismo sem precedentes. É fundamental desmistificar o mercado das drogas e 

discutir que este mercado, na ilegalidade, vulnerabiliza vidas, estabelece uma dinâmica 

policial e de maior insegurança nas comunidades afetadas e, inclusive, ameaça 

instituições e a própria democracia, já que para funcionar demandam um amplo tipo de 

corrupção.33 

 

Tratando da dinâmica policial e a seletividade das abordagens, se observamos o Atlas 

da Violência 201834, produzido pelo Instituto de Pesquisa econômica aplicada (IPEA), a 

probabilidade de um jovem negro ser vítima de homicídio é 2,7 vezes mais que a probabilidade 

                                                           
31 INFOPEN, 2016. Disponível em: http://dados.gov.br/dataset/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-

penitenciarias1. Acesso em: 16 de out. 2018 
32 BRASIL, Ministério da Segurança Pública. Polícia Federal. Estatísticas de drogas apreendidas. Disponível 

em:<http://www.pf.gov.br/imprensa/estatistica/drogas> Acesso em: 16 out. 2018. 
33 BORGES, Juliana. O que é encarceramento em massa? Belo Horizonte: Letramento: Justificando, 2018. 
34 CERQUEIRA, D.R.C. et al. Atlas da Violência 2018. Rio de Janeiro: IPEA, 2018. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/9/atlas-2018> Acesso em: 16 out. 2018.  

http://dados.gov.br/dataset/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias1
http://dados.gov.br/dataset/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias1
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de um jovem branco. Além disso, 76,2% de vítimas atuação da polícia são negras. Evidencia-

se, desse modo, o que anteriormente defendemos: a seletividade dos indivíduos que ingressam 

no sistema penal passa por um processo de criminalização que se pauta em elementos 

preponderantemente étnicos. 

Apesar de a lei determinar que caiba ao juiz realizar a diferenciação do usuário e do 

traficante, na prática é a polícia que efetua a prisão, ou o encaminhamento à Delegacia em caso 

de usuário, e é o Delegado de Polícia que conduz o inquérito, ou ainda, é esse último o 

responsável pelo Termo Circunstanciado no caso de entender que a droga encontrada seja para 

consumo. Portanto, a distinção começa já na abordagem da pessoa encontrada com droga e no 

seu encaminhamento à Delegacia de Polícia.35 

Analisando brevemente alguns dispositivos da Lei nº 11.343/200636, chama a atenção 

a subjetividade presente no art. 28, § 2º, em que elementos como: local, circunstâncias sociais 

e pessoais do agente são preponderantes para a configuração do uso pessoal ou do tráfico. 

Percebemos como o espaço de discricionariedade se apresenta, fazendo possível que as 

autoridades policiais determinem onde sua atuação acontecerá com maior intensidade. 

Tratando desse ponto, Luciana Boiteux: 

Além disso, mesmo sem se considerar a corrupção direta, a polícia é quem filtra os 

casos que chegam ao conhecimento dos juízes e, consequentemente, aqueles que vão 

ser enviados às prisões. Nem sempre fica claro para os operadores da justiça criminal, 

ou estes preferem ignorar, que os juízes só julgam os raros casos que chegam até a 

justiça, após a amostragem prévia feita pela polícia, razão pela qual o sistema penal, 

seletivo em todas as esferas, se torna ainda mais seletivo no caso do tráfico.37 

 

Outro dispositivo que consideramos complexo é o art. 3338, caput, que comporta uma 

série de condutas, mas que não possibilitam a determinação de qual conduta tem maior 

                                                           
35 BEZERRA, Luiz Gustavo Fagundes. O Direito penal da guerra às drogas: a necessidade de critérios objetivos 

que diferenciem o usuário do traficante. 2017. 47 f. Monografia (Graduação em Direito) - Faculdade de Direito, 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017. 

 
36 Lei Nº 11.343 de 23 de agosto de 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2006/lei/l11343.htm> Acesso em: 16 out. 2018. 

37 BOITEUX, Luciana. WIECKO, Ela. (coord). Tráfico de Drogas e Constituição: Um estudo jurídico-social do 

art. 33 da Lei de Drogas diante dos princípios constitucionais-penais. Brasília: SAL- Ministério da Justiça. Série 

Pensando o Direito, vol. 1, 2009. p.44. 
38 Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter 

em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, 

ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 
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periculosidade social e que não distingue quem fortuitamente realiza as ações ou quem as 

pratica como meio de sobrevivência. Além de ensejar a possibilidade de punições 

desproporcionais. 

Tomemos como exemplo, um Recurso ordinário em habeas corpus, julgado pelo STJ 

em 28/11/2017, o RHC 84132-MG39, em que mesmo com bons antecedentes, emprego e 

residência fixos, pequena quantidade de droga apreendida (menos de 8 gramas de cocaína), 

nenhum envolvimento com atividades do tráfico, a parte ré teve sua prisão em flagrante 

convertida em preventiva. A decisão somente foi reformada no STJ, considerando que a regra 

no ordenamento jurídico nacional é a liberdade, tendo a prisão o caráter de excepcionalidade. 

Entretanto, sabemos que ocorre uma inversão desses conceitos e o número de pessoas que se 

encontram custodiadas no sistema sequer possuem sentenças penais condenatórias transitadas 

em julgado. 

Tratando de outra situação similar, temos a Medida Cautelar no habeas corpus, julgada 

pelo STF, HC 159731 MC/SP40, onde o Ministro Celso de Mello considera infundado o pedido 

de conversão de flagrante em prisão preventiva, evidenciando o caráter de excepcionalidade da 

medida, e ressaltando que o Supremo Tribunal Federal tem buscado afastar tais decisões, com 

o fito de afastar decisões autoritárias e que ferem os fundamentos do Estado democrático de 

direito. 

Retomando a análise da atividade judiciária, percebemos que nos tribunais de primeira 

instância, a medida utilizada comumente é invertida em face dos preceitos que norteiam o 

sistema de justiça nacional. A prisão vem como regra e a liberdade como a exceção. O fato das 

sentenças apenas serem reformadas nos tribunais superiores, demonstra a dificuldade em que 

se coloque em prática políticas que visem o desencarceramento gradativo na sociedade.  

Tal situação também se coaduna com o que defendemos anteriormente, do desejo da 

sociedade em que os indivíduos que cometem delitos, sejam rapidamente segregados da 

                                                           
39 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 84.132 – Minas Gerais. Relator: 

Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Repositório: revista eletrônica da Jurisprudência do STJ. Disponível 

em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201701064884&dt_publicacao=04/12/2017>

Acesso em: 24 out. 2018 
40 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar em Habeas Corpus 159.731 –São Paulo. Relator atual: 

Ministro Roberto Barroso. Processos. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5508292> Acesso em: 24 out. 2018 
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sociedade. Principalmente quando esses indivíduos se encaixam no perfil desejado para 

integrarem o sistema carcerário nacional. 

Percebemos que existe no Brasil uma política criminal, em que o Direito Penal, 

intervém de forma extremamente ativa quando se trata do uso de drogas. Sabemos que a 

delimitação dos bens jurídicos mais importantes é essencial para que se configure precisamente 

a intervenção mínima pela qual a atuação do Direito Penal deve se pautar, entretanto, ao invadir 

a esfera de intimidade do indivíduo no tocante as drogas consideradas ilícitas e não atuar de 

fato quanto ao problema de saúde pública, só favorece a possibilidade de encarceramento de 

muitos indivíduos, dentre os quais, alguns necessitam de tratamento de saúde adequado. 

Diante das breves considerações que foram realizadas até aqui, compreendemos a 

evidente relação da promulgação da lei de drogas, com o grande número de pessoas 

encarceradas na última década. Os números não param de crescer, o que nos coloca em uma 

situação de alerta e de necessidade de discutir com maior profundidade a possibilidade de 

mudança das diretrizes do sistema nacional. 
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3 O SISTEMA CARCERÁRIO NACIONAL E AS MULHERES EM PRIVAÇÃO DE 

LIBERDADE 

 

Passadas as considerações sobre a seletividade penal, processos de criminalização e 

lei de drogas, adentremos com maior profundidade no tema das mulheres em privação de 

liberdade. Para dar início a discussão, trataremos da Política Nacional de atenção as mulheres 

em situação de privação de liberdade e egressas do sistema prisional, de princípios da execução 

penal, diretrizes do sistema carcerário nacional e apresentaremos alguns dados relativos ao 

sistema penitenciário no estado do Ceará. 

 

3.1 Sistema carcerário nacional e a Política Nacional de atenção às mulheres em situação 

de privação de liberdade e egressas do sistema prisional (Portaria Interministerial 

MJ/SPM 210/2014) 

 

Devemos ter como premissa um dado que já apresentamos anteriormente, o número 

de mulheres em privação de liberdade nunca foi tão alto. Atualmente, de acordo com os dados 

disponíveis até 2016, são 42.355 mil mulheres que compõem a população carcerária do Brasil. 

Com isso, sendo a quarta maior população carcerária feminina do mundo, atrás apenas de 

Estados Unidos, China e Rússia. 

Além disso, ainda analisando questões estatísticas, temos uma taxa de ocupação, de 

156,7%, totalizando um déficit de 15.326 vagas para mulheres. No início dos anos 2000, menos 

de 6 mil mulheres estavam no sistema. Percebe-se que a ampliação de vagas não conseguiu 

acompanhar de maneira satisfatória o aumento da população carcerária. 

Outro dado que chama a atenção é que 45% das mulheres que ingressaram no sistema, 

até junho de 2016, não haviam sido julgadas. Logo, não haviam sido condenadas. Em 2014, de 

acordo com o Infopen disponibilizado naquele ano, 30% das mulheres ainda não haviam sido 

julgadas, percebe-se que o problema apenas se intensificou. Das 42.355 mil mulheres no 

sistema carcerário brasileiro, 19.223 mil mulheres sequer foram condenadas. 

Em uma breve análise das estatísticas, já podemos perceber que a estrutura do sistema 

carcerário não condiz com a realidade da ocupação que atualmente possui. Ciente das condições 

vivenciadas pelas mulheres em situação de privação de liberdade, foi elaborado pelo Ministério 

da Justiça, por meio do Departamento Penitenciário Nacional, um documento basilar para a 

criação da Política Nacional de atenção às mulheres em situação de privação de liberdade e 
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egressas do sistema prisional41, onde o enfoque de gênero é fundamental para a definição de 

diretrizes, princípios e objetivos da Política em questão. 

Não nos cabe aqui analisar o processo de elaboração do documento, entretanto, iremos 

delinear alguns tópicos que consideramos relevantes e teceremos críticas quanto a efetividade 

no plano concreto, dessa política. 

O objetivo principal, expressamente, da Política Nacional é: promover reformulações 

de práticas na alçada da justiça criminal e execução penal feminina, contribuindo, efetivamente, 

para a garantia dos direitos, por meio da implantação e implementação de ações intersetoriais 

que atendam as especificidades de gênero.42 

Durante muito tempo no Brasil, não existiam dados uniformizados, mantidos pelas 

próprias instituições penais, que se referissem às mulheres que ingressavam no sistema 

carcerário. O fato de não existirem um grande número de presídios exclusivamente construídos 

para abrigar essa população, foi um fator que tornou a escassez de dados bastante comum. Uma 

das diretrizes da Política Nacional é exatamente que sejam construídas ou adaptadas com maior 

precisão, unidades prisionais exclusivamente femininas. Além da adaptação de serviços penais, 

programas, ações e projetos de reintegração social às especificidades do gênero feminino. 

Nos deparamos durante o estudo do documento com algumas preocupações que se 

demonstram importantíssimas no debate sobre encarceramento em massa: adoção do 

encarceramento como última medida de punição e aumento na aplicação de alternativas penais, 

justiça restaurativa e prisão domiciliar para as mulheres inseridas no sistema penal; discussão 

sobre a necessidade de alteração legislativa no que tange à pena e quantum da pena, nos crimes 

relacionados ao tráfico de drogas. 

 O maior problema que verificamos é: não existe aplicação efetiva e uniforme dessa 

política pelo Brasil. Não houve aumento significativo de vagas, existem limitações 

orçamentárias que impossibilitam as modificações e adaptações nas unidades penitenciárias 

existentes e a população carcerária cresce. 

                                                           
41 BRASIL, Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional. Documento basilar para elaboração 

da Política Nacional de atenção as mulheres em situação de privação de liberdade e egressas do sistema 

prisional. Disponível em: <http://www.justica.pr.gov.br/arquivos/File/oabportaria.pdf> Acesso em: 17 out.2018. 
42 _______, Ministério da Justiça. Portaria Interministerial Nº. 210, de 16. 01.2014: Institui a Política Nacional 

de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional, e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.justica.pr.gov.br/arquivos/File/oabportaria.pdf>. Acesso em: 17 out. 

2018. 

http://www.justica.pr.gov.br/arquivos/File/oabportaria.pdf
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Não é difícil imaginar as condições de sobrevivência das mulheres em situação de 

privação de liberdade, diante de todo o cenário observado. Somos capazes de imaginar a 

estrutura desses espaços e todas as privações que ele proporciona. Nesse sentido, 

Os espaços públicos que objetivam manter em privação de liberdade pessoas que 

cometeram crimes são reconhecidas no senso comum como lugares frios, cruéis, 

violentos. Tais construções sociais acerca desses espaços são muitas vezes 

naturalizadas, e considera-se que de fato deveriam ser assim, pois os que ali estão não 

deveriam ter melhor tratamento. Privar a liberdade em situação que não permita a 

reabilitação é também uma privação de vida.43 

 

Sabemos que o sistema carcerário nacional foi criado e pensado para abrigar homens. 

A realidade social tem se transformado (já tratamos das altas taxas de encarceramento feminino, 

e relacionamos o alto crescimento à lei de drogas) e mais mulheres tem ingressado no sistema 

nos últimos anos. A criação de uma Política nacional objetiva, em linhas gerais, tenta diminuir 

os problemas pautados no gênero que são vivenciados no sistema. As condições necessárias 

para um ambiente que seja digno para as mulheres em privação de liberdade, exige mais do que 

se oferece atualmente. 

É difícil vislumbrar a probabilidade de que todas as mulheres no sistema recebam 

tratamento ginecológico adequado, tenham respeitadas as necessidades quanto à absorventes 

em quantidade mínima para seu respectivo fluxo menstrual, que tenham seu direito a visitas 

íntimas respeitadas e regulamentadas, além das questões de maternidade, amamentação. 

Essas questões (com exceção da visita íntima), não existem no âmbito do cárcere 

masculino. A própria estrutura física do sistema foi pensada para homens, nesse sentido: 

De fato, o sistema prisional brasileiro foi concebido para abrigar homens, o que se 

reflete inclusive, na ausência ou insuficiência de estrutura para atender as condições 

básicas demandadas pelo público feminino -  a grande maioria das unidades prisionais 

não possui berçários, creches ou celas para gestantes, sem falar das diversas formas 

de opressão que mulheres custodiadas em uma instituição total como cárcere 

vivenciam, desempoderadas em virtude de sua condição de “presas” e subjugadas por 

um sistema penal violento, machista e moralista.44 

 

A opressão que as mulheres sentem quando ingressam no sistema carcerário é sentida 

de forma mais ampla e mais intensa. Todo o projeto de encarceramento não foi pensado em seu 

cerne para abrigá-las. Se um dia foram enviadas para as freiras objetivando serem reintegradas 

                                                           
43 GONÇALVES, Betânia Diniz. COELHO, Carolina Marra Simões. VILAS BOAS, Cristina Campolina. 

Mulheres na prisão: um estudo qualitativo. Curitiba: Apris, 2017. p.57. 
44 PIMENTA, Victor Martins. Por Trás das Grades: o Encarceramento em Massa no Brasil. Rio de Janeiro: 

Revan, 2018. p.78. 
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na sociedade cumprindo um papel determinado para as mulheres da época (não que isso fosse 

uma proteção ou alento, pelo contrário) hoje não se efetiva a reintegração em sociedade de 

maneira adequada a nenhum papel social positivo de aceitação. 

Entretanto, sobre o tema de reintegração social, como uma diretriz importante em toda 

a execução penal, alguns dispositivos podem ser mencionados, como logo no início da Lei de 

Execuções Penais. 

A Lei de Execuções Penais, Lei nº 7.210/1984, já em seu art. 1º45, determina que “a 

execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e 

proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. ” 

Devemos observar alguns princípios importantes para compreender de que modo a execução 

penal deve ser pautada. 

Traçaremos algumas breves observações acerca do Princípio da dignidade da pessoa 

humana e do Princípio da Humanização no cumprimento da Pena, que são bases para a 

elaboração da Política Nacional de atenção às mulheres em situação de privação de liberdade 

e egressas do sistema prisional e para todo o arcabouço relacionado a execução penal no Brasil. 

 

3.2 Princípio da Dignidade da Pessoa humana 

 

Não é o objetivo central desse trabalho abarcar todo o conteúdo relativo ao Princípio 

da dignidade da pessoa humana. O que se busca aqui é relacionar esse princípio ao conteúdo 

construído na Política Nacional e nas diretrizes da execução penal no Brasil. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, traz como fundamento em 

seu art.1º, inciso III46, a dignidade da pessoa humana. Não é tarefa simples conceituar na 

contemporaneidade o que de fato é dignidade da pessoa humana, limitar sua incidência e nem 

sua aplicação dentro do ordenamento jurídico nacional.  

Utilizaremos as lições de Ingo Wolfgang Sarlet, que buscou conceituar, em aspectos 

gerais, o que é a da dignidade da pessoa humana,  

                                                           
45 BRASIL, LEI Nº 7.210 DE JULHO DE 1984. Lei de execuções penais. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm> Acesso em: 17 out. 2018. 
46 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em: 22 out. 2018 
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Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva 

reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 

consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, nesse sentido, um 

complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra 

todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 

condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 

promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência 

e da vida em comunhão com os demais seres humanos.47 

 

O papel hermenêutico da dignidade da pessoa demonstra-se essencial, guiando a 

interpretação do ordenamento, principalmente no tocante aos direitos fundamentais. Como 

princípio em nosso ordenamento, deve ser ponderado, sendo um, não o único, critério a ser 

observado nos conflitos entre direitos constitucionalmente protegidos. Entretanto, não é difícil 

encontrarmos severas violações a esse preceito, de modo que questionamos sua real eficácia e 

aplicabilidade. No Brasil, pelo que já retratamos até aqui, torna-se um exemplo disso. 

A importância que é dada no ordenamento jurídico a esse princípio não é por simples 

acaso. Como dissemos, a CRFB/88 o considera fundamento de nosso Estado democrático, de 

modo que a legislação não pode deixar de acompanhar esse preceito. Diversos ordenamentos 

jurídicos ocidentais, mesmo quando não o trazem expressamente, ressaltam sempre seu valor 

fundante na ordem democrática. Daniel Sarmento, ressalta, 

Essa importância atribuída à dignidade da pessoa humana no Brasil e no 

constitucionalismo global deve ser saudada como sinal de avanço civilizatório. 

Afinal, trata-se de princípio profundamente humanista, baseado na valorização da 

pessoa e comprometido com a garantia dos seus direitos básicos contra todas as 

formas de injustiça e opressão. Portanto, é promissor que tal princípio tenha passado 

a desempenhar papel de destaque nos ordenamentos jurídicos contemporâneos.48 

 

Sabemos que o encarceramento, dentre outras consequências, acaba retirando do 

indivíduo sua capacidade de autotutela e faz com que a dependência para com o Estado, até em 

necessidades básicas, apareça. Desse modo, muitas vezes, o indivíduo em situação de 

encarceramento, se encontra submetido a situações degradantes e que ferem sua dignidade, sem 

que possa proteger-se efetivamente. 

As prisões brasileiras, em sua maioria, não foram adaptadas para receber mulheres, já 

tratamos disso anteriormente, por esse motivo, vislumbramos uma realidade ainda mais cruel 

                                                           
47 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 

de 1988. 4º ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p.60. 
48 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologias. Belo Horizonte: 

Fórum, 2016. p.13. 
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quanto ao encarceramento feminino. Mulheres que não recebem absorventes suficientes e 

utilizam miolos de pão para conter o fluxo menstrual, mulheres que mantém relações sexuais 

em troca de condições mínimas de sobrevivência em estabelecimentos penais49, são histórias 

comuns, que, entretanto, parecem distantes de nós. 

Discutir a dignidade da pessoa humana no encarceramento nos parece uma tarefa 

difícil. O Poder público deve buscar efetivar o que a Política Nacional, além de todo o 

regramento internacional (veremos algumas regras da ONU no próximo capítulo) determinam, 

combatendo a violência contra a mulher em situação de cárcere e viabilizando o exercício das 

garantias e direitos que não foram atingidos pela pena privativa de liberdade. 

As diferenças de gênero são fatores determinantes para se verificar a aplicação do 

princípio da dignidade da pessoa humana. Tratando sobre as gestantes que se encontram no 

sistema carcerário, temos que existem apenas 55 unidades estruturadas com condições 

adequadas para recebe-las, em todo o Brasil. Além disso, apenas 3% das unidades prisionais 

do país declaram contar com espaço de creche.50 

Realizadas essas breves observações, passemos para o princípio da humanização da 

pena. 

 

3.3 Princípio da Humanização no cumprimento da Pena 

 

Um dos fundamentos da execução penal é que o apenado cumpra o que lhe foi 

sentenciado de maneira humanizada, sem degradação de sua pessoa e dignidade, além de que 

seja buscado evitar maiores danos produzidos pelo sistema punitivo. O princípio da 

humanização da pena, pode ser considerado como um desdobramento do princípio da dignidade 

da pessoa humana e pode ser encontrado em diversos dispositivos nacionais e internacionais. 

Desde a Declaração Universal dos direitos humanos da ONU, proclamada em 1948, 

especificamente em seu art. 5º51, determina-se que ninguém deverá ser submetido a tratamento 

                                                           
49 QUEIROZ, Nana. Presos que menstruam. Rio de Janeiro: Record, 2015. 
50 INFOPEN, 2016. Op. cit. 
51 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris. 

10 dez. 1948. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm>.  Acesso em: 25 out. 2018. 
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desumano e degradante, castigos cruéis, nem a tortura. Trataremos sobre Regras Mínimas da 

ONU para tratamento de presos no próximo capítulo. 

Exemplificando a legislação nacional, temos a Lei de Execuções Penais, que 

expressamente em seu art. 4552 trata das sanções disciplinares e que as mesmas não podem 

colocar em risco a integridade física e moral do condenado. Além disso, temos as previsões 

normativas criadas em 1994, através da Resolução nº 14 do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária, que tratam das Regras mínimas para tratamento de presos no Brasil. 

Em sede jurisprudencial, em vários momentos, foi utilizado o argumento pela 

Administração Pública, da reserva do possível e da escassez de recursos, para ausência de 

implantação e desenvolvimento de políticas públicas, cessão de medicamentos e realização de 

procedimentos. Entretanto, o STF, em tese de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 

592.581 – RS, o Ministro Ricardo Lewandowski determinou que, “É lícito ao Judiciário impor 

à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na 

execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao 

postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade 

física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo 

oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos 

poderes”.53 

Desse modo, percebe-se a importância das garantias fundamentais como preceitos 

constitucionais, para nortear o judiciário na sua tarefa de interpretação legislativa, ressaltando 

o papel na hermenêutica constitucional. 

Além disso, vemos que não se pode utilizar a escassez de recursos como fundamento 

para a omissão da realização do que determinam esses fundamentos previstos em nossa 

Constituição, sob o risco de ferir as garantias daqueles que integram o sistema carcerário 

nacional. Se sabemos que os recursos não são efetivamente utilizados e que há dificuldades em 

aplicar a legislação à realidade, por que a prisão vem sempre como a opção mais viável e 

                                                           
52 BRASIL, LEI Nº 7.210 DE JULHO DE 1984. Lei de execuções penais. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm> Acesso em: 17 out. 2018. 

 
53 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 592.581 – Rio Grande do Sul. Relator: Ministro 

Ricardo Lewandowski. Jurisprudência: Processos. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2637302>. Acesso em 25 out. 2018. 
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preferida entre certos órgãos do Judiciário Brasileiro? Se a privação de liberdade deveria ser 

excepcional, não deveríamos aplica-la de forma banal, como um instrumento de segregação.54 

Sabemos que é comum que os estados firmem convênios com a União, mas que os 

projetos não são devidamente executados, causando prejuízos ao erário e à população 

carcerária, pela má administração do sistema. Não custa lembrar que o Brasil corre o sério risco 

de sofrer sanções e exposição na ordem internacional, abalando sobremodo a imagem do país 

na opinião pública para além dos nossos limites territoriais. A Corte Interamericana de Direitos 

Humanos determinou, em duas medidas provisórias, que o Brasil adotasse providências para 

garantir os direitos humanos dos presos, especialmente os direitos à vida e à integridade física, 

o que ocorreu nos casos “Penitenciária Urso Branco” e “Complexo Penitenciário de Pedrinhas 

(em que diversas ocasiões foram retratadas barbáries, como decapitações e denúncias de 

canibalismo) ”.55 

No caso da Penitenciária Urso Branco, em Rondônia, em 7 de julho de 2004, a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, elaborou Resolução que se referia a verificação do 

cumprimento por parte do Estado brasileiro, das medidas provisórias impostas, que buscavam 

garantir a dignidade, integridade e o direito à vido dos indivíduos que se encontravam em 

situação de privação de liberdade, após a ocorrência de chacinas e assassinatos brutais no 

local.56 

Diante do exposto, sabemos que o princípio da humanidade faz parte de uma 

modernização da execução penal, com uma visão democrática, que busca a efetivação dos 

preceitos fundamentais, pautados principalmente na CRFB/88, de modo que se possa construir 

uma política humanizada para aqueles que se encontram em situação de privação de liberdade.  

 

3.4 Modalidades assistenciais 

 

                                                           
54 COYLE, Andrew. Administração penitenciária: Uma abordagem de direitos humanos – 

Manual para servidores penitenciários. Brasília: International Centre for Prision Studies – King’s College London, 

Ministério da Justiça do Brasil e Embaixada Britânica, 2004 
55 BRASIL, Conselho Nacional do Ministério Público, A visão do Ministério Público sobre o sistema prisional 

brasileiro. Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/publicacoes/9948-a-visao-do-ministerio-publico-

sobre-o-sistema-prisional-brasileiro-2016>. Acesso em: 24 out. 2018 
56  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Resolução de 07 de junho de 2004. Disponível 

em: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/urso_se_04_portugues.pdf. Acesso em: 25 out. 2018. 
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A Política Nacional de atenção às mulheres em situação de privação de liberdade e 

egressas do sistema carcerário, ressalta a efetiva implantação de modalidades assistenciais, já 

previstas em elementos normativos anteriores, como a LEP e o CPP. 

Sabemos que o cárcere possibilita o aumento da vulnerabilidade mental, psíquica e até 

econômica, desse modo, fez-se necessário incluir na Política Nacional, projetos que buscassem 

refrear esse aumento de vulnerabilidade, observando questões essenciais, como o gênero das 

pessoas em situação de privação de liberdade. Dentre as previsões de modalidades assistenciais 

temos a assistência material, à saúde, educacional, jurídica, psicossocial, laboral e religiosa. 

Daremos ênfase a assistência material, de saúde, educacional e laboral. 

No tocante a assistência material, sabemos que durante a permanência da mulher em 

situação de privação de liberdade, torna-se difícil que ela obtenha por ela mesma o que suas 

necessidades básicas exigem, ficando a critério do Estado esse fornecimento. De modo que esse 

dever do Estado, deve ser o de fornecer em quantidade adequada, vestuário que respeite as 

condições climáticas locais, calçados, roupas íntimas, itens de banho e higiene pessoal. Além 

de acesso a água potável, e alimentação adequada. 

Essas exigências mínimas, em síntese, revestem o conteúdo da assistência material às 

mulheres em situação de privação de liberdade. Percebe-se que são condições mínimas que 

buscam resguardar a dignidade da pessoa humana, além de humanizar o cumprimento da pena 

do condenado. 

A assistência de saúde é responsabilidade estatal de extrema importância, contando 

com a participação do Ministério da Saúde, que constrói políticas públicas voltadas à população 

do sistema prisional. 

Após dez anos da implementação da Política Nacional de atenção integral à saúde das 

Pessoas privadas de liberdade no sistema prisional verificou-se que o mesmo se mostrou 

restrito por não contemplar em suas ações, entre outras coisas, a totalidade do itinerário 

carcerário – delegacias e distritos policiais, cadeias públicas, colônias agrícolas ou industriais 

e, tampouco, penitenciárias federais. Daí, através da Portaria Interministerial nº 1 de 201457, 

nasceu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no 

Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), que busca qualificar 

                                                           
57 BRASIL, Portaria Interministerial nº 1, de 2 de janeiro de 2014. Disponível em: 
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e humanizar a atenção à saúde no sistema prisional por meio de ações conjuntas das áreas da 

saúde e da justiça. 

Encerrando as explanações quanto ao direito à saúde, temos que o art.14 da lei de 

execuções penais assegura a assistência médica preventiva e curativa, que poderá, inclusive, se 

realizar em local externo, caso o local de cumprimento da pena não ofereça essa prestação. 

Também assevera o mesmo artigo que às presidiárias, principalmente no pré-natal e no pós-

parto, serão oferecidos todos os tratamentos necessários, inclusive ao recém-nascido. 

Temos então que a assistência à saúde se reveste da preocupação com a integridade 

física e mental das pessoas em cárcere, se voltando a uma preocupação mais ampla, que seria 

a diminuição dos conflitos por questões como a estrutura do próprio ambiente prisional, que 

afeta muitas vezes a saúde física, como contágio de doenças, e a saúde mental, ocasionando 

maiores confrontos entre os indivíduos.  

Tratando de assistência educacional, de acordo com a LEP, deve ser oferecida 

instrução básica e formação profissional. Observa-se então que não se trata de um bônus ou 

recompensa, mas sim uma obrigação estipulada pela lei, para que as instituições prisionais 

ofereçam instrução e formação profissional. 

Devemos enxergar essa modalidade assistencial como uma possibilidade de evolução 

pessoal do indivíduo e que busque diminuir seu nível de vulnerabilidade. Entretanto, temos que 

apenas 25% da população feminina em situação de privação de liberdade, participa de alguma 

atividade educacional. Além disso, a redação atual da LEP do art. 126 (a redação original foi 

modificada em 2011), trata do direito a remição através do estudo. 

Nesse ponto, a assistência educacional é um dos elementos preponderantes para o 

processo de ressocialização dos indivíduos e sua reinserção da sociedade. 

Ressaltamos a Resolução nº 03/200958 do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária (CNPCP), que determina as diretrizes nacionais para a oferta de educação nos 

estabelecimentos penais, entre elas, a criação de espaços físicos adequados às atividades 

educacionais. 
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Por fim, temos a assistência laboral. O trabalho daqueles que integram o sistema 

carcerário tem algumas características marcantes e algumas peculiaridades.  

A atividade laboral é ao mesmo tempo um dever e um direito das pessoas presas, é 

considerado um dever social e que dignifica a pessoa. E por isso, não podemos encarar a 

possibilidade de punição ao apenado que não deseja realizar atividade laboral, por tal ideia 

configurar inconstitucionalidade. 

Além disso, o trabalho não deve ser estressante, em servidão ou escravidão, devendo 

ser realizado na medida de suas aptidões e capacidade. Deve ser realizado com limitações 

temporárias, não excedendo jornadas maiores que oito horas, havendo descanso aos domingos 

e feriados. Entretanto, é possível que se estabeleça horário especial para a atividade laborativa 

que se refira a manutenção e conservação do estabelecimento penal. 

Feitas essas breves considerações sobre a Política Nacional, passemos para um estudo 

do sistema carcerário no estado do Ceará. 

 

3.5 O sistema carcerário no estado do Ceará 

 

No presente tópico, faremos uma breve análise das estatísticas referentes ao sistema 

carcerário no estado do Ceará, ressaltando a organização estrutural e o Regimento Geral dos 

Estabelecimentos Prisionais do Estado do Ceará. 

Traçando um breve panorama sobre as prisões femininas no Ceará, já sabemos que 

apenas na segunda metade do século XX o Estado brasileiro de fato passou a se ocupar da tutela 

das mulheres em conflito com a lei. A partir dos anos 1970 a administração da execução penal 

das mulheres tornou-se responsabilidade do Estado do Ceará. 

Antes disso, as mulheres que não se adequavam ao papel social que lhes era imposto 

eram levadas ao Instituto Bom Pastor, em Fortaleza, no bairro Jacarecanga. Nesse sentido, Bitu, 

Nesse Instituto, havia uma espécie de “purificação” por meio de leituras da Bíblia, 

orações e trabalhos manuais. Assim, as que eram tidas por “arrependidas” retornavam 

aos lares para serem boas mães, boas esposas e boas donas de casa. Enquanto, as que 

não se restabeleciam eram direcionadas a viver uma vida de consagração à vida 

religiosa. Nesse período, ainda havia uma correção excessivamente moralista, uma 

vez que o enfrentamento do encarceramento feminino cearense esteve fortemente 
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influenciado por uma sociedade patriarcal, sexista e machista. Portanto, havia um 

enorme discurso moral e religioso no que tange à aplicação das penas.59 

Desse modo, percebemos que o objetivo do “encarceramento” de mulheres no Ceará, 

inicialmente, acompanhava plenamente o que era aplicado no restante do Brasil: fazer com que 

as mulheres que se comportavam de maneira considerada inadequada para a época, em uma 

sociedade extremamente marcada pela submissão feminina, o controle de sua sexualidade, 

trajes, relações sociais, fosse levada para um espaço em que pudesse ter seu comportamento 

transformado em ideal, através da moral religiosa, sob a égide do trabalho das Irmãs da 

Congregação de Nossa Senhora da Caridade e do Bom Pastor. 

Apenas em agosto de 1974 é inaugurado o Instituto Penal Feminino, localizado na 

Praça do Liceu, em Fortaleza, onde permaneceu até os anos 2000. Posteriormente sendo 

transferido para o local onde se encontra atualmente, na Br 116, Km 27 – Aquiraz-CE. 

O Estado do Ceará abriga atualmente, 34.566 pessoas em situação de privação de 

liberdade. Dentre as quais, 1.236 são mulheres. Como em todo o Brasil, a população carcerária 

feminina é bem menor que a masculina, o que acaba dificultando ou inviabilizando o 

desenvolvimento de políticas públicas efetivas em face da contenção de gastos, da falta de 

investimento adequado e principalmente da falta de interesse estatal. 

Faz-se necessário ressaltar que não existe um regimento específico para a realidade 

feminina no âmbito carcerário estadual, portanto, aplica-se o Regimento Geral dos 

Estabelecimentos Prisionais do Estado do Ceará, no qual não há distinção de gênero, aprovado 

mediante Portaria nº1220/2014, publicada no Diário Oficial do Estado, em 16 de dezembro de 

2014, com o fito de revisar a Portaria nº0240/2010. 

Traçando em linhas breves o perfil da mulher em privação de liberdade no Estado, 

temos que, 60% das mulheres no sistema penitenciário cearense nunca conclui o ensino 

fundamental, 76% são solteiras, 94% são negras e 56% tem até 30 anos. Note-se que essas 

estatísticas não apresentarão discrepâncias com as estatísticas que apresentaremos no próximo 

capítulo, que se referem ao sistema nacional. Fazendo assim com que o Estado do Ceará não 

se distancie profundamente do perfil de mulheres encarceradas no restante do Brasil. 

A disponibilidade de informações quanto ao número de filhos das mulheres que fazem 

parte do sistema penitenciário é precária, de modo que não se faz possível realizar conclusões 
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extremamente precisas. Dentro das informações coletadas (apenas de 7% do contingente total 

da população carcerária nacional), temos que 75% dessas mulheres têm filhos. Esse dado não 

foi informado quanto às mulheres do sistema penitenciário cearense. 

Quanto aos números dos agentes que constituem a administração pública, o Ceará 

apresentou uma proporção de 12,5 presos para cada agente do sistema prisional. Em termos 

gerais, há 8,2 presos para cada agente no sistema prisional brasileiro. Vale dizer que o Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) sinaliza a proporção de um agente para 

cada cinco pessoas encarceradas como padrão razoável para a garantia da segurança física e 

patrimonial nas unidades prisionais. Mais uma vez, a realidade não respeita as determinações 

de adequação para prestação de serviços no sistema. 

Façamos algumas considerações sobre a Portaria nº 1220/2014, no tocante aos 

dispositivos que se voltam especificamente para as mulheres do sistema penitenciário cearense. 

Alguns dispositivos da Portaria nº1220/2014 merecem ser ressaltados, em vista das 

determinações específicas às mulheres. O primeiro deles se refere ao §1º do art.10, 

§1º - Os estabelecimentos destinados a mulheres terão estrutura adequada às suas 

especificidades e os responsáveis pela segurança interna serão, obrigatoriamente, 

agentes penitenciários do sexo feminino, exceto em eventos críticos ou festivos, 

garantindo-se, ainda, a obrigatoriedade de existência de uma creche para a 

acomodação dos recém-nascidos das internas neles recolhidos, nos 06 (seis) 

primeiros meses de vida, prorrogável por igual período, se necessário.60 

 

No tocante aos direitos dos presos, o art. 50, inc. XV, trata especificamente dos direitos 

inerentes as presas em caso de gravidez,  

XV - à presa, em caso de gravidez, são asseguradas: a) assistência pré-natal; b) 

alimentação apropriada desde a confirmação da gravidez até o fim da amamentação; 

c) internação, com direito a parto em hospital adequado, por meio de escolta; d) 

condições para que possa permanecer com seu filho pelo período mínimo de 120 dias 

após o nascimento, prorrogável por igual período, em local adequado, mesmo que 

haja restrição de amamentação; e) condições para que possa permanecer com seu 

filho pelo período mínimo de 180 dias após o nascimento, prorrogável por igual 

período, após avaliação médica e de assistente social, em local adequado, quando 

estiver amamentando; 
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Percebe-se que apenas em alguns dispositivos da portaria em comento são tratadas as 

especificidades do gênero feminino, visto que em termos gerais ela se aplica a toda a população 

carcerária do Estado, homens e mulheres. 

Feitas as devidas observações quanto ao sistema carcerário cearense, passemos para a 

análise da relação entre ordenamento jurídico e realidade social das mulheres em situação de 

privação de liberdade. 
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4 O ORDENAMENTO JURÍDICO E A REALIDADE SOCIAL: ONDE ESTÁ A 

DIGNIDADE DAS MULHERES EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO BRASIL? 

 

Tratamos no capítulo anterior do princípio da dignidade da pessoa humana, da 

humanidade da pena e sobre aspectos assistenciais da Política Nacional de atenção às mulheres 

em privação de liberdade e egressas do sistema carcerário. No presente tópico, faremos algumas 

pinceladas breves sobre o ordenamento jurídico e dispositivos que se referem expressamente 

sobre o tratamento que deve ser oferecido as pessoas em privação de liberdade. Daremos 

observância às Regras de Bangkok e as Regras de Mandela, todas formuladas pela ONU, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a Lei de Execuções Penais, em 

atendimento a proteção dos direitos dos indivíduos em privação de liberdade.  

Cumpre realizar inicialmente as diferenças das normas que trataremos nesse capítulo. 

Como destacamos acima, faremos referência a dispositivos nacionais e internacionais. 

Compreendemos que ao tratar de normas nacionais, especialmente a CRFB/88, estaremos 

falando de direitos e garantias fundamentais e, ao falarmos de normas internacionais (regras 

estabelecidas pela ONU), estaremos tratando de Direitos Humanos. Como bem, aduz Mazzuoli, 

Na linguagem comum, porém, emprega-se frequentemente a expressão “direitos 

humanos” para referir-se também à proteção que a ordem jurídica interna 

(especialmente a Constituição) atribui àqueles que se sujeitam à jurisdição de um 

determinado Estado. Em termos técnicos, contudo, tal referência não é correta, 

devendo-se empregar a expressão “direitos humanos” apenas quando se está diante 

da proteção de índole internacional a tais direitos.61 

 

Desse modo, os direitos fundamentais encontram respaldo na Constituição e os 

direitos humanos encontram seu núcleo nas normas de Direito Internacional, e trataremos aqui 

de algumas. A CRFB/88 foi precisa quanto a utilização dos termos, tornando mais clara a 

explanação que faremos a seguir. 

Para o Estado brasileiro, a prevalência dos direitos humanos é princípio que rege o 

país no cenário internacional, o que consequentemente nos leva a entender do Estado, que esses 

direitos constituem tema de legítima preocupação e interesse da comunidade internacional. 

Pode-se considerar que o grande marco da incorporação de tratados no Direito 

brasileiro seja a ratificação da Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes, em 1989, e após esse tratado, muitos outros também foram 
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incorporados pelo ordenamento jurídico brasileiro. Da redemocratização surgiu a necessidade 

de o Brasil reorganizar sua agenda internacional, de modo a compor uma imagem positiva 

perante o estrangeiro, como país respeitador dos direitos humanos.62 

Sabemos que a legislação internacional elenca uma série de direitos e funciona como 

um modelo a ser seguido pelos Estados signatários dos tratados internacionais de direitos 

humanos, de modo que determina as diretrizes que nortearão o desenvolvimento de políticas 

públicas, efetivando o conteúdo pertencente a esses tratados. 

A dificuldade de efetivação das previsões contidas na legislação internacional é 

notória, como tentamos demonstrar ao longo do presente trabalho. Nesse sentido, Bárbara 

Mallmann aduz que “conciliar a realidade prática com os instrumentos legais, contudo, mostra-

se um desafio ao Estado, eis que cada vez mais aumenta a população carcerária. Tal fato 

demonstra a ineficácia da faceta tríplice do sistema punitivo e, por consequência, dificulta o 

resguardo dos direitos inerentes aos apenados. ”63 

Na tentativa de buscar efetivar a dignidade das mulheres em privação de liberdade, a 

2º turma do STF, acatou o pedido do HC 143.641/SP64, e concedeu habeas corpus, 

determinando substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o 

território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com 

deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do 

Código de Processo Penal (CPP). Considerando dessa forma, que a manutenção do 

confinamento de mulheres grávidas em estabelecimentos penais precários, em que inexistem 

tratamento de saúde adequado, programas de pré-natal, que promova assistência regular na 

gestação e no pós-parto, além de privar as crianças de condições adequadas de 

desenvolvimento, constitui tratamento desumano, cruel e degradante, de modo que faz-se 

necessário o reconhecimento da condição especial da mulher nesses casos, configurando um 

grupo de extrema vulnerabilidade. 
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Além disso, ao acolher o HC em comento, o tribunal considerou importante ressaltar 

a economia de recursos e a celeridade no julgamento dos feitos, beneficiando não só as 

pacientes do instrumento utilizado, mas a própria máquina judiciária. 

Feitas as devidas considerações, analisaremos as mencionadas legislações. 

 

4.1 Regras da ONU sobre as penas privativas de liberdade: proteção da dignidade e o 

combate ao tratamento desumano. 

 

Feitas as considerações iniciais sobre o tema de Direitos Humanos, daremos 

observância as denominadas Regras de Mandela, as quais tratam das Regras mínimas das 

Nações Unidas para o Tratamento de Presos. Não nos cabe aqui uma completa análise de todos 

os dispositivos de que tratam esse documento. Por esse motivo, destacamos alguns dispositivos 

que considero demonstrar as diretrizes e fundamentos do referido documento. 

Durante 55 anos, desde a edição das Regras de Mandela, nunca haviam sofrido 

modificações e nem revisões em seu texto e isso permaneceu até o ano de 2015. A atualização 

dessas regras fez-se necessária para adequá-las de maneira mais precisa a realidade atual, 

lidando com as dificuldades enfrentadas pelos Estados, além do aumento significativo da 

população carcerária mundial, ocasionando diversas ofensas a dignidade da pessoa humana.  

A revisão de 2015 abrangeu nove áreas temáticas: tratamento médico na prisão; 

restrições, disciplina e sanções ao preso; buscas nas celas de detenção; contato exterior; 

reclamações dos presos, investigações e inspeções.65
 

No Brasil, até o momento, não houve uma efetiva implantação dessas regras na 

realidade do encarceramento nacional. 

Na abertura da sessão que aprovou as mencionadas regras são feitas algumas 

justificações importantes quanto a revisão e atualização dos dispositivos, ressaltando a 

preocupação das Nações Unidas com a humanização da justiça criminal, de proteção dos 

direitos humanos e enfatiza a importância fundamental dos mesmos na administração cotidiana 

da justiça criminal e na prevenção ao crime. Além de deixar claro que as determinações 

presentes nos dispositivos buscam apenas estabelecer elementos essenciais mais adequados aos 
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sistemas prisionais atuais, e não descrever minuciosamente como deve ser pautado o modelo 

ideal de sistema prisional. 

Passemos para a análise de alguns dispositivos. 

As primeiras regras dispostas no documento tratam sobre os princípios básicos, que 

seriam as regras de aplicação geral. Temos, 

Regra 1: Todos os presos devem ser tratados com respeito, devido a seu valor e 

dignidade inerentes ao ser humano. Nenhum preso deverá ser submetido a tortura ou 

tratamentos ou sanções cruéis, desumanos ou degradantes e deverá ser protegido de 

tais atos, não sendo estes justificáveis em qualquer circunstância. A segurança dos 

presos, dos servidores prisionais, dos prestadores de serviço e dos visitantes deve ser 

sempre assegurada.66 

 

Percebemos aqui a evidente preocupação com a preservação da dignidade da pessoa 

humana, que norteia nossas observações no presente estudo e que é fundamento presente 

também na ordem interna, como demonstramos ao falar do art. 1º, inciso III, da CRFB/88. 

Além disso, a aplicação das regras deve pautar-se na não discriminação por raça, cor, sexo, 

idioma e religião. 

Outra preocupação evidente é no tocante a função ressocializadora da pena, como 

demonstra-se na regra 4, 

 Regra 4: Os objetivos de uma sentença de encarceramento ou de medida similar 

restritiva de liberdade são, prioritariamente, de proteger a sociedade contra a 

criminalidade e de reduzir a reincidência. Tais propósitos só podem ser alcançados 

se o período de encarceramento for utilizado para assegurar, na medida do possível, 

a reintegração de tais indivíduos à sociedade após sua soltura, para que possam levar 

uma vida autossuficiente, com respeito às leis.67 

 

Uma das regras que considero de evidente violação pelo Estado brasileiro, tese que os 

números que venho apresentando ao longo do presente trabalho, corroboram, é a de nº 12, que 

abre exceção apenas para superlotação temporária, mas que determina que não é recomendável 

que dois presos sejam alojados em uma mesma cela ou quarto. Ao falar de uma taxa de 

ocupação de 157% do total de vagas presentes no sistema carcerário nacional, nos parece 

impossível crer que tal regra seja seguida pela Administração Pública. 
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Além disso, a regra nº 15, determina que todos os presos devem poder fazer suas 

necessidades fisiológicas quando necessário, com higiene e decência, em instalações sanitárias 

adequadas. Repito as observações feitas no parágrafo anterior e acrescento que a superlotação 

impede que se faça possível essas realizações, em face de estruturas físicas inadequadas e 

insuficientes, além da falta de manutenção desses espaços físicos. As violações dessas regras 

são cotidianas no cenário do sistema carcerário nacional. 

Feitas essas considerações sobre as Regras de Mandela, passemos para a análise das 

Regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não 

privativas de liberdade para mulheres infratoras (Regras de Bangkok). 

Sabendo de todas as especificidades do gênero feminino, as Nações Unidas 

demonstraram preocupação, em vista do alto crescimento nas taxas de encarceramento 

feminino, em estabelecer medidas para atender essas necessidades. Tornando então as Regras 

de Bangkok um marco normativo, com um olhar diferenciado sobre o tema, visando a proteção 

das mulheres em privação de liberdade, além de buscar maneiras de desacelerar o intenso 

crescimento do número de mulheres que ingressam no sistema carcerário. 

Analisando alguns dispositivos das Regras de Bangkok, percebemos que 

determinadas regras que compõe o documento, são complementos de certos dispositivos 

presentes nas Regras de Mandela, de modo que visam tutelar especialmente as necessidades 

específicas do gênero feminino, como a atenção a cuidados de saúde ginecológica, 

amamentação e às gestantes. 

Nesse sentido, expressamente, temos que, 

Regra 1: A fim de que o princípio de não discriminação, incorporado na regra 6 das 

Regras mínimas para o tratamento de reclusos, seja posto em prática, deve-se ter em 

consideração as distintas necessidades das mulheres presas na aplicação das Regras. 

A atenção a essas necessidades para atingir igualdade material entre os gêneros não 

deverá ser considerada discriminatória.68 

 

Especialmente tratando da higiene pessoal, as regras são bastante específicas quando 

determinam que “a acomodação de mulheres presas deverá conter instalações e materiais 

exigidos para satisfazer as necessidades de higiene específicas das mulheres, incluindo 
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absorventes higiênicos gratuitos e um suprimento regular de água disponível para cuidados 

pessoais das mulheres e crianças, em particular mulheres que realizam tarefas na cozinha e 

mulheres gestantes, lactantes ou durante o período da menstruação.”69 

Outra regra importante de ser ressaltada é a que trata do atendimento médico 

específico, inclusive determinando que se as mulheres solicitarem atendimento apenas por 

outras mulheres (médicas ou enfermeiras), isso deve ser priorizado, na medida do possível. 

Além de previsão para acompanhamento e cuidado com a saúde mental das mulheres, contanto 

com uma equipe médica especializada em cada estabelecimento prisional. 

Desse modo, percebem-se as diretrizes voltadas ao atendimento às necessidades 

específicas da mulher, buscando sempre manter sua integridade física e dignidade 

resguardadas. 

Entretanto, se olharmos para o sistema penitenciário nacional, nos deparamos com um 

total de apenas 1.493 profissionais de saúde distribuídos em todos os estados brasileiros70, em 

uma média de 55 profissionais por estado, em todos os estabelecimentos prisionais. Tal número 

demonstra-se insuficiente, quando contamos com uma taxa de ocupação tão alta. Se tomarmos 

como exemplo o estado do Ceará, existem apenas 9 profissionais de saúde, enquanto existem 

registradas no sistema 1.236 mulheres em privação de liberdade. 

Como bem aduz De Sousa,  

Desde o início da história do nosso país, a prisão, materialização do direito de punir 

do Estado, teve aplicação variada: serviu como alojamento para escravos, durante o 

império; mais tarde, durante a ditadura militar, serviu como reduto para calar os 

“inimigos políticos do Estado”; e, posteriormente, vivencia-se nos dias atuais a 

atuação da prisão como um verdadeiro “depósito de pessoas”, onde diariamente são 

encarcerados seres humanos em locais que não possuem a mínima estrutura 

adequada. Fato é que o homem, ao ser preso, tem suprimido seu principal direito 

individual: a liberdade. Não é válido discutir, nesse momento, a respeito da forma de 

execução da pena. No entanto, verdade é, que, na aplicação da pena privativa de 

liberdade, observa-se não só a restrição da liberdade do preso, mas uma verdadeira 

cassação das garantias e direitos individuais.71 
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Diante disso, torna-se difícil conceber um sistema carcerário que atende as regras 

internacionais, quando observamos as estatísticas apresentadas, o histórico do encarceramento 

e a omissão estatal em buscar soluções de desencarceramento, tratando a prisão como exceção, 

e respeitando as garantias fundamentais inerentes aos apenados. 

 

4.2 A Constituição Federal de 1988 e os direitos fundamentais das pessoas em privação 

de liberdade. 

 

O diploma normativo mais importante da nossa atual ordem democrática, é 

exatamente aquele que a inaugurou, a Constituição Federal de 1988. Utilizaremos desse tópico 

para ressaltar alguns dispositivos que já mencionamos anteriormente e alguns posicionamentos 

jurisprudenciais pertinentes ao tema. 

Tomemos como exemplo alguns dispositivos da CRFB/88: o inciso III do artigo 5º 

garante que "ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante"; e 

o inciso XLVII, que dispõe "não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, 

nos termos do artigo 84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) de trabalhos forçados; d) de banimento; 

e) cruéis". Além disso, o inciso XLIX, do mesmo dispositivo, temos que serão assegurados aos 

apenados o respeito à integridade física e moral.72 

Diante disso, podemos perceber os preceitos basilares que buscam nortear as demais 

regras do ordenamento jurídico interno, para que se evite a colisão entre o poder punitivo estatal 

e a proteção dos direitos fundamentais. Não defendo a extinção do poder punitivo pertencente 

ao Estado, entretanto faz-se necessário que se compreendam os limites impostos pela ordem 

constitucional vigente, além das legislações pertinentes ao tema, para que se proceda com a 

execução penal. 

É evidente a situação em que se encontra o Brasil em relação a sua população 

carcerária e a seu sistema carcerário. O modelo de encarceramento que praticamos, 

infelizmente, alimenta um ciclo de violências que se projeta para toda a sociedade, 

reforçado por uma ambiência degradante em estabelecimentos que pouco ou minimamente 

estimulam qualquer proposta de transformação daqueles que ali estão. O tratamento digno e 
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com respeito de presos é indício da civilização de uma sociedade e o primeiro passo que se dá 

na tentativa de regenerar a vida daqueles que um dia haverão de estar entre nós novamente. 

Como bem assinala Dotti, podemos ressaltar uma crise no sistema penitenciário, que 

afeta as estruturas de apoio ao sistema e passa por diversas esferas do Poder Público,  

Como estruturas de apoio do sistema penal e penitenciário compreendem-se os 

recursos e serviços para administrar os problemas relativos ao delito, ao delinqüente 

e às reações penais. A improbidade administrativa, a insensibilidade gerencial, a 

indiferença humana e a hostilidade burocrática são as coordenadas do abandono a que 

foram reduzidas as estruturas das Delegacias de Polícia, dos Juízos e Tribunais 

criminais, dos estabelecimentos e das instituições penais. E a responsabilidade por 

tais vícios é exclusivamente do poder político que domina a Administração Pública, 

diuturnamente omissa quanto à gravidade e a proliferação dos problemas e incapaz 

de estimular o espírito missionário de uma grande legião de operadores do Direito e 

da Justiça, obstinados em cumprir os seus deveres com dedicação e honestidade.73 

 

Buscando evitar a perpetuação dessas práticas, além de tentar reverter a crise do 

sistema e da enorme omissão do Poder Público o Conselho Nacional de Justiça deu início a 

realização de mutirões carcerário. 

Após a elaborações de documentos relacionados aos mutirões carcerários, o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), verificou que as condições degradantes a que estavam submetidos 

detentos por todo o Brasil, desde a estrutura incompatível com a dignidade da pessoa humana 

até o controle exercido pelas facções criminosas no interior de presídios, percebeu que fazia-

se necessário a elaboração de projetos que visassem a diminuição das ilegalidades e violações 

perpetradas em face das pessoas em situação de privação de liberdade. O projeto Cidadania nos 

presídios, desde 2015, objetiva “a articulação de ações sociais voltadas para o 

“restabelecimento da confiança do egresso” no retorno ao convívio da comunidade – na 

perspectiva da garantia e efetividade dos direitos do egresso e da pessoa presa – com a criação 

de fluxos e rotinas facilitadoras de sua inclusão social. ”74 

Diante da precariedade de condições a que estão submetidos os indivíduos em 

privação de liberdade, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) ajuizou a ADPF nº 347/DF, 

que propunha o reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional do sistema penitenciário 
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brasileiro, em decorrência de ações e omissões dos poderes públicos da União, dos Estados e 

do Distrito Federal. 

O STF, no ano de 2015, em sede de Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental (ADPF) nº 347, analisou as condições do sistema carcerário nacional, 

em que se pedia, dentre outros, a declaração do “estado das coisas inconstitucional”, 

SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – 

CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE 

DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE 

COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de 

violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas 

estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas 

abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema 

penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”.75 

 

O estado das coisas inconstitucional se configura por ser uma técnica decisória, que 

foi implementada pela Corte Constitucional da Colômbia, a partir de 1997, que objetiva o 

enfrentamento das violações graves e de caráter sistemático dos direitos fundamentais, que 

decorram de falhas estruturais perpetradas pelas políticas públicas adotadas pelo Estado, em 

que se exige uma atuação concomitante de várias entidades estatais.76 

 

4.3 A Lei de Execuções Penais e as mulheres 

 

Já tratamos decorrer de nosso estudo, da primeira faceta que a pena de privação de 

liberdade possuiu no Brasil. O acusado permanecia no cárcere até que fosse a julgamento e 

fosse proferida sua sentença penal, fosse absolutória ou condenatória. 

Com as reformas penais, e as transformações quanto as funções da pena, o cárcere 

passou a ser o espaço onde são cumpridas as penas de liberdade que se iniciam em regime 

fechado, e não somente o local temporário onde aguardam seu destino. Sabemos que a 

legislação nacional mais específica quanto à execução da pena é a Lei de Execuções Penais 
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(LEP), promulgada em 1984, e que sofreu diversas alterações, principalmente no tocante as 

condições impostas as mulheres em privação de liberdade. 

Sabemos que apenas no final do século XX que a delinquência feminina alcançou 

números significativos, de modo suficiente para atrair a atenção do Estado. Ainda assim, 

somente com a reforma à LEP, em 2009, a atenção a algumas especificidades do gênero 

feminino foi legalmente imposta. 

As leis nº 11.942/09 e nº 12.121/09 modificaram os textos dos §§ 2º e 3º do art. 83, 

determinando respectivamente, a exigibilidade da “construção de berçário, onde as condenadas 

possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade” 

e que “os estabelecimentos de que trata o § 2o deste artigo deverão possuir, exclusivamente, 

agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas. ”  

O art. 89 também teve seu texto reformado pela lei nº 11.942/09, que exige que a 

“penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para 

abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos, com a finalidade de 

assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa. ”  

Entretanto, apenas 14% das unidades femininas ou mistas contam com berçário e/ou 

centro de referência materno infantil, que compreendem os espaços destinados a bebês com até 

2 anos de idade. As unidades que declararam ser capazes de oferecer este espaço, totalizam 

uma capacidade de receber até 467 bebês. No tocante as creches, os números são ainda piores, 

apenas 3% das unidades prisionais possuem esse espaço, apresentando a capacidade de receber 

até 72 crianças maiores de 2 anos. 

Mais uma vez, somos capazes de perceber que a realidade destoa quase por completo 

do que o ordenamento jurídico exige para a execução penal. Situação essa que expressa a 

dificuldade em acreditar na efetividade das políticas públicas voltadas aos indivíduos em 

situação de privação de liberdade, além do papel da Administração Pública para garantir a 

aplicação da legislação pertinente, e da proteção das garantias fundamentais dessa população. 

 

4.4 A face das mulheres em privação de liberdade 

 

Diante de tudo que expomos ao longo do presente trabalho, buscamos demonstrar a 

realidade através das estatísticas, a inobservância das garantias fundamentais das mulheres em 
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situação de privação de liberdade e o que oferece o ordenamento jurídico, para descontruir as 

situações degradantes a que estão expostas essas mulheres em privação de liberdade. 

De acordo com a pesquisa de Bárbara Musumeci Soares e de Iara Ilgenfritz (2002), 

tratando da realidade das mulheres em cárcere e as formas de violência que sofreram antes de 

ingressar no sistema, “mais de 95% sofreram violência em pelo menos um destas três ocasiões: 

na infância/adolescência, no casamento ou nas mãos da polícia; 75% foram vitimadas em pelo 

menos duas dessas ocasiões; e 35% em todas as três ocasiões”.77 

No presente tópico considero pertinente, que tratemos do perfil das mulheres que 

atualmente integram o sistema carcerário nacional. Elementos como idade, nível de 

escolaridade, etnia, são preponderantes para que sejamos capazes de dar uma face aos números 

que apresentamos até aqui. Continuaremos a nos utilizar dos dados do Infopen 2016 e de 

pesquisas em obras que relatam o cotidiano dessas pessoas. 

Diante disso, iniciaremos tratando da faixa etárias das mulheres em privação de 

liberdade. 

Cerca de 27% das mulheres presas no Brasil estão na faixa de 19 e 24 anos de idade, 

e 23% estão entre 25 e 29 anos. Com isso, temos que 50% da população carcerária feminina 

nacional encontra-se abaixo dos 30 anos de idade. Um número relativamente alto de mulheres 

jovens encontram-se em privação de liberdade no Brasil. 

Alguns fatores podem ser determinantes para considerar os números quanto a faixa 

etária das mulheres em conflito com a lei. Inclusive já ressaltamos anteriormente o crime que 

mais aprisiona mulheres no Brasil: o tráfico de drogas. Levando em consideração outros fatores 

que tratarei em breve, como o nível de escolaridade, darei ênfase a dois elementos: 

primeiramente, o fato de muitas mulheres serem as responsáveis financeiras de seus lares, e o 

relacionamento afetivo das mulheres com indivíduos que já participam do tráfico de drogas. 

Temos que a desigualdade e concentração de renda no Brasil são problemas que só se 

intensificam ao longo das décadas, além disso as altas variações das taxas de desemprego. 

Somado a isso, o desprestígio das mulheres no mercado de trabalho e os altos índices de 

abandono material sofrido por muitas dessas mulheres, refletem preponderantemente nas 

atividades que as mesmas vem a exercer, diante da extrema necessidade em que muitas vivem. 

                                                           
77 SOARES, Bárbara Musumeci, ILGENFRITZ, Iara. Prisioneiras: vida e violência atrás 

das grades, Rio de Janeiro: Garamond, 2002. 
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A falta de acompanhamento parental, as dificuldades encontradas na continuidade do 

estudo formal, da capacitação profissional e por influências de seus relacionamentos, as 

mulheres que ingressam no cárcere pelo delito de tráfico têm históricos bastante parecidos. 

Nesse sentido, Davim e Lima, nos trazem, 

Além do desamparo emocional, existe o desamparo financeiro, o qual no que se refere 

às mulheres, limita as possibilidades de desenvolvimento social, fazendo com que 

elas se tornem provedoras de si mesmas e do lar ainda muito cedo. Para isso elas 

abandonam os estudos para se dedicarem ao trabalho, que muitas vezes não passa de 

um subemprego, suficiente apenas para sobreviver. Logo, ao chegar à vida adulta, a 

tendência em repetir a história é quase uma regra. A filha torna-se mãe e o ciclo 

recomeça. Nessa fase da vida elas se deparam com um segundo abandono, o do 

marido. Depois da separação, a mulher torna-se chefe do lar e única responsável pelo 

sustento dos filhos. Sobrecarregadas, algumas recorrem à meios ilícitos como forma 

de conseguir um dinheiro extra para ajudar no orçamento da casa.78 

 

Sabemos que as regiões periféricas das capitais brasileiras possuem um Índice de 

desenvolvimento humano (IDH) menor que nos centros das capitais. Essas regiões acabam por 

se tornar polos de práticas criminosas, principalmente no tocante ao tráfico de drogas. Por esse 

motivo, a possibilidade das mulheres se encontrarem envoltas por esse panorama é bastante 

alta. Sejam por seus companheiros, irmãos ou filhos, a presença desse delito não é incomum. 

Com isso, muitas vezes, exercem o papel de perpetradoras do delito, para proteger seus 

familiares ou companheiros, seja intencionalmente ou sendo entregues injustamente em 

circunstâncias desfavoráveis. 

A partir disso, o espaço para a seletividade penal se inicia. A predominância da 

atividade policial para combate as drogas acontece de maneira ostensiva nas regiões mais 

periféricas e estigmatiza a camada social mais economicamente vulnerável. A mulher, por 

exercer recorrentemente posições inferiores nas organizações para o tráfico, são as mais 

expostas e por isso são encontradas com maior facilidade nas atividades policiais, além dos 

casos em que mulheres foram detidas ao tentar ingressar em unidades prisionais masculinas 

transportando drogas. 

Outro elemento que devemos ressaltar nessa análise é a baixa renda da maioria das 

mulheres que ingressam no cárcere. Furtos e roubos são crimes extremamente comuns no 

contexto do sistema prisional feminino, perfazendo um total de 20% dos crimes cometidos por 

essas mulheres. Vários são os relatos de furtos de pequeno valor, como aqueles em que são 

                                                           
78 DAVIM, Brenda Karoline Guedes. LIMA, Cátia Santos. Criminalidade feminina: desestabilidade familiar e 

as várias faces do abandono. Revista Transgressões: ciências criminais em debate, v.4, n.2, nov.2016, Natal/RN. 
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objetos do crime, alimentos, artigos de higiene pessoal e remédios, os chamados furtos 

famélicos. 

A jurisprudência, entretanto, não é completamente pacífica quanto a qualificação do 

crime de furto de pequeno valor, sendo necessário averiguar as condições em que foram 

cometidas o delito, para que se mostre possível a aplicação do princípio da insignificância. Por 

esse motivo, ainda ingressam no sistema penitenciário, centenas de mulheres que cometeram 

o delito supracitado, para sua sobrevivência, ou para promover a sobrevivência de seus 

familiares. 

Nesse sentido, evidenciam-se ainda mais as desigualdades da população brasileira, de 

modo que mulheres estão em privação de liberdade por praticarem furtos de pequeno valor, em 

um possível estado de necessidade, onde são condenadas não apenas as mulheres que praticam 

o delito, mas também são condenados seus parentes que dependem da sua (in)capacidade de 

prover seu sustento por meio de ações lícitas, agravando ainda mais a condição social desses 

indivíduos. 

Avançando na discussão sobre o perfil das mulheres em situação de privação de 

liberdade, analisemos os aspectos atinentes as etnias que permeiam o sistema penitenciário 

feminino. 

A etnia predominante no sistema penitenciário feminino é formada por mulheres 

negras, 62%. Enquanto 37% é de mulheres brancas. Já tratamos aqui sobre a estigmatização 

imposta as pessoas negras por toda nossa história. Desde a chegada dos negros africanos ao 

Brasil, passando por todo o período da escravidão, abolição da escravatura, até o Estado 

democrático de Direito em que nos encontramos atualmente, o corpo negro sempre foi o mais 

maltratado e desvalorizado. 

A seletividade da política criminal brasileira se evidencia cada vez mais. Enfrentamos 

séculos de racismo, que podemos dizer, é determinante para reconhecer o perfil das mulheres 

em situação de privação de liberdade. De acordo com Zaffaroni, essa seletividade “permite a 

catalogação dos criminosos que combinam com a imagem que corresponde à descrição 

fabricada, deixando de fora outros tipos de delinquentes”.79 

                                                           
79 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda de 

legitimidade do sistema penal. Rio de Janeiro: Revan, 1991. p. 130. 
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No tocante ao nível de escolaridade, os números evidenciam mais um nível de 

vulnerabilidade. Temos que 45% das mulheres em privação de liberdade no Brasil atualmente 

sequer concluíram o ensino fundamental, e apenas 15% concluiu o ensino médio. 

Isso demonstra mais um nível de vulnerabilidade das mulheres em privação de 

liberdade, o baixo nível de escolaridade, implica em muitos casos, a dificuldade de acesso ao 

mercado formal de trabalho, dificultando a superação da barreira econômica e intensificando 

as desigualdades presentes em nossa sociedade. Esse é um dos fatores que atraem os indivíduos 

para a criminalidade, a dificuldade de prover sua própria subsistência, em face do desemprego 

e da precariedade do mercado informal. 

O ambiente carcerário falha em proporcionar as condições para o enfrentamento 

dessas dificuldades, visto que o acesso à educação no sistema não atende efetivamente as 

diretrizes propostas nas políticas públicas e na legislação pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O escopo do presente trabalho, foi apresentar um breve panorama do sistema 

penitenciário brasileiro, com alguma ênfase no Estado do Ceará. Através da análise dos dados 

disponibilizados pelo Ministério da Justiça e Secretaria de Justiça do Ceará, buscou-se 

compreender a realidade vivenciada pelas mulheres que enfrentam atualmente a situação de 

privação de liberdade no Brasil. 

Iniciamos traçando um breve histórico sobre a transformação das penas corpóreas em 

privação de liberdade no ocidente, principalmente no contexto da América Latina e Brasil. 

Com isso, pudemos construir um arcabouço mais amplo de compreensão da estrutura de 

desenvolvimento das prisões no Brasil, além do surgimento dos primeiros institutos que 

tutelavam a privação de liberdade de mulheres no cenário nacional. 

Somente após um significativo período de tempo o estado brasileiro tomou para si a 

responsabilidade de administrar a execução penal feminina no país. Entretanto, isso não foi um 

grande avanço, visto que desde os aspectos estruturais dos estabelecimentos foram e ainda são 

insuficientes para cumprir com as determinações normativas.  

A existência de complexos penitenciários mistos, a falta de espaços para educação 

básica e profissionalizante, a ausência de espaços para convívio adequado das mulheres com 

seus filhos, a inexistência de regulamentação adequada para visitas íntimas, e a inexecução de 

projetos que visem a reinserção social dos indivíduos recém-egressos do sistema. 

A invisibilidade das mulheres no Brasil é reiterada no sistema penitenciário, além de 

ser intensificada com a estigmatização sofrida por aquelas que entram em conflito com a lei, e 

sua punição ultrapassa fortemente apenas o direito de liberdade, sua dignidade é ferida e 

constantemente desrespeitada. O histórico de violência sofrida por várias mulheres, continua 

sendo perpetrada, em outros níveis, quando a mulher ingressa no sistema prisional. 

Fomos capazes de perceber as enormes disparidades encontradas entre o contexto 

fático e as determinações legais para a execução penal, sem que sejam atendidos os preceitos 

constitucionais como a dignidade da pessoa humana e a humanidade no cumprimento das penas 

e as garantias fundamentais inerentes a todos os cidadãos. 

Além disso, a falta de desenvolvimento adequado para a execução das políticas 

públicas e do Plano Nacional de atenção às mulheres em situação de privação de liberdade e 
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egressas do sistema também é um fator relevante para compreender as condições que estão 

submetidas, inclusive ao sair da privação de liberdade. 

Ao observarmos a situação do Estado do Ceará, as estatísticas apresentadas não foram 

tão melhores ou mais razoáveis em face do restante do Brasil. De modo que nos leva a crer que 

o cenário nacional, no tocante ao encarceramento feminino é bastante similar, e que a falta de 

efetivação do Plano Nacional é bastante sentida na maioria esmagadora dos estabelecimentos 

penais nacionais. 

Os níveis de escolaridade ainda se encontram baixos, e os programas educacionais 

não conseguem atender todas as mulheres do sistema, juntamente com o ensino 

profissionalizante. Situação essa que apenas contribui para um aumento da vulnerabilidade 

sofrida pelas mulheres, nas relações sociais e com o mercado formal de trabalho. 

O recorte de gênero no sistema penitenciário nacional, objetivou conhecer o perfil da 

mulher em privação de liberdade, trazer à luz indivíduos que sofrem com a marginalização de 

seu papel na sociedade, que já convive diariamente com pressões sociais e estigmas que o 

gênero masculino desconhece. Ao trazer a estatística que, majoritariamente, as mulheres que 

estão presas são negras, evidencia-se algo mais complexo na política criminal brasileira. 

Elementos étnicos são preponderantes para continuar permitindo o encarceramento 

em massa no Brasil. O crime que mais encarcera pessoas no contexto nacional é o tráfico de 

drogas, crime esse que permite uma extrema subjetividade em sua configuração e diferenciação 

quanto ao uso pessoal. Fatores que são preponderantes, mesmo que não expressos em nenhuma 

lei, passam pela cor da pele dos indivíduos que são vítimas de abordagens policiais, são 

preponderantes para configurar delitos, e também para criar o perfil da 3º maior população 

carcerária de mulheres, em termos de proporcionalidade, no mundo. 

Analisamos alguns julgados que consideramos essenciais para a compreensão da 

vivência do judiciário com a configuração do tráfico de drogas, e da declaração do estado das 

coisas inconstitucional do sistema carcerário nacional, através de uma decisão em caráter 

liminar em sede de ADPF, pelo STF, que nos ajudou a ilustrar o nível dos problemas em que 

estão envoltos os estabelecimentos penais no Brasil. 

Por fim, percebemos como a seletividade penal é escancarada na política criminal 

brasileira e como ela contribui para a estigmatização de determinados grupos sociais, que 

historicamente foram e continuam sendo vulnerabilizados. 
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