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RESUMO 

 

O presente trabalho se insere num conjunto de pesquisas sobre o encarceramento 

feminino. A pesquisa foi realizada a partir da observação participante das práticas dos 

atores – mulheres encarceradas, servidores da Defensoria Pública do Estado do Rio de 

Janeiro, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de 

Administração Penitenciária e do Judiciário -  em uma Unidade Prisional Feminina do 

Estado do Rio de Janeiro. A metodologia deste trabalho incorpora pesquisa sociojurídica, 

além de pesquisa bibliográfica, a partir de referencial teórico interdisciplinar, 

notadamente com contribuição da Criminologia Crítica, Sociologia Criminal e Direito 

Penal. O objetivo é compreender as características peculiares do encarceramento 

feminino, identificando os problemas experimentados pelas mulheres presas. Para tanto, 

sinalizo como a vida da mulher, no cárcere, consiste em uma constante negociação que 

se atrela à dinâmica do “levar à cadeia” e do “fazer de tudo para sair da cadeia”. A partir 

disso, apresento como as representações sociais sobre o “dever ser mulher” se fazem 

presentes desde a construção dos primeiros presídios femininos até a realidade em que se 

inserem as mulheres encarceradas hoje. E, como as moralidades sociais influenciam tanto 

a construção do perfil da mulher criminosa, quanto a realidade vivida nos cárceres 

brasileiros.   

Palavras-chave: encarceramento feminino; controle; conflitos; moralidades; 

representações sociais.  
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ABSTRACT 

 

This paper is part of a series of research on female imprisonment. The research was 

carried out based on participant observation of the practices of the actors - incarcerated 

women, civil servants of the Public Defender's Office of the State of Rio de Janeiro, the 

Public Ministry of the State of Rio de Janeiro, the Secretariat of Penitentiary 

Administration and the Judiciary - in a Unit Female Prison of the State of Rio de Janeiro. 

The methodology of this work incorporates sociojuridic research, as well as 

bibliographical research, based on interdisciplinary theoretical reference, notably with the 

contribution of Critical Criminology, Criminal Sociology and Criminal Law. The 

objective is to understand the peculiar characteristics of female incarceration, identifying 

the problems experienced by female prisoners. To do so, I point out how the woman's life 

in prison is a constant negotiation that is linked to the dynamics of "pushing the chain" 

and "doing everything to get out of jail." From this, I present how the social 

representations about "being a woman" have been present since the construction of the 

first female prisons to the reality of women incarcerated today. And, because social 

morals influence both the construction of the profile of the criminal woman and the reality 

lived in Brazilian prisons. 

Keywords: female incarceration; control; conflicts; moralities; social representations. 
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Introdução  

O presente trabalho se insere num conjunto de pesquisas sobre o encarceramento 

feminino. A pesquisa foi realizada a partir da observação participante das práticas dos 

atores – mulheres encarceradas, servidores da Defensoria Pública do Estado do Rio de 

Janeiro, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de 

Administração Penitenciária e do Judiciário -  em uma Unidade Prisional Feminina do 

Estado do Rio de Janeiro. O objetivo é compreender as características peculiares do 

encarceramento feminino, identificando os problemas experimentados pelas mulheres 

presas. 

Sinalizo como a vida da mulher, no cárcere, consiste em uma constante 

negociação que se atrela à dinâmica do “levar à cadeia” e do “fazer de tudo para sair da 

cadeia”. A partir disso, apresento como as representações sociais sobre o “dever ser 

mulher” se fazem presentes desde a construção dos primeiros presídios femininos até a 

realidade em que se inserem as mulheres encarceradas hoje. Sinalizo como as moralidades 

sociais influenciam tanto a construção do perfil da mulher criminosa, quanto a realidade 

vivida nos cárceres brasileiros.   

No capítulo  “A mulher e o crime”, tenho por objetivo compreender o sentido dos 

projetos e práticas que envolvem a construção das prisões femininas brasileiras a partir 

das circunstâncias sociais e criminológicas que envolvem esse processo. Com base em 

uma contextualização histórica do momento punitivo, legislativo e político no qual se 

inserem os primeiros presídios femininos no país, assim como a construção de modelos 

sobre o “dever ser feminino” que se pautam no ideário da “boa mulher”, analiso a 

construção social do perfil da mulher delinquente.  

Apresento como o sistema carcerário, de modo geral, foi pensado para homens e 

por homens, sendo ainda muito recente a legislação que propõe a construção de 

estabelecimentos prisionais que atendam às necessidades específicas da mulher 

encarcerada.  

No capítulo “Reivindicação de Direitos e formas de “levar à cadeia”: o abandono 

no cárcere, o “balangar” das grades e o controle sobre a vida encarcerada”, apresento a 

realidade sistêmica de abandono das mulheres privadas de liberdade, fato identificado na 

absoluta insuficiência de políticas públicas para atender às demandas da mulher 
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encarcerada, cujas características são tão particulares, bem como no abandono familiar 

(LEMGRUBER, 1999). Trabalho com as formas de controle que se produzem sobre a 

vida da mulher encarcerada e se revelam a partir de como moralidades externas ao cárcere 

ultrapassam os muros das prisões.  

 Desse modo, apresento como o poder punitivo opera sobre a mulher através de 

múltiplas facetas (PANCIERI, 2014, p. 74). Ao delinquir, a mulher não rompe apenas 

com a lei penal, mas, principalmente, com o papel social que lhe é imposto, e, dessa 

forma, é duplamente punida e rechaçada. A mulher criminosa deixa de ocupar o papel 

esperado para ela enquanto sujeito na sociedade. Ela não se adequa à expectativa social, 

sendo julgada não só pela prática de uma conduta criminosa, mas por ser classificada 

como mulher desviante. Sendo assim, o contexto de privação de liberdade da mulher 

representa mais uma forma de manifestação das relações de poder históricas entre homens 

e mulheres (BOURDIEU, 2009).  

No capítulo “A “esperteza de presa” e o “bom comportamento carcerário””, o 

exercício do poder disciplinar, no curso da execução penal, é analisado a fim de 

compreender como a referida punição administrativa produz efeitos significativos no que 

se refere à conquista da liberdade pela pessoa encarcerada. Por consequência, esta se torna 

alvo de constante negociação entre os internos e agentes penitenciários. Sendo assim, 

neste trabalho, analiso a relação fundada num sistema de trocas que viabiliza o “levar à 

cadeia”. E como o poder disciplinar constitui um sistema sancionatório autônomo e 

adicional à pena imposta na sentença condenatória, produzindo sérios efeitos na esfera 

penal. Os efeitos das sanções disciplinares extrapolam a órbita administrativa e invadem 

o processo de execução penal. O regime meritocrático, que se baseia no bom 

comportamento carcerário para concessão de direitos, mais do que um estatuto regulador 

do cotidiano no cárcere, cria um regime de (i)legalidades que se impõe à sanção 

estabelecida em sentença e a sobrepõe.  
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Imagem 1 – Desenho de mulher presa na grade pedindo socorro 

 

Fonte: desenho que uma das mulheres encarceradas me deu, após umas conversas, no dia de 

atendimento da defensoria pública. Ela aguardava, há dois anos presa cautelarmente, a data de 

seu Júri ser marcado.   
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O Incêndio  

O cárcere é um ambiente de restrição de direitos e violação da dignidade humana. 

O episódio vivido nesse dia representa mais um momento de exacerbação dos horrores 

que ocorrem diariamente nos espaços de privação de liberdade no Brasil.  

Presenciei cenas chocantes de brutalidade e barbárie.  

Era mais um dia de atendimento da Defensoria. Meu último dia na Unidade. Era 

um dia importante. Marcava o fim do trabalho de campo. O dia que representa a hipérbole 

deste trabalho. Um episódio que condensa todas as formas de violações de direitos às 

quais as pessoas privadas de liberdade são submetidas.  

Apertamos a campainha. Passamos pelo portão. Assinamos o livro verde e, por 

fim, entramos na cadeia. Em seguida, fomos ao setor de classificação. Peguei a lista e 

pedi para a “faxina” levar as senhas para as agentes liberarem as presas. 

 Alocamo-nos na sala da Defensoria e as presas começaram a sair para o 

atendimento. Conforme chegavam, assinavam a lista que estava em uma mesa fora da 

sala com a faxina. Entravam para o atendimento aos poucos. Sentavam na mesa em frente 

ao defensor ou estagiário da defensoria e aguardavam as informações jurídicas sobre 

seu(s) processo(s).  

O atendimento corria como de costume, com todos os questionamentos rotineiros. 

Mas, em certo momento, comecei a ouvir um barulho vindo das galerias:    

Betânia: “Estou escutando uns gritos, que barulho é esse?”  

Presa: “Tacaram fogo lá dentro.” 

Betânia: “Como assim?” 

Presa: “Não sei, devem ter tacado fogo em alguma coisa.”  

Estagiário: “Fogo? E você está tranquila assim?” 

Betânia: “Devem ter tacado fogo em uma quentinha ou em algum objeto, elas 

costumam fazer isso.” 
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[Atendimento acontecia como de costume]  

[As presas começaram a parar de sair para o atendimento]. 

A demora das internas para entrada no atendimento começou a me preocupar e 

por isso decidi me informar sobre o que estava acontecendo. Fui à galeria, cumprimentei 

a agente penitenciária que estava na “grade” e perguntei: “Por que as presas estão 

demorando para sair, está tudo bem?” Ela respondeu: “Está sim, já vamos liberar.” 

[Voltei para sala de atendimento] 

[As presas que aguardavam pelo atendimento conversavam e olhavam para o “coletivo”. 

O ar de desespero era evidente. Algo de errado acontecia]   

Parei na entrada da sala e perguntei para uma presa que estava na porta: “Sabe o 

que está acontecendo?” Ela respondeu: “Acho que tacaram fogo no isolamento.” Entrei, 

sentei e falei com o Defensor: “Acho que está dando merda na cadeia, tacaram fogo no 

isolamento.” 

[Os gritos começaram a ecoar] 

As presas gritavam: “Socorro!” 

[O “coletivo” clamava por socorro] 

As grades começaram a tremer, a cadeia começou a “balangar”. As presas 

gritavam.  

[Cadeia balangando].  

[Presas gritando].  

[O Defensor saiu para ver o que estava acontecendo].  

As presas que aguardavam para o atendimento começaram a gritar: “A Cadeia 

está pegando fogo!” 

[Barulho das grades batendo, gritos por toda parte] 

[Cadeia balangando].  
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Elas gritavam: “Vai tudo morrer, suas filhas da puta!” 

 Presa: “Tá escutando isso? Elas estão ameaçando as guardas.” 

 Betânia: “O que aconteceu?” 

Presa: “Tacaram fogo no isolamento, elas querem socorro.”   

“Tem que balangar a cadeia ou elas não socorrem. Quando eu saí tinha 

uma guarda falando: “Ninguém mandou tacar fogo. Agora eu vou quando eu 

quiser, quando eu tiver paciência.”” 

“Elas não estão nem aí, por isso tem que balangar.” 

Betânia: “Por isso tem tanta CTC falando que estão balangando a cadeia?” 

Presa: “É, se não balangar, se não gritar, elas não escutam.  

  Aqui tudo tem que ser assim.  

Tem que balangar por tudo. Quando tem gente passando muito mal, 

precisando de socorro, a nossa alternativa é essa”.  

[Cadeia balangando].  

O coletivo gritava: “Vai tudo morrer!” 

As internas que estavam na fila esperando o atendimento começaram a chorar. 

[Assustadas].  

[Choravam].  

[Uma correria de agentes penitenciários pela cadeia].  

As presas que estavam no Isolamento começaram a sair pela lateral da cadeia.  

Todos corriam em direção a elas. Os que não estavam correndo, olhavam assustados.  

As faxinas e as demais presas que estavam fora da galeria para o atendimento da 

defensoria falavam: “Olha elas, estão vindo lá.” 
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“Olha como elas estão, elas estão desfiguradas.” 

“Não dá para reconhecer.” 

“Elas estão em carne viva.” 

“Olha o rosto dela.” 

“Olha o olho da Yasmin, está caído.”  

“Elas não têm mais cabelo, completamente queimado.” 

[Choro] 

[Desespero] 

[Gritos de socorro]  

[Choro] 

Elas saíram andando, não pelos corredores, no meio de todas as demais presas, mas pela 

saída que passa por dentro da Igreja.  

Todas as demais presas que viam gritavam muito. 

As presas estavam em choque, os agentes penitenciários em desespero.  

Eu virei para o chão, olhei para a parede e falei: “Não consigo mais ver isso.” 

Rosto desfigurado.  

Rosto muito queimado.  

Corpo muito queimado.  

A pele saía do corpo.  

Elas não tinham mais peito, estava tudo em carne viva, uma coisa só.  

[Elas foram andando, passaram pelo primeiro portão da unidade].  
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[As agentes tentavam entrar em contato com socorro, mas a Unidade estava sem telefone. 

Enquanto isso, as duas presas com o corpo queimado esperavam em pé gritando].  

Gritavam muito.  

“Socorro!” 

“Socorro!” 

“Está doendo muito, socorro!” 

“Me ajuda!” 

[Choro]. 

[Gritos de horrores].  

[Gritos de desespero]. 

Enquanto isso, a presa que estava do meu lado falava:  

“Não dá nem para reconhecer a Yasmim, ela está completamente 

queimada. O cabelo dela não existe mais. O olho dela está caindo.”   

“Vão colocar elas agora naquele carro de ferro!”1 

“Meu Deus, como pode?” 

“Elas gritam muito.”  

“Escuta...” 

“Socorro, socorro” 

O Defensor Público voltou falando:  

“Estão tentando chamar a ambulância, mas não chega.”  

Não tem telefone, foi cortado. O estado está sem pagar.  

                                                           
1 Carro do SOE 
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Não tem extintor.  

Na verdade, até tem, mas está fora da validade.  

 

A agente que estava no portão gritou:  

“Elas vão no carro do SOE, pega um lençol! Pede em qualquer cela que elas 

dão.” 

[Alguns agentes correram para pegar] 

[Minutos depois]  

 “Deixa para lá, já foram!” 

 

Chega o GIT.  

[Homens com roupa preta, capacete e escudos].  

Em voz alta, mandaram as presas que estavam fora da galeria sentar no chão, viradas para 

parede.  

[Todas sentaram e assim permaneceram por aproximadamente 5 minutos, quando 

ordenaram que voltassem para cela] 

Betânia: “O que é isso?”  

Defensor Público: “É o BOPE da SEAP.” 

       “Eles chegam em situação de crise. Para afastar a crise.” 

[Em coro, poucos minutos depois, começaram a cantar um hino cristão].  

Eu preciso aprender um pouco aqui 

Eu preciso aprender um pouco ali 
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Eu preciso aprender mais de Deus 

Porque ele é quem cuida de mim 

Se uma porta se fecha aqui 

Outras portas se abrem ali 

Eu preciso aprender mais de Deus 

Porque ele é quem cuida de mim 

Deus cuida de mim 

Deus cuida de mim na sombra das suas asas 

Deus cuida de mim, eu amo a sua casa 

E não ando sozinho não estou sozinho 

Pois sei Deus cuida de mim 

Deus cuida de mim na sombra das 

suas asas 

Deus cuida de mim, eu amo a sua casa 

E não ando sozinho não estou sozinho 

Pois sei: Deus cuida de mim 

Se na vida não tem direção 

É preciso tomar decisão 

Eu sei que existe alguém que me ama 

Ele quer me dar a mão 

Se uma porta se fecha aqui 

Outras portas se abrem ali 

Eu preciso aprender mais de Deus 

Porque ele é quem cuida de mim 

Deus cuida de mim 

 

[Silêncio por alguns minutos]. 

[Entrei na sala da Defensoria]. 

[A presa que estava na sala começou a falar]. 

Presa: “Agora eles vão dar punição coletiva por isso”. 

Defensor Público: “Não pode, punição coletiva é vedada.”  

 “Bom, isso é o de menos.” 

 “Precisamos saber se vão ficar bem.” 

[Me aproximei de uma agente penitenciária que estava na portaria] 

Betânia: “Como elas saíram por ali?” 
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Agente: “Para não abalar o coletivo. Elas não poderiam sair da forma que estão 

por dentro da cadeia.”  

Betânia: “Vocês sabem o que aconteceu?”  

Agente: “Elas tacaram fogo no isolamento.” 

Betânia: “Mas por que elas tacariam fogo dentro do próprio isolamento?” 

Agente: “Elas usam isso para pedir as coisas.”  

“Ficam ameaçando o tempo todo.” 

“Por coisas bobas às vezes, como para mudar de cubículo.” 

“Mas não vale a pena. Elas acabam se machucando.”  

“É, esse também é o outro lado da moeda.”   
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Metodologia 

Conforme sinaliza Geraldo e Fontainha (2015, p. 14), a metodologia é “um conjunto 

de problemas que o pesquisador vai superar ao longo da pesquisa”. Por isso, não deve ser 

encarada como uma receita de bolo, ou protocolos rígidos a serem seguidos, mas sim 

como a relação que se desenvolve entre o pesquisador e o seu objeto. Ao longo deste 

capítulo, abordo questões como: a escolha do objeto de pesquisa, as escolhas 

metodológicas, o meu lugar como pesquisadora e o lugar onde foi desenvolvida a 

pesquisa.  

 

1.  A escolha do objeto de pesquisa    

A construção do meu objeto de pesquisa ocorreu após a inserção em campo, 

orientada por uma dupla atuação no “mundo do direito” (BONELLI, 2002), mas também 

no campo da segurança pública e social.  O que foi possível em razão da minha formação: 

Graduação em Direito no Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais (IBMEC / RJ) e 

Graduação em Segurança Pública na Universidade Federal Fluminense. Iniciei a 

graduação em Segurança Pública e Social em 2013 e, no ano seguinte, iniciei a graduação 

em Direito. Essa dupla inserção foi articulada como uma entrada privilegiada para a 

produção de uma reflexão interdisciplinar.  

Ao longo da Graduação em Segurança Pública, participei de dois Projetos de 

Iniciação Científica coordenados pela Professora Vívian Gilbert Ferreira Paes que se 

inserem em um conjunto de pesquisas que visam indagar a relação entre justiça, 

juventude, criminalidade e violência. O primeiro foi realizado entre os anos de 2014 e 

2015, intitulado “Violência, Juventude e Socialização Escolar: Análise dos Processos de 

Normalização em Escolas Públicas”. O segundo foi realizado entre os anos de 2015 e 

2016, intitulado “A construção dos Direitos Infanto-Juvenis e a Manutenção da Clientela 

da Justiça Juvenil por mais de um século”. 

A pesquisa “Violência, Juventude e Socialização Escolar: Análise dos Processos 

de Normalização em Escolas Públicas” se inseria em um conjunto de pesquisas sobre a 

temática do jovem em conflito com a lei coordenado pela Professora Vívian Gilbert 

Ferreira Paes. A partir desta foi realizado o mapeamento de políticas e práticas que 
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informam as medidas dissuasivas e as tecnologias de prevenção social e repressão da 

violência entre jovens. A metodologia incorporava a realização de pesquisa empírica e 

bibliográfica. Tinha por objetivo explorar como os comportamentos juvenis qualificados 

como violentos são apreendidos pelas instituições educativas, identificar as práticas de 

normalização e controle de jovens que frequentam a escola regular ou que estejam 

vinculados à uma instituição socioeducativa.  

A pesquisa “A construção dos Direitos Infanto-Juvenis e a Manutenção da 

Clientela da Justiça Juvenil por mais de um século” tinha por objetivo abordar a 

problemática vivida pela sociedade brasileira a partir do tratamento concedido aos 

menores de idade no decorrer de nossa história, tendo como foco o período de transição, 

quando houve a mudança de uma legislação menorista que previa a repressão, por outra 

que teria por objetivo a proteção integral das crianças e adolescentes. Esse projeto tinha 

por objetivo compreender a manutenção da clientela da justiça infanto-juvenil, assim 

como analisar a construção social da figura do jovem, criança, adolescente e “menor”. 

Analisamos quais as consequências da atual restrição dos direitos elencados no ECA, 

como educação, saúde, moradia e convivência familiar. Apresentamos como os jovens 

não são apenas produtores da violência, mas também suas maiores vítimas. O 

embasamento teórico consistiu em diversas bibliografias que versam sobre o assunto, 

utilizadas a partir do mecanismo de mapeamento.  

A atuação nessas pesquisas como Pesquisadora de Iniciação Científica 

possibilitou um contato inicial com a realização de pesquisa empírica e introduziu a 

perspectiva interdisciplinar no estudo das práticas e culturas jurídicas (KANT DE LIMA, 

1989).   

A graduação em Direito permitiu um contato direto com as instituições de 

privação de liberdade. Inicialmente, a partir das visitas guiadas promovidas pelo professor 

Taiguara Líbano Soares e Souza em duas Unidades Prisionais liberadas pela Secretaria 

de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (SEAP) para realização de 

atividades universitárias. Eram realizadas semestralmente, após um sorteio para seleção 

dos alunos que iriam participar. Nessas ocasiões, acompanhei visitas realizadas na 

Penitenciária Esmeraldino Bandeira e na Penitenciária Talavera Bruce.   

http://www.rj.gov.br/web/seap/principal
http://www.rj.gov.br/web/seap/principal
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A atividade era realizada com o objetivo de apresentar aos alunos a estrutura de 

uma Unidade Prisional, assim como questões básicas relacionadas ao seu funcionamento. 

Era um grupo composto por, em média, 50 alunos selecionados na turma em que o 

professor lecionava. A visita era guiada pelo Professor, acompanhado da diretora ou vice-

diretora das respectivas unidades.  

As visitas realizadas em uma Unidade Prisional Feminina foram na Penitenciária 

Talavera Bruce, Unidade localizada em Gericinó, próximo ao Complexo Penitenciário. 

Foi o primeiro momento que visitei uma Unidade Prisional, conheci suas dependências e 

conversei com as pessoas privadas de liberdade. Mais especificamente, mulheres e mães 

privadas de liberdade. As palavras que foram ditas, o sofrimento e o rosto dessas mulheres 

nunca serão esquecidos por mim.  

Um caso muito emblemático foi o de uma mulher presa, grávida de nove meses, 

que teve seu filho no isolamento. Mesmo após muitos gritos dela e de outras internas 

pedindo ajuda, ela só saiu após todo o trabalho de parto ser realizado, já com o bebê no 

colo, com o cordão umbilical pendurado. Durante uma das visitas realizadas na Unidade 

Materno Infantil, foi possível ouvir sua história. Ainda com seu filho nos braços, relatou 

de forma breve, como foi seu parto e o cotidiano do que é viver a maternidade no cárcere.  

Em outro momento, enquanto visitava outras unidades prisionais, encontrei 

algumas delas novamente. Laís Vieira foi mais um caso de uma mulher encarcerada que 

deu à luz em uma cela da cadeia feminina, uma das mulheres com quem tive contato nesse 

primeiro momento e algumas vezes ao longo do trabalho de campo. Presa aos 28 anos, 

por associação com o tráfico, somente teve acesso ao pré-natal aos 7 meses de gestação, 

depois de passar por duas Unidades Prisionais, quando, enfim, foi transferida para o 

Talavera Bruce. Foi mãe no cárcere e vive longe dos seus filhos que ficam sob o cuidado 

de diferentes familiares.  

Em 2016, a graduação em Direito mais uma vez me aproximou das instituições de 

privação de liberdade, a partir de uma oportunidade de estágio na Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro, no Núcleo do Sistema Penitenciário, para atuar em conjunto 

com o Defensor Público responsável pela assistência jurídica na Unidade Prisional 

Masculina Franz de Castro e na Unidade Prisional Feminina Nelson Hungria. A Unidade 

Prisional Masculina Franz de Castro é uma Cadeia Pública, localizada em Volta Redonda, 
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destinada a presos provisórios. A Unidade Prisional Feminina Nelson Hungria é um 

Presidio, mas uma Unidade Mista, localizada no Complexo Penitenciário de Gericinó, 

destinado a presas provisórias e sentenciadas.  

Logo na entrevista de estágio, informei sobre a minha dupla formação, assim 

como meu interesse em pesquisar sobre instituições de privação de liberdade. Falei sobre 

as pesquisas que já havia realizado na Universidade Federal Fluminense, orientadas pela 

Professora Vívian Gilbert Ferreira Paes, sobre jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa. Em seguida, informei sobre meu interesse em pesquisar sobre mulheres 

em privação de liberdade.  

No mesmo período em que iniciei estágio na Defensoria Pública do Estado do Rio 

de Janeiro, o Professor Taiguara Líbano Soares e Souza me convidou a escrever um 

projeto de iniciação científica em torno da temática “maternidade e privação de 

liberdade”. No momento em que foi realizado o convite, expliquei que havia acabado de 

iniciar estágio em um órgão responsável pela assistência jurídica prestada em uma 

Unidade Prisional Feminina. Sendo assim, a realização das duas atividades, de forma 

simultânea, seria algo que agregaria para o desenvolvimento da pesquisa, assim como 

minha formação enquanto profissional da área do Direito.  

A proposta de pesquisa recebeu o financiamento no Edital de Seleção de Pesquisas 

de Iniciação Científica do ano de 2016/2017, vinculado ao IBMEC e ao CNPq. Intitulada 

“Maternidade e Cárcere: aspectos dogmáticos e criminológicos da privação de liberdade 

de mães e gestantes”, apresentou como objetivo abordar a relação existente entre 

maternidade e cárcere, sinalizando a condição de vulnerabilidade em que se insere a 

mulher mãe/gestante privada de liberdade e seus filhos. A partir dela, foi apresentado 

como o sistema carcerário, de modo geral, foi pensado para homens e por homens, sendo 

ainda muito recente a legislação que propõe a construção de estabelecimentos prisionais 

que atendam às necessidades específicas da mulher encarcerada.  

Em 2017, fiz o processo seletivo para o Programa de Pós-Graduação em 

Sociologia e Direito, momento em que eu me propus a dar continuidade às pesquisas 

sobre encarceramento feminino.  

Antes mesmo da aprovação no processo seletivo, quando estava preparando o 

projeto para seleção no mestrado, conversei com o Defensor Público que acompanhei ao 
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longo do meu estágio sobre a realização da pesquisa no sistema prisional e, mais 

especificamente, no presídio feminino que acompanhávamos. A realização da pesquisa 

sempre foi sinalizada como algo positivo. Quando realizávamos visitas para atendimento 

jurídico na Unidade, o meu defensor sempre sinalizava: “Minha estagiária é uma 

mestranda e vai escrever sobre presídios femininos”.    Assim, deixei de apenas participar, 

mas também observar.  

No mesmo ano que ingressei no mestrado, passei a integrar o Núcleo de Pesquisa 

em Sociologia e Direito (NSD), vinculado ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 

– Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos (INCT-

InEAC). Portanto, este trabalho se insere em um conjunto de pesquisas que são 

desenvolvidas na rede INCT – InEAC.  

A partir de uma abordagem empírica dos fenômenos sociojurídicos, esta pesquisa 

se dedica a compreender o direito enquanto práticas e como os sujeitos experimentam 

essas práticas (GERALDO; FONTAINHA, 2015, p. 13). 

  

2.  O meu lugar e minhas escolhas metodológicas  

Esta pesquisa se orienta por uma política de pesquisa que consiste em não produzir 

juízos de valor sobre essas práticas (WEBER, 2003). Dessa forma, a descrição é feita a 

fim de torná-las analisáveis, compreendendo o direito como racionalizador nas relações 

sociais. Além disso, buscamos estranhar práticas que não são notadas pelos profissionais 

envolvidos e, portanto, naturalizadas como comuns nesse contexto institucional.  

O desenvolvimento da pesquisa guarda particularidades de um trabalho 

desenvolvido nos cárceres brasileiros. Conforme explica Lemgruber (1999, p. 13): “É 

impossível passar por uma prisão sem marcas e feridas”. As pessoas encarceradas, seus 

familiares, seus visitantes e os funcionários das instituições de privação de liberdade 

experimentam isso, assim como os pesquisadores.  Por isso, ao longo da observação, 

“deixei-me afetar”, sem pesquisar e nem mesmo tentar compreender ou reter (FAVRET-

SAADA, 1990, p.155). Precisei da espontaneidade para escutar, assistir ou anotar 

(DINIZ, 2015, p. 8). 
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Assumi a “participação” no campo como instrumento de conhecimento 

(FAVRET-SAADA, 1990, p.157). No decorrer da pesquisa, foi necessário aceitar o local 

ocupado no espaço, aceitando o risco de que meu projeto de conhecimento se desfizesse 

(FAVRET-SAADA, 1990, p.158).  

Assim como narra o antropólogo Favret-Saada (1990), assumir esse risco trouxe 

como consequência a “participação” em situações no campo que me afetaram de tal 

modo, que as tornaram praticamente inenarráveis. O episódio que representa a hipérbole 

deste trabalho, “O Incêndio”, carregou consigo significados tão complexos, que 

desafiavam minha rememoração. Momento em que compreendi, de forma clara, no que 

consiste ser afetado por situações vividas no campo. Narrar o que ocorreu naquele dia 

representa o maior desafio da escrita desta dissertação.   

Desse modo, pensar sobre o desenvolvimento do trabalho de campo envolve 

pensar em desafios e sobre as adversidades no fazer antropológico (RIBEIRO, 1991, 

p.231): 

Estudar pessoas, grupos e fenômenos próximos ou distantes é um 

processo reflexivo e político constantemente tensionado, de modo que 

os desafios nele contidos estão associados às especificidades de cada 

campo e, também, de cada antropóloga e antropólogo (RIBEIRO, 1991, 

p.231). 

 

A dimensão central do trabalho de campo, a partir de observação participante, 

consiste, portanto, em “ser afetado” a partir do reconhecimento do meu lugar no espaço 

(FAVRET-SAADA, 1990, p.4). As dificuldades encontradas para realizar o trabalho de 

campo passam a ser objetos de reflexão a fim de conhecer a realidade social.  

A pesquisa empírica foi produzida a partir de um esforço que consiste em 

relativizar de uma formação puramente jurídica como o único conhecimento possível para 

compreender a realidade social.  

Nesse sentido, Kant de Lima e Baptista (2010, p. 2) demostram a importância do 

uso da interdisciplinaridade entre o Direito e outras áreas do conhecimento. A partir desta, 

é possível relativizar categorias e conceitos, bem como desconstruir verdades 

consagradas, que são reproduzidas pelo fazer jurídico. A pesquisa empírica, com um olhar 

direcionado ao contexto das relações, busca analisar a realidade (KANT DE LIMA; 

BAPTISTA, 2010, p. 2). Dessa forma, o presente trabalho não busca corrigir o raciocínio 
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jurídico, mas trabalhar a partir de um “ir e vir hermenêutico entre os dois campos” 

(GEERTZ, 2002, p. 171).  

Conforme salienta Geertz (2002), o direito parte de uma forma específica de 

pensar a realidade (2002, p. 275) que, assim como a etnografia, funciona à luz do saber 

local (2002, p. 249). No entanto, o mesmo não pode ser concebido como uma 

“onipresença que paira para os céus, sobre tudo e todos” (2002, p. 261), muito menos 

como um conjunto de “artifícios engenhosos para evitar disputas” (2002, p. 261). As 

contribuições empíricas, nesse sentido, tornam-se fundamentais para compreensão da 

cultura jurídica (GEERTZ, 2002). Afinal, não é possível interpretar a realidade pela mera 

análise da norma jurídica. Pois, se assim fizermos, não seremos capazes de “identificar 

com clareza grande parte daquilo que um processo jurídico realmente é" (GEERTZ, 2002, 

p. 271). 

A partir de uma abordagem empírica do fenômeno sociojurídico, busco 

compreender como o direito se apresenta nas relações sociais e como os indivíduos são 

atores desses fenômenos (GERALDO; FONTAINHA, 2015, p. 13). Desse modo, o 

desenvolvimento deste trabalho é feito a partir de uma discussão sobre os usos políticos 

e sociais do direito (GERALDO; FONTAINHA, 2015, p. 12). 

 

3.  O lugar da pesquisa  

O desenvolvimento da pesquisa se tornou viável em razão da possibilidade de 

acompanhar a rotina de uma Unidade Prisional Feminina, destinada a mulheres em 

cumprimento de medida cautelar ou pena privativa de liberdade em regime fechado2,  a 

partir da entrada como estagiária do Núcleo do Sistema Penitenciário da Defensoria 

Pública do Estado do Rio de Janeiro. Isso reflete uma dificuldade de acesso ao campo de 

pesquisa que é geralmente reservado aos profissionais do “mundo do direito”. 

Ao longo da minha inserção na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, 

acompanhei o atendimento jurídico prestado em diversas Unidades Prisionais e, de forma 

mais próxima, as rotinas do funcionamento de uma Unidade Prisional Feminina. O 

                                                           
2 Localizada na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro 
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Presídio Nelson Hungria é uma Unidade destinada originalmente à custódia de presas 

provisórias, mas também possui presas cumprindo pena em regime fechado.  

A unidade foi inaugurada no Complexo de Gericinó no ano de 2004, sendo que, 

anteriormente, era localizada no Complexo Penitenciário de Frei Caneca. Está localizada 

próxima a Bangu, há mais de uma hora do Centro do Rio de Janeiro e não conta com 

nenhum meio de transporte público que conduza à porta do estabelecimento. Possui 

capacidade para 500 presas, mas conta com uma lotação de aproximadamente 570 

mulheres3.  

 

Imagem 2 – Portaria da Unidade Prisional Nelson Hungria 

 

Fonte: Acervo da autora, tirada em 16 de Janeiro de 2018. 

 

Imagem 3 – Portaria da Unidade Prisional Nelson Hungria 

                                                           
3 Dado referente a agosto de 2017.  
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Fonte: Acervo da autora, tirada em 16 de Janeiro de 2018.  

 

O Presídio Nelson Hungria possui dois andares distribuídos entre área 

administrativa, onde está localizada a sala da Direção e um longo corredor onde são 

distribuídas as celas. A direção busca implementar a separação por tipo penal. 

Ao longo do trabalho de campo, percebi que há divisões claras, como: a cela da 

faxina externa; a cela da faxina interna, que fica próxima ao pátio de visitas; a cela do 

furto e do estelionato; a cela do homicídio; a cela do tráfico. E, dentro dessa divisão, as 

celas eram compartilhadas também entre as presas “provisórias” e “sentenciadas”. O 

conceito de presa provisória, nesse contexto, é compreendido como a mulher encarcerada 

que ainda não foi sentenciada (primeira instância). E as presas sentenciadas são aquelas 

encarceradas que já têm uma sentença penal condenatória.  

Ao todo, são 11 celas de dimensões amplas, comportando cerca de 50 presas cada 

uma. Em cada cela, há um dispositivo que permite acesso visual ao banheiro para quem 

está fora, onde há o “boi” - que é um buraco no chão onde as presas excrementam - e um 

cano no alto da parede - onde sai água para o banho. Torneira funcionando é um artigo 

de luxo. Algumas celas, que haviam sido premiadas no evento “Celas Brilhantes”, 

dispunham também de um filtro embutido na torneira, objeto muito valorizado pela 

diretora da Unidade que sempre ressaltava: “Em algumas celas temos até água filtrada”.     
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Nas celas, há comarcas duplas com dispositivos inferiores e superiores. São 

dormitórios feitos de cimento, que nem sempre vem acompanhados de colchões. Mas, o 

presídio havia acabado de receber doações de colchões, o que supria a demanda para todas 

as comarcas. Estes haviam sido doados pelo Governo Federal após as Olimpíadas 

realizadas em 2016. Como eram revestidos de um material plástico altamente inflamável, 

não atendiam aos requisitos de segurança. 

As paredes das celas são pintadas, cobertas por desenhos e algumas fotos das 

pessoas queridas que estão fora do cárcere. Nas paredes, há resquícios das pinturas feitas 

para o evento “Celas Brilhantes”, versículos bíblicos e imagens de personagens clássicos 

do cristianismo.  

O pátio de visitas é o último espaço encontrado após passar por todas as grades e 

trancas do corredor. É composto por alguns bancos e mesas feitos de cimento, com as 

paredes pintadas de verde e com alguns desenhos de personagens e textos bíblicos. Há 

dois banheiros com vaso sanitário e pia destinado à utilização dos visitantes. Além da 

cantina, utilizada no cotidiano das presas.  

 

4. Presa, assistida, detenta, interna, reeducanda e menina   

Ao longo do trabalho de campo, verifiquei que diversas categorias foram 

utilizadas para classificar as mulheres privadas de liberdade. Categorias acionadas em 

função da relação do ator com a pessoa encarcerada. A categoria “presa” é a mais 

genérica, costuma ser utilizada em diversos momentos e por diferentes atores. A categoria 

“assistida” é utilizada por atores da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. As 

categorias “detenta” ou “interna” costumam ser utilizadas por atores da Secretaria de 

Estado de Administração Penitenciária.  

Devido a minha entrada pela Defensoria Pública, a primeira categoria com que fui 

familiarizada foi o termo “assistida”. Utilizado para se referir não só às presas, como 

também aos familiares que se encaminhavam ao atendimento de família da Defensoria 

Pública. Tal termo deriva da garantia de assistência jurídica integral e gratuita prestada 

pelo Estado, por meio da Defensoria Pública, assegurada nos artigos 5º, LXXIV, e 134, 

“caput” da CRFB.  
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 A categoria “presa” também é utilizada pelos atores da Defensoria Pública. 

Segundo uma das defensoras em exercício no NUSPEN, o termo “presa” se relaciona 

com a ausência da liberdade. Quando questionei o motivo de utilizarem a categoria 

“presa” até mesmo para aquelas que estão cumprindo pena em regime domiciliar ou em 

livramento condicional, esta defensora me explicou que, ainda que fora do cárcere, essas 

pessoas estão sendo privadas de liberdade, pois a liberdade é exercida mediante o 

cumprimento de diversas condições.  

Sendo assim, além das pessoas que ocupam nossos cárceres, temos os “presos 

soltos”. Para além da restrição da liberdade, que se relaciona com o encarceramento, a 

defensora explicou que o termo “preso” se refere a ausência da liberdade em todos os 

sentidos.  

O termo “detenta” e “interna” é utilizado, em regra, pelos atores da Secretaria de 

Estado de Administração Penitenciária. Se relacionam com a condição de interno ou 

detento da Unidade Prisional. São utilizados de forma coloquial e nos documentos 

formais produzidos pela instituição, como também nos procedimentos administrativos 

disciplinares:  

 

PARTE DISCIPLINAR Nº X / 2016  

DO: SERVIÇO DE SEGURANÇA 

AO: GABINETE  

ASSUNTO: PARTE DISCIPLINAR  

ISAP: X, ID: XXXXXXX-X 

INTERNA: X, RG: XXXXXXX (CELA X) 

Participo que a interna em questão retornava de um atendimento no 

ambulatório quando, ao passar pela inspetoria, correu para agarrar outra 

interna e logo após beijou. Em total ato de desrespeito e 

descumprimento das normas desta UP. Adverti a mesma sobre a sua 

conduta inadequada e informei que a mesma receberia uma parte 

disciplinar. Dessa forma, a mesma aguarda o parecer desta CTC. 

Atenciosamente,  

[Assinatura da Direção da UP] 
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PARTE DISCIPLINAR Nº XXX/2016  

DO: SERVIÇO DE SEGURANÇA 

AO: GABINETE  

ASSUNTO: PARTE DISCIPLINAR  

ISAP: X, ID: XXXXXXX-X 

INTERNA: Mônica, RG: XXXXXXX (CELA E) 

Participo que ao passar pelo corredor da unidade ouvi um grande 

barulho oriundo da cela E.  

Imediatamente me dirigi à referida cela e constatei que se tratava da 

detenta Mônica que balançava a grade com grande violência.  

Diante do ocorrido e como única forma de cessar o desrespeito da 

interna, a mesma foi conduzida ao isolamento onde aguarda parecer da 

CTC. É o que me cabe participar.  

Atenciosamente,  

[Assinatura da Direção da UP] 

 

O termo “menina” é utilizado com pouca frequência e em momentos específicos 

por determinados atores. O uso está condicionado à verificação de uma condição de 

vulnerabilidade da mulher encarcerada. A Defensora Pública que ficou um período em 

exercício no Nelson Hungria afirmava coisas como: “essa menina não sabe o que fez com 

a vida dela”, “essa menina só pode ser louca” ou “elas são muito novas, não tem juízo”. 

A Diretora da Unidade, durante o evento “Celas Brilhantes”4, utilizava a categoria 

“menina” para descrever as atividades que estavam sendo desenvolvidas pelas mulheres 

encarceradas: “as meninas se esforçam, fazem o que podem aqui”.  

A categoria “reeducanda” também é acionada pelos atores da Secretaria de Estado 

de Administração Penitenciária. No entanto, a utilização deste termo ocorre apenas nos 

documentos formais, como nos ofícios remetidos ao juiz de direito da Vara de Execuções 

Penais. 

 

OFÍCIO Nº XXXX / SEAP-NH / SCT 

                                                           
4 Evento que será descrito no capítulo 7 deste trabalho.  
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Da: Direção do Presídio Nelson Hungria – SEAP – NH  

Ao: Exmo. Dr Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais / RJ  

Assunto: Comunicação de Isolamento  

Referente Circular nº XXX / SEAPCCL / 2014 

Tombo: XXXXXXX-XX.2017.8.19.0001 

Excelentíssimo Senhor Juiz,  

Cumprimentando-o com as homenagens de estilo, e, visando cumprir o 

determinado no ofício em epígrafe, comunico que a(s) reeducanda(s) 

abaixo foi(ram) colocada(s) no isolamento preventivo.  

NOME / RG / DATA DA INFRAÇÃO / DATA ISOLAMENTO / 

P.D.Nº 

Outrossim, aproveitamos a oportunidade para informar que, tão logo o 

Procedimento Disciplinar seja concluído, será encaminhado cópia 

integral a este MM Juízo.  

Respeitosamente,  

[Assinatura da Direção da UP] 

 

Ao longo deste trabalho, utilizarei a categoria “presa” para fazer referência às 

mulheres privadas de liberdade. Essa categoria foi escolhida por ser a mais genérica, 

utilizada de forma coloquial por todos os atores observados, como: membros do 

Judiciário, servidores da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, do Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Administração Penitenciária e do 

Judiciário e pelas próprias mulheres encarceradas. Além disso, não farei referência ao 

nome real das mesmas. Usarei nomes fictícios ao longo das descrições tendo em vista não 

identificar meus interlocutores.   
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1. A mulher e o crime  

As prisões são produtos de variados processos sociais. Por isso, este trabalho se 

inicia tendo em vista compreender o sentido dos projetos e práticas que envolvem a 

construção das prisões femininas brasileiras.  Com base em uma contextualização 

histórica do momento punitivo, legislativo e político no qual se inserem os primeiros 

presídios femininos no país, assim como a construção de modelos sobre o “dever ser 

feminino” que se pautam no ideário da “boa mulher”, analiso a construção social do perfil 

da mulher delinquente.  

Sendo assim, o objetivo deste capítulo é compreender como se constrói 

socialmente o perfil da mulher criminosa, a partir de um resgate histórico que abrange a 

análise de um conjunto de relações sociais em contextos diversos. Mais especificamente, 

pretendo problematizar o período de construção dos primeiros presídios femininos.  

A análise da construção desses estabelecimentos prisionais, destinados ao o 

público feminino, deve ser acompanhada da compreensão de como estas instituições se 

encaixavam no cenário político, criminológico e social (ANDRADE, 2011, p. 196). Ao 

compreender o funcionamento do sistema penal como instrumento de manutenção das 

relações de poder vigentes em uma dada sociedade, surgem como questões os seguintes 

aspectos: Para quem foram construídos os primeiros estabelecimentos prisionais 

destinados ao público feminino? Quais mulheres ocupavam esses cárceres? Qual o perfil 

da mulher classificada como criminosa? O que representa o “dever ser feminino” desse 

período? Qual o estereótipo de mulher desviante? Quais mulheres ocupam nossos 

cárceres?  

 

1.1. Legislação e encarceramento no Século XIX  

A Constituição Imperial de 1824 e o Código Penal de 1830 foram os primeiros 

dispositivos legais que trataram sobre questões relacionadas ao encarceramento no Brasil. 

A Constituição de 1824 excluiu escravos do texto constitucional e incorporou diversas 

garantias individuais, como a vedação a penas cruéis, regras de limpeza e segurança nos 

estabelecimentos prisionais, assim como o princípio da intranscendência das penas ao 



38 
 

estabelecer que “nenhuma pena passará da pessoa do delinquente”5. O Código Criminal 

de 1830 foi inspirado nas mesmas bases ideológicas da Constituição Imperial de 1824 e 

inovou ao trazer a pena de prisão com trabalho diário6 (ANDRADE, 2011, 52).   

A transição do estado absolutista para a ordem capitalista, no contexto europeu, 

impôs ao Estado uma limitação do seu poder de punir, como um dos fundamentos do 

Direito Penal. É por isso que a escola clássica apresenta uma linguagem do indivíduo, da 

liberdade individual, dos direitos subjetivos e das garantias individuais (MENDES, 2017, 

p. 30). Alterações que representavam uma tentativa de incorporar ao direito brasileiro 

preceitos liberais de cunho iluministas, em voga em alguns países europeus e nos Estados 

Unidos. 

 Todavia, o Brasil ainda se constituía como um País imperial, razão pela qual essas 

mesmas ideias liberais conviviam, contraditoriamente, com o poder monárquico e com o 

trabalho escravo, que relações materiais de força eram consideradas normais. Em razão 

disso, pleiteava-se, no Brasil, direitos individuais sem, no entanto, colocar em risco o 

poder monárquico (ANDRADE, 2011, 52). Ao mesmo tempo que trazia cláusulas 

liberais, centrava o poder na figura do Imperador. A base ideológica era o Iluminismo 

Penal do Século XVII, sendo influenciada, em grande parte, pela Escola Clássica do 

Direito Penal, que tem como principais autores Cesare Beccaria7 e Jeremy Bentham, mas 

também como expoentes Gaetano Filangieri (1752-1788), Giandomenico Romagnosi 

(1761-1835), Pablo Anselmo von Feubach (1775-1833), Giovani Carmignani (1768-

1847), Pellegrino Rossi (1781-1848) e Francesco Carrara (1805-1848).  

Cesare Beccaria (1764), baseando-se na utilidade do direito de punir, na obra Dos 

delitos e das penas, sinalizava que “é melhor prevenir o crime do que castigá-lo”. O autor 

                                                           
5 Art. 179, XIX, XX e XXI da Constituição Imperial de 1824. Art. 179: A inviolabilidade dos Direitos Civis 

e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade 

é garantida pela Constituição do Império pela maneira seguinte. XIX. Desde já ficam abolidos os açoites, 

a tortura, a marca de ferro quente, e todas as mais penas cruéis. XX. Nenhuma pena passará da pessoa do 

delinquente. Portanto, não haverá, em caso algum, a confiscação de bens, nem a infâmia do réu se 

transmitirá aos parentes em qualquer grão que seja. XXI. As Cadeias serão seguras, limpas, o bem arejadas, 

havendo diversas casas para separação dos réus, conforme suas circunstâncias, e natureza dos seus crimes. 

 
6 Artigo 46 do Código Criminal de 1830: A pena de prisão com trabalho, obrigará os réus a ocuparem-se 

diariamente no trabalho que lhes for destinado dentro do recinto das prisões, na conformidade das sentenças 

e dos regulamentos policiais das mesmas prisões. 
7 Cesare Bonessana (1738-1794), o Marquês de Beccaria, filósofo contratualista imbuído dos princípios 

apregoados por Rousseau e Montesquieu, publicou, em 1764, a obra Dei Delitti e Delle Pene, que se tornou 

o símbolo da reação liberal ao tirânico modelo penal então vigente. 
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partia do pressuposto de que o homem era portador da razão acima de qualquer coisa. 

Portanto, a transgressão da lei seria resultado do uso do seu livre-arbítrio e, 

consequentemente, o indivíduo deveria assumir a culpabilidade de suas ações. O crime 

não é compreendido a partir de uma natureza patológica, mas seria praticado pelo 

indivíduo a partir de uma escolha individual. A pena, além dos atributos relacionados a 

punição, teria função utilitarista relacionada à prevenção. Sendo assim, esta deveria ser 

calculada não em função do crime, mas de sua possível repetição (FOUCAULT, 2013, p. 

89). Visando não à ofensa passada, mas à futura (FOUCAULT, 2013, p. 89). Nesse 

sentido, conclui:  

De tudo o que acaba de ser exposto, pode deduzir-se um teorema geral 

utilíssimo, mas pouco conforme ao uso, que é o legislador ordinário das 

nações. E que, para não ser um ato de violência contra o cidadão, a pena 

deve ser essencialmente pública, pronta e necessária, a menor das penas 

aplicáveis nas circunstâncias dadas, proporcionada ao delito e 

determinada pela lei (BECCARIA, 1764).  

 

Jeremy Bentham (1780) é considerado importante pensador e reformador inglês. 

Exerceu grande influência na arquitetura penitenciária com o impacto de sua famosa obra 

The Panopticon, publicada em 1780, na qual, em suas próprias palavras, estuda 

“racionalmente” o sistema penitenciário. Preconiza uma arquitetura prisional na qual um 

observador central poderia vigiar todos os locais onde houvesse presos, projeto este, 

utilizado na maioria das prisões na primeira metade do século XIX. O panóptico é ao 

mesmo tempo um projeto arquitetônico e a materialização da ideologia de controle e 

vigilância, produzindo influência, ainda hoje, na estruturação do sistema prisional. 

Bentham considerava que o fim principal da pena era prevenir delitos. 

[...] o negócio passado não é mais problema, mas o futuro é infinito: o 

delito passado não afeta mais que a um indivíduo, mas os delitos futuros 

podem afetar a todos. Em muitos casos, é impossível remediar o mal 

cometido, mas sempre se pode tirar a vontade de fazer mal, porque, por 

maior que seja o proveito de um delito, sempre pode ser maior o mal da 

pena (BENTHAM, 2013). 

 

As alterações legislativas já citadas representam progressivas mudanças legais que 

teriam consequentes alterações práticas. Com o estabelecimento da pena de prisão com 

trabalho diário pelo Código Penal de 1830, torna-se necessária a materialização de novas 
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formas de punição. Nesse contexto, a província de São Paulo e a Corte do Rio de Janeiro 

destacaram-se no cenário punitivo nacional ao colocar em funcionamento instituições que 

investiam na correção, principalmente por meio do trabalho (ANDRADE, 2011, 54). 

Além das cadeias públicas até então existentes, São Paulo e Rio de Janeiro construíram 

casas de correção em consonância com as exigências estabelecidas no Código Penal de 

1830 (ANDRADE, 2011, 54).    

A Escola Clássica tinha como premissa a estrita legalidade no exercício do poder 

punitivo, a racionalidade das penas e o princípio da humanização. Não se tolerava mais a 

ostentação dos suplícios em praça pública (FOUCAULT, 2013). A necessidade de impor 

limites a um poder punitivo que garantia violentamente o poder estatal, mas impedia o 

desenvolvimento da revolução industrial, deu lugar ao maior desenvolvimento da ciência 

jurídica como garantidora do indivíduo e configuradora de um poder limitado e 

democrático (ANITUA, 2008, p. 165). Expressa uma linguagem do indivíduo, da 

liberdade individual, dos direitos subjetivos ou das garantias individuais.   

Pretendia-se racionalizar o castigo para que fosse, ao mesmo tempo, um 

instrumento estatal destinado a fins sociais e um limite ao próprio Estado em sua relação 

com o cidadão (MENDES, 2017, p. 30). No entanto, o fato de o Brasil ser um país 

escravista trouxe como reflexo paradoxos entre o humanismo que se buscava praticar e a 

estrutura social vigente (ANDRADE, 2011, p. 55). Não era possível conciliar os 

princípios de regeneração do apenado para o convívio social, aliado ao que dispõe o 

Código Penal de 1830, com a escravidão. Era cristalina a diferença do tratamento 

conferido aos presos escravos e aos presos comuns nas casas de correção.  

Com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, em 1890, o 

Código Criminal Imperial foi reformado tendo em vista marcar o referido momento 

histórico e o fim da escravidão. Rompeu com a ideologia predominante no código 

anterior, mas manteve a influência da Escola Clássica do Direito Penal. É possível citar 

algumas alterações significativas, como  

[...] eliminou todos os artigos referentes à escravidão, aboliu as penas 

de galés e o caráter perpétuo das penas, que deveriam limitar-se a trinta 

anos de cumprimento máximo por condenação; consagrou a privação 

de liberdade como forma de punição privilegiada no país; instituiu a 

retroatividade da lei penal diante de uma lei mais benéfica para o 

condenado; fixou o modelo penitenciário Irlandês como padrão para as 
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penitenciárias brasileiras e previu a progressão de regime para os 

apenados (ANDRADE, 2011, 55).   

 

Apesar das diversas alterações, o Código Criminal de 1890 foi muito criticado. 

Principalmente por não ter incorporado as diretrizes da Escola Positivista de Direito 

Penal, da Antropologia Criminal, da Criminologia ou do Positivismo Criminológico 

(ANDRADE, 2011, 56).  

Nesse contexto, a criminologia e o fenômeno da criminalidade eram observados 

pelo estudo do crime como originalmente masculino, não havia discussão específica sobre 

a criminalidade feminina. No paradigma da escola clássica, a mulher aparece de maneira 

secundária e o discurso jurídico da época assegurava a diferença de tratamento conferido 

à mulher. As mulheres eram percebidas como seres inferiores e eram consideradas 

inadequadas à vida pública, em razão de um déficit de racionalidade.   

Nem mesmo a igualdade de direitos proclamada na Declaração de 1789, na 

França, serviu como ponto de partida para um pensar a condição da mulher criminosa 

(MENDES, 2017, p. 31). A adesão da mulher ao estatuto igualitário ocorreu de forma 

relativa, como sujeito secundário em relação ao homem, compreendido como único e 

verdadeiro sujeito de direitos (MENDES, 2017, p. 31). A mulher existia apenas enquanto 

filha, mãe ou esposa de alguém. 

 

1.2. A mulher criminosa: a patologia e o crime 

Na primeira metade do século XIX, é possível verificar uma maior 

representatividade das teorias bio-psicológicas clínicas para definir o perfil dos 

criminosos (HELPES, 2013, p. 165). Nessa perspectiva, o crime é compreendido como 

um um fenômeno biológico, psicológico e social. A partir do estudo do criminoso, do 

delinquente, as teorias percebem o crime como resultado de uma enfermidade, de raiz 

individual ou social, que fazia com que certos indivíduos não fossem capazes de agir 

racionalmente.  

Ao romper com a ideia de igualdade pensada pelos liberais, cria classificações 

hierarquizantes. Nesse contexto, a reprimenda penal é desenhada em função de defesa 
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social, recuperação ou neutralização, de prevenção especial positiva moralizante que 

alçava a evolução moral, ou prevenção especial negativa que almejava a pena de morte 

dos incorrigíveis. Nas palavras de Vera Malagutti Batista (2014, p. 45):  

No positivismo, o delito é um ente natural (paradigma atualizado pelas 

neurociências e suas publicações apologéticas). O determinismo 

biológico se contrapõe à ideia liberal de responsabilidade moral. O 

importante é “estudar” o autor do delito e classificá-lo, já que o delito 

aparece aqui como sintoma da sua personalidade patológica, causada 

pelos mesmos fatores que produzem degenerescência. Se o liberalismo 

revolucionário tratava de limitar o poder punitivo absolutista, aqui a 

pena encontrará um caudal de razões para expandir-se; as estratégias 

correcionistas se revestirão de características curativas, reeducativas, 

ressocializadoras, as famigeradas ideologias “re” (BATISTA, 2014, p. 

45).   

 

Anitua (2008, p. 297) explica que a teroria positivista decorre do medo das 

revoluções populares. A prisão passa a ser utilizada como forma de exercício do poder 

punitivo para o controle das classes populares (BATISTA, 2014). Por meio do modelo 

das casas de correção, a prisão adquire um sentido disciplinador subalterno à fábrica. Isso 

é importante, na medida em que a revolução industrial estava a todo vapor, demandando 

uma intensa exploração da mão de obra, “O controle punitivo vai se estender da prevenção 

às reabilitações” (BATISTA, 2014, p. 41).  

A criminologia positivista de Lombroso, Ferri e Garofalo rejeita o igualitarismo 

formal proposto pela escola clássica, denominado por Gizlene Neder (1995) como 

liberalismo radical. Nesse momento, a punição passa a ser calculada em função do 

criminoso e não do crime, assim como sua possível repetição (FOUCAULT, 2013). O 

“criminoso” passa a ser objetificado, agora, com o deslocamento do religioso para o 

científico, no combate ao mal que ameaça (BATISTA, 2014, p. 44). O determinismo 

biológico proposto pela escola positivista contrapõe a ideia liberal de responsabilidade 

moral, ao conceito de racionalismo. O delito é apresentado como um sintoma da patologia 

do criminoso.    

Cesare Lombroso (1836 – 1909), autor da obra O homem delinquente, de 1876, 

trouxe a influência da Medicina Legal e da Antropologia Criminal para a Criminologia, 

é conhecido como principal teórico da escola positivista. A criminologia torna-se agora 

um discurso autonomizado do jurídico, despolitizado e agora gerido pelo saber/poder 



43 
 

médico (BATISTA, 2014, p. 44). Após estudar mais de 400 autópsias de delinquentes já 

mortos e mais de 6000 delinquentes vivos nos cárceres, Lombroso defendia os conceitos 

do Criminoso Nato, da Degenerescência, da Teoria do Atavismo e da Fosseta Occipital 

Média. O autor apresenta uma teoria fundamentada no determinismo biológico, ao qual a 

pessoa se submete ao longo de sua vida. 

Os principais teóricos que se baseavam na ideia de determinismo biológico para 

analisar a sociedade foram Lombroso e Ferrero (RATTON; GALVÃO; ANDRADE, 

2011). Na obra La Donna Delinquente, la Prostituta e la Donna Normale, os referidos 

autores (1893) analisam, especificamente, a criminalidade feminina. Buscam demostrar 

que a incidência da criminalidade nas mulheres é menor pelo fato destas serem menos 

evoluídas biologicamente do que os homens, mais sedentárias e menos ativas, o que reduz 

a possibilidade de evolução da degenerescência. Para os autores, as mulheres normais não 

cometiam crimes e as mulheres criminosas poderiam ser divididas em três grupos: 

criminosa nata, criminosa ocasional e criminosa por paixão. 

A mulher normal, portanto, apresentaria graves defeitos em proporção 

superior àqueles dos homens, porém, sua fraca inteligência, frigidez 

sexual, fraqueza das paixões, dependência, unidas ao sentimento 

maternal, mantinham-na como uma semi criminalóide indefesa 

(LOMBROSO; FERRERO, 1893). 

  

Os autores defendem a existência de uma “essência feminina”, de modo que as 

mulheres que fogem à regra de sua “natureza” possuem um organismo mais 

masculinizado do que as mulheres “normais” (HELPES, 2013, p. 165). 

A categoria “criminosa nata” é atribuída à mulher que apresenta confusão de 

caracteres sexuais secundários, classificada como “meia-mulher” ou “homem 

disfarçado”. Por isso, a prostituição, caracterizada pela origem atávica, é enquadrada no 

conceito de “criminosa nata”. A prostituição, crime por excelência do sexo feminino, é 

caracterizada como um “atavismo”, que remete aos primórdios da civilização (RINALDI, 

2015, p. 84).  

A “criminosa nata” é classificada como um ser menos evoluído. Esta teria uma 

tendência a se confundir com o tipo masculino, sendo destacadas as seguintes 

características: o erotismo excessivo, a fraca tendência a maternidade, o gosto pela vida 
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de prazeres, a inteligência, a audácia, a dominação sobre os seres fracos e sugestionáveis, 

algumas vezes mesmo pela força muscular, o gosto excessivo pelos esportes violentos, os 

vícios e a aparência de traços masculinos (LOMBROSO; FERRERO, 1893). Esta cometia 

crimes de forma refinada e diabólica.  

A “criminosa por ocasião” se diferenciava da “mulher normal” na medida em que, 

em algum momento, poderia cometer algum delito por influência de terceiros, por desejo 

de consumo ou pela miséria em que vive. Já a “criminosa por paixão” foi caracterizada 

como aquela que deixava os sentimentos prevalecerem, desvirtuando-se do “bom 

caminho”. Nesse caso, os crimes são motivados por sentimentos mesquinhos, como 

ciúmes e inveja.  

As “mulheres normais” eram pensadas como seres “menos evoluídos”, com uma 

atividade intelectual diminuída. Não seriam capazes de esboçar genialidade alguma, 

tendo como grande talento a imitação. Para Lombroso e Ferrero (1893), a mulher pode 

ser classificada como uma “louca moral” por manifestar a coexistência de traços de uma 

“crueldade primitiva” e de “piedade”, sendo esta segunda desenvolvida em decorrência 

da maternidade. É nesse sentido que a inferioridade da mulher em relação ao homem não 

significa a reprodução de uma visão exclusivamente negativa sobre ela, uma vez que a 

piedade pode ser compreendida como algo positivo pela sociedade. Diante disso, a mulher 

criminosa é percebida como uma dupla-exceção: ser mulher e ser criminosa.  

  

1.3. A reação social e a criminalidade feminina   

As teorias da reação social, ou labelling approach, representam uma importante 

mudança de paradigma. Há um deslocamento do interesse desenvolvido pela 

criminologia positivista no que se refere ao estudo do crime e do criminoso para a reação 

social da conduta desviante. Os teóricos da reação social deixam de perguntar quem é 

criminoso e passam a se perguntar quem primeiro é considerado desviado (ANITUA, 

2008, p. 588). O objeto de estudo da criminologia se desloca do crime para a 

criminalização ao acentuar que a criminalidade não é objeto, mas produto da reação 

social. Com essa perspectiva, entende Alessandro Baratta (2014, P. 210) 
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A introdução do lebeling approach (teoria da rotulação), devido, 

principalmente, à influencia de correntes sociológicas de origem 

fenomenológica (como o interacionismo simbólico e o 

etnometodológico) na sociologia do desvio e do controle social, e de 

outros desenvolvimentos da reflexão sociológica e histórica do 

fenômeno criminal e sobre o direito penal, determinaram, no interior da 

criminologia contemporânea, uma mudança de paradigma, mediante a 

qual esses mecanismos de definição e de reação social foram ocupando 

um lugar cada vez mais central no objeto da investigação criminológica 

(BARATTA, 2014, p. 210).  

 

Esse novo paradigma marca uma importante ruptura na medida em que o objeto 

de estudo da criminologia deixa de ser o delinquente e passam a ser as instâncias que 

“criam” e “administram” a delinquência. “O estudo da criminalidade cederá a vez aos 

estudos dos processos de criminalização” (ANITUA, 2008, p. 588). Assim, fica claro 

como a maneira pela qual as sociedades e suas instituições reagem diante de um fato é 

mais determinante para defini-lo como “delitivo” ou “desviado” do que sua própria 

natureza. A criminalidade não é percebida como uma qualidade intrínseca da conduta ou 

uma entidade ontológica pré-constituída, mas sim como qualidade atribuída a 

determinados sujeitos.  

A teoria da rotulação apresenta três níveis explicativos para o fenômeno 

criminológico. A criminalização primária seria o ato inicial, a classificação de uma 

conduta como desviante pelas normas penais, momento em que se definem os bens 

jurídicos protegidos. Uma “seleção criminalizadora” se inicia mediante diversa 

formulação técnica dos tipos penais.   

A criminalização secundária se manifesta a partir da reação social, do processo 

de seleção dos sujeitos a serem rotulados como desviantes, pelas instituições que 

compõem o sistema de justiça criminal. Um processo que acentua o caráter seletivo do 

sistema penal abstrato (BARATTA, 2014, p. 176). 

Por fim, o desvio secundário é o resultado do processo de criminalização 

secundária, do etiquetamento, “é uma pessoa cuja identidade se organiza em torno dos 

fatos do desvio que em outro poderiam não ter importância alguma” (ANITUA, 2008, p. 

591). 
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As teorias da reação social explicam o processo de criminalização secundária a 

partir da observação de que o desvio é criado pela própria sociedade.  

Becker sinaliza que “os grupos sociais criam o desvio ao fazer as regras cuja 

infração constitui desvio e ao aplicá-las a pessoas particulares e rotulá-las como marginais 

e desviantes” (BECKER, 1977, p. 60). O autor classifica o desvio não como uma 

qualidade do ato que a pessoa comete, mas como consequência da aplicação de regras e 

sanções ao indivíduo percebido como “desviante” ou “transgressor”. Sendo assim: “o 

desviante é alguém a quem aquele rótulo foi aplicado com sucesso; comportamento 

desviante é o comportamento que as pessoas rotulam como tal” (BECKER, 1977, p. 60).  

O mesmo comportamento pode ser uma infração das regras num 

momento e não em outro; pode ser uma infração quando cometido por 

uma pessoa, mas não quando cometido por outra; algumas regras são 

quebradas com impunidade e outras não. Em resumo, se um ato é 

desviante ou não depende, em parte, da natureza do ato (ou seja, se ele 

viola ou não uma regra) e, em parte, do que as pessoas fazem ou não 

em relação a ele (BECKER, 1977, p. 64). 

  

Michel Misse (2007) trabalha o fenômeno da criminalização, derivado da 

estratificação social. Para o autor, consiste na forma de criminalizar uma determinada 

parcela social, de modo que um grupo passa a ser concebido como mais vulnerável a 

prática de delitos. Assim, “antes que haja crime, inicia-se preventivamente o processo da 

incriminação” (MISSE, 2007, p. 192). O que ocorre é a cristalização do crime no 

indivíduo, “a transformação do evento possível de ocorrer em um sujeito social que 

incorpora em si o evento criminal” (idem). Esse processo acontece quando os próprios 

indivíduos, frequentemente suspeitos ou acusados, incorporam, em sua identidade, essa 

suspeita e acusação (idem). O autor (2007, p. 193) classifica esse fenômeno como 

“sujeição criminal”, nele, o crime é incorporado no sujeito, naturalizado em sua 

personalidade. 

A escola da criminologia crítica se diferencia do labelling approach. Na medida 

em que amplia a discussão sobre o etiquetamento, denuncia a seletividade estrutural do 

sistema penal e sua eficácia invertida. Rompe com os paradigmas propostos pela escola 

clássica e positivista de que o crime é um dano para a sociedade, ocasionado pelo 

criminoso, e o compreende como algo comum a todos os cidadãos. Nesse sentido, Vera 

Regina Pereira de Andrade (2003) sinaliza:  
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[...] desvio – e a criminalidade – não é uma qualidade intrínseca da 

conduta ou uma entidade ontológica pré-constituída à reação (ou 

controle) social, mas uma qualidade (etiqueta) atribuída a determinados 

sujeitos através de complexos processos de interação social, isto é, de 

processos formais e informais de definição e seleção. Uma conduta não 

é criminal “em si” ou “por si” (qualidade negativa ou nocividade 

inerente) nem seu autor um criminoso por concretos traços de sua 

personalidade (patologia). O caráter criminal de uma conduta e 

atribuição de criminoso a seu ator depende de certos processos sociais 

de “definição”, que atribuem à mesma um tal caráter, e de “seleção”, 

que etiquetam um ator como delinquente (DE ANDRADE, 2003, p. 

205).  

 

A partir das teorias já citadas, é possível compreender como ocorre uma dupla 

condenação da mulher criminosa, efetivada através do processo penal e também pela 

rotulação (BECKER, 1977) e estigmatização (GOFFMAN, 1988). No século XX, a 

mulher criminosa continua a ser compreendida como um ser anormal, o que endossa a 

teoria já proposta na escola positivista, principalmente por Lombroso e Ferrero (1893).  

 

1.3.1. Representações sociais sobre a criminalidade feminina  

A partir do que foi proposto pela pelas teorias da reação social e da criminologia 

crítica, é possível compreender como a criminalidade não tem natureza ontológica, mas 

sim social e definida. A caracterização de uma conduta como criminosa varia de acordo 

com o significado social atribuído a ela a partir da realidade social em que se insere. A 

definição do desvio, a classificação de uma conduta como criminosa, consiste em um 

controle social exercido sobre uma determinada conduta ou, mais especificamente, sobre 

uma parcela de pessoas.  

Émile Durkheim (2007) traz uma importante reflexão à sociologia criminal, 

rompendo com a visão da criminologia positivista que atribui um caráter patológico à 

pratica de uma conduta criminosa. Com base no que propõe, o crime pode ser 

compreendido como um fato social normal, pois:  

O crime não se produz só na maior parte das sociedades desta ou 

daquela espécie, mas em todas as sociedades, qualquer que seja o tipo 

destas. Não há nenhuma em que não haja criminalidade. Muda de 
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forma, os atos assim classificados não são os mesmos em todo o lado; 

mas em todo o lado e em todos os tempos existiram homens que se 

conduziram de tal modo, que a repressão penal se abateu sobre eles 

(DURKHEIM, 2007, p.82). 

 

A classificação do crime como um fato social normal ocorre na medida em que 

tal fenômeno pode ser observado em todas as sociedades, com mudança apenas na forma, 

no sentido atribuído à conduta criminosa e a repressão penal conferida a esta. O crime é 

um fato social normal na medida em que a punição ao criminoso restitui a confiança da 

sociedade no sistema normativo. O crime possibilita o reforço da ordem e da coesão. Por 

isso, é um fato social normal e não patológico. 

Durkheim (2007), em As regras do método sociológico, argumenta que, para 

compreender a função desempenhada por um fato social, é necessário analisar “se há 

correspondência entre o fato considerado e as necessidades gerais do organismo social e 

em que consiste esta correspondência” (2007, p.95). Dessa forma, como os crimes não 

diminuem independente da sociedade em que esse fenômeno é observado, ele está 

intimamente ligado às condições de vida coletiva.  

Mesmo em sociedades em que a coesão social é mantida pela solidariedade 

mecânica e que a diferença entre os indivíduos é pequena, não é possível alcançar um 

estado de unanimidade em que a individualidade possa ser compreendida como nula. 

Ainda que a consciência coletiva se manifeste de forma forte, qualquer desvio seria 

caracterizado como criminoso.  

O crime pode ser conceituado como um comportamento desviante, ou como uma 

categoria particular do comportamento humano, que pode se expressar por meio de uma 

ação, omissão ou, até mesmo, de um estilo de vida (ROBERT, 2011, p. 15 e 16). A 

classificação de uma conduta como criminosa nos remonta ao ápice da ordem social, mas, 

por outro lado, seus precipícios (ROBERT, 2011, p. 7). Sendo assim, para compreender 

o conceito de “mulher criminosa”, é necessário analisar a expectativa social construída 

para o papel a ser desempenhado pela mulher, assim como o que pode ser caracterizado 

como comportamento desviante.  
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A punição contra um determinado comportamento percebido como desviante é 

uma das soluções apresentadas para uma situação conflitiva. Nesse sentido, Zafaroni e 

Pierangeli (2004, p. 59) demonstram a existência de estilos diversos para resolver um 

conflito: o punitivo, o reparatório, o terapêutico e o conciliatório. O viés punitivo não é a 

única maneira de resolução de conflito, “os conflitos aparecem e desaparecem na história, 

e, enquanto persistem, também ostentam soluções diversificadas” (ZAFARONI; 

PIERANGELI, 2004, p. 59). O controle social se exprime a partir de múltiplas facetas. 

Cada sociedade apresenta uma estrutura de poder, com grupos dominantes e  

dominados. De acordo com essa estrutura, controla-se socialmente a conduta dos homens, 

conduta que se exerce “através da família, da educação, da medicina, da religião, dos 

partidos políticos, dos meios massivos de comunicação, da atividade artística e da 

investigação científica” (ZAFARONI; PIERANGELI, 2004, p. 61). O direito penal é 

utilizado como um meio explícito de controle social punitivo institucionalizado. 

Conforme preceitua Rusche e Kirchheimer (2004):  

O sistema penal de uma dada sociedade não é um fenômeno isolado 

sujeito apenas às suas leis especiais. É parte de todo o sistema social, e 

compartilha suas aspirações e seus defeitos. (RUSCHE; 

KIRCHHEIMER, 2004) 

 

O sistema penal é parte de todo sistema social e revela as estruturas de poder de 

uma dada sociedade. Assim, a caracterização da mulher como sujeito criminoso está 

associada à expectativa social produzida em relação ao papel a ser desempenhado por 

esse grupo social. A mulher criminosa é justamente aquela que desvia do “dever ser 

feminino” e, por consequência, sofre o ônus da reprovabilidade social. O direito penal é 

apenas uma das formas de exercício do controle social, uma vez que este pode ser 

exercido por meio difuso (meios de massa, medicina, educação e etc.), institucionalizado 

não punitivo (direito privado) e institucionalizado punitivo (sistema penal, práticas 

psiquiátricas, institucionalização de idosos) (ZAFARONI; PIERANGELI, 2004, p. 68).  

A classificação do sujeito como “mulher criminosa” se relaciona com a construção 

do papel social da mulher. Logo, para compreender a história do encarceramento 

feminino, é necessário analisar o “dever ser” mulher. O que será feito,principalmente, a 

partir de um contexto que compreende o surgimento dos primeiros debates sobre a 
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necessidade da construção de estabelecimentos prisionais que atendessem às demandas 

específicas do gênero feminino. Essa análise compreende o surgimento desses primeiros 

debates. 

A construção do “dever ser” feminino envolve um processo de estigmatização 

daquelas que são percebidas como desviantes. As mulheres que não cumprem o papel 

esperado de mãe, esposa e dona de casa são consideradas desviantes e, à elas, são 

atribuídos estereótipos e classificações no plano do desvio. A expectativa social 

construída em torno do papel a ser desempenhado pela mulher varia de acordo com a 

realidade social em que se insere, por isso, tenho em vista compreender a construção do 

papel social a ser desempenhado pela mulher, principalmente, no período marcado pela 

construção dos primeiros estabelecimentos prisionais destinados ao público feminino.  

A partir disso há a perseguição de determinados estereótipos, considerados mais 

propensos à prática de condutas criminosas (ANDRADE. 2011, p. 120). O papel de 

mulher desviante era ocupado pelas prostitutas, lésbicas e por aquelas que não tinham 

profissões definidas. Bem como a necessidade de criminalizar grupos específicos de 

mulheres.  

 

1.3.2.  O cárcere e a construção do papel social da mulher 

A autora Mary Del Priore (2007), no livro “A história das mulheres no Brasil”, 

explica que  

A história das mulheres não é só delas, é também aquela da família, da 

criança, do trabalho, da mídia, da leitura. É a história do seu corpo, da 

sua sexualidade, da violência que sofreram e que praticaram, da sua 

loucura, dos seus amores e dos seus sentimentos (DEL PRIORE, 2007). 

 

No início do século XIX, é possível verificar uma estrutura familiar estimulada 

pelo Estado que previa arranjos específicos de papéis desempenhados por homens e 

mulheres, fundamentais para a manutenção das expectativas relacionadas aos sexos e, 

consequentemente, para o controle da população (ANDRADE, 2011, p. 97). Enquanto às 

mulheres era reservado o espaço privado, o espaço público era ocupado majoritariamente 

por homens.  
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D’Incao (DEL PRIORE, 2007), no artigo Mulher e família burguesa, ressalta o 

aprisionamento das mulheres de bem na teia da família e do espaço doméstico como 

estratégia de um modelo adequado ao ideal burguês higienista. A partir de uma 

perspectiva sociológica, a autora demonstra a construção de uma visão idealizada e 

romântica das famílias burguesas. O modelo de família nuclear, monogâmica, 

heterossexual e sadia era incentivado, sendo considerado o padrão de normalidade 

universalmente aceito. A família que interessava ao Estado higienista era aquela sadia em 

termos médicos e psíquicos.  

As mulheres que não cumpriam o papel esperado de mãe, esposa e dona de casa 

eram consideradas transviadas e, a elas, eram atribuídos estereótipos e classificações no 

plano do desvio, que, em geral, passava pelo plano da sexualidade. Os papéis de mulher 

desviante eram ocupados pelas prostitutas, lésbicas e por aquelas que não tinham 

profissões definidas (ANDRADE, 2011, p. 108). Qualquer variação do padrão esperado 

para o exercício da sexualidade feminina era enquadrada no plano do desvio. “As 

mulheres honestas, dignas e distintas eram opostas às prostitutas, bem como a todas 

aquelas que, de alguma forma, não se adequavam ao padrão social imposto” (ANDRADE, 

2011, p. 110).  

Nessa perspectiva, é possível verificar que há um processo histórico de custódia 

da mulher (MENDES, 2017, p. 154), que se produz a partir de um ideal de “dever ser 

feminino”.  

[....] tida como bruxa, ou não, nenhuma mulher escapou da custódia que 

sobre ela se abatia. Mesmo a esposa, mãe ou filha dedicada carregava 

consigo o peso do pecado original e, por esse motivo, era vigiada de 

perto (MENDES, 2017, p. 147). 

 

Para as mulheres pobres e ociosas, o cárcere não foi uma novidade moderna. O 

que ocorreu foi o surgimento de instituições legais destinadas às mulheres (MENDES, 

2017, p. 142). No período colonial, as mulheres eram encarceradas em estabelecimentos 

onde havia prevalência de prisioneiros do sexo masculino. Não era reservado um 

estabelecimento penal que tivesse em vista atender às características do sexo feminino. 

As mulheres, em sua maioria prostitutas e escravas, eram privadas de liberdade junto a 

homens, frequentemente dividindo as mesmas celas (ANDRADE, 2011, p. 17). Elas eram 

separadas ou não dos homens de acordo com o que determinava a autoridade responsável 
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no ato da prisão ou de acordo com as condições físicas das instituições de privação de 

liberdade (ARTUR, 2009, p. 1).  

Além disso, assim como as prisões, os conventos foram locais de confinamento 

de grupos considerados perigosos (MENDES, 2017, p. 143). Conceituadas como 

instituições totais por Goffman (1999, P. 22), tinham como objetivo manifesto o 

isolamento para cura e recuperação. Em grande parte, fechadas para o mundo exterior, 

limitavam o contato das pessoas internas com a sociedade e demais instituições.    

Segundo Mendes (2017), os conventos surgem com múltiplas funções. 

Funcionavam como instrumento de regulação do casamento e para resolver o problema 

das mulheres consideradas “desviantes”. As mulheres que não encontravam noivos ou 

bons casamentos eram reclusas nos conventos, sob a justificativa de que estas passariam 

a “viver com Deus”. No Brasil, os conventos funcionavam como um espaço de 

encarceramento e correção para as mulheres.  

Conforme sinalizou Lombroso e Ferrero (1893), havia uma concepção de que o 

caráter feminino era mais fraco. A “natureza feminina” seria determinante para o seu 

comportamento (RINALDI, 2015, p. 88). O entendimento científico predominante era de 

que as mulheres não precisavam de uma estrutura rígida e militarizada como a do 

encarceramento masculino (MENDES, 2017, p. 153). Por isso, ao lado dos primeiros 

presídios femininos construídos, havia também as casas correcionais.  

Os primeiros presídios femininos foram construídos para o perfil de mulher 

criminosa compreendido à época: prostitutas, lésbicas e aquelas que não tinham 

profissões definidas. Perfil que se funda a partir de um “dever ser feminino”, que tem em 

vista a manutenção da ordem familiar burguesa, adequado ao ideal burguês higienista. 

Sendo assim, é possível compreender como o sistema penal revela as estruturas de poder 

das relações sociais vigentes em uma dada sociedade.  

Uma das primeiras informações sobre mulheres privadas de liberdade pode ser 

extraída do Relatório do Conselho Penitenciário do Distrito Federal de 1870, que 

apresenta um mapa do movimento do Calabouço, momento em que a prisão de escravos 

funcionava junto com a Casa de Correção da Corte. Nesse relatório, há a informação sobre 

a presença de mulheres privadas de liberdade entre 1869 e 1872. O quantitativo de 
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mulheres privadas de liberdade era composto por prostitutas e escravas que eram alocadas 

junto a homens, muitas vezes dividindo a mesma cela.  

No final do século XIX e início do XX, houve muitas narrativas que sinalizaram 

abusos sexuais, abandono, problemas com a guarda e doenças. Em 1905, um Relatório da 

Casa de Correção da Capital Federal sinalizava a necessidade de melhora nos 

estabelecimentos de privação de liberdade, uma vez que as mulheres ocupavam um 

espaço construído em caráter provisório, com a adaptação do antigo manicômio em uma 

prisão de mulheres.  

Lemos de Brito foi enfático ao falar sobre a necessidade de separação entre 

mulheres e homens, independentemente do baixo número de mulheres presas. Destacava 

a necessidade da separação dos presos homens e mulheres para conter os ímpetos 

masculinos. Em sua obra, As prisões do Brasil, de 1924, o autor sinaliza a necessidade da 

pena se adaptar ao criminoso e não ao crime, sinalizando a situação degradante do 

encarceramento feminino e a necessidade da construção de estabelecimentos próprios 

para mulheres.  

Nos últimos anos da década de 1930 e início da década de 1940, surgiram os 

primeiros estabelecimentos prisionais brasileiros destinados exclusivamente ao 

recolhimento de mulheres (ANDRADE, 2011, p. 192).  O pequeno número de mulheres 

condenadas e processadas era considerado um fator positivo por facilitar o trabalho das 

pessoas encarregadas pela gestão desses estabelecimentos (ANDRADE, 2011, p. 21). 

Mas, ao mesmo tempo, tal condição era utilizada como justificativa para o adiamento de 

soluções para a situação degradante na qual se encontravam as mulheres (ANDRADE, 

2011, p. 21).  

O Instituto Feminino de Readaptação Social do Rio Grande do Sul, na cidade de 

Porto Alegre, foi criado em 1937 a partir de uma adaptação de uma instituição já existente. 

Foi a primeira instituição prisional destinada especificamente ao aprisionamento de 

mulheres. O Presídio de Mulheres de São Paulo foi criado em 1941, no bairro Carandiru, 

na mesma condição que o Instituto do Rio Grande do Sul, de maneira improvisada, 

instalado na antiga residência dos diretores no terreno da Penitenciária do Estado. E, a 

Penitenciária de Mulheres de Bangu, do Rio de Janeiro, inaugurado em 08 de novembro 
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de 1942, foi o primeiro estabelecimento prisional construído especificamente para atender 

à demanda feminina. 

Durante as negociações e a construção da Penitenciária de Mulheres de Bangu, 

em 1941, Lemos de Brito participou ativamente como conselheiro penitenciário. 

Ressaltava a situação precária do aprisionamento de mulheres, assim como traçou um 

panorama do quantitativo geral de mulheres presas no Brasil. Apontou a existência de 

165 condenadas e 77 processadas nas capitais,  58 mulheres presas no interior dos estados, 

o que totalizava 300 mulheres presas em todo o Brasil (ANDRADE, 2011, p. 26). 

Considerando uma margem de erro de 12% sobre esse total, Lemos de Brito afirma que, 

à época, havia menos de 400 mulheres presas no país (ANDRADE, 2011, p. 26).  

A Penitenciária de Mulheres de Bangu, posteriormente nomeada Instituto Penal 

Talavera Bruce, pode ser definido como um estabelecimento penitenciário correcional. O 

objetivo desta unidade, quando foi criada, seria abrigar mulheres condenadas por crimes 

comuns (LEMGRUBER, 1999, p. 23). 

Atualmente o Presídio Talavera Bruce é uma unidade vinculada à Secretaria de 

Estado de Administração Penitenciária (SEAP) destinada ao cumprimento de pena em 

regime fechado de mulheres, recebendo também aquelas presas que se encontram 

grávidas no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. A capacidade da unidade é de 299 

(duzentos e noventa e nove) internas, mas, em julho de 2018, estava com a lotação de 411 

(quatrocentos e onze) presas.  

Atualmente, para a população carcerária feminina temos: a Penitenciária Talavera 

Bruce (SEAPTB), com a população de 411 mulheres encarceradas8; o Instituto Penal 

Oscar Stevenson (SEAPOS), com a população de 375 mulheres encarceradas; o Presídio 

Nelson Hungria (SEAPNH), com a população de 473 mulheres encarceradas; a Cadeia 

Pública Joaquim Ferreira de Souza (SEAPJFS), com a população de 329 mulheres 

encarceradas; o Presídio Nilza da Silva Santos (SEAPNS), com a população de 269 

mulheres encarceradas. Em caso de absolvição imprópria, há o Hospital Penal 

Psiquiátrico Roberto Medeiros, com a lotação de 18 mulheres internadas.  

  

                                                           
8 Dados fornecidos pela SEAP em julho de 2018 
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1.4. O aumento da população carcerária feminina  

Embora as prisões sejam majoritariamente pensadas como espaços masculinos, 

como demonstrado anteriormente, e que os cárceres brasileiros sejam compostos por uma 

população maior de homens, as taxas de encarceramento feminino vêm crescendo 

vertiginosamente (MELO; ALVES; CAVALCANTE, 2015, p. 117).  

Segundo dados apresentados pelo Institute for Criminal Policy Research, entre 

2000 e 2014, o número de mulheres presas aumentou em 50% ao redor do mundo, 

passando de 466.000 mulheres para o patamar mais recente de 700.000. Em contrapartida, 

a população de homens encarcerados aumentou 20% no mesmo período (para os países 

analisados pelo relatório). Com base nos dados apresentados pelo referido relatório, o 

Brasil ocupa a 4ª maior população carcerária do mundo, ficando atrás apenas dos EUA, 

China e Rússia, com 607.731 pessoas encarceradas. Alcança a taxa de encarceramento de 

300 para cada 100.000 habitantes. 

. A partir da análise do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do 

Ministério da Justiça (Infopen), produzido em Junho de 2014, é possível verificar um 

cenário de encarceramento massivo no Brasil entre os anos de 1990 à 2014 com um 

aumento de 575% da população carcerária geral.  

 

Figura 1 – Encarceramento Massivo no Brasil (1900 – 2014) 
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 Fonte: Gráfico produzido pelos autores. DEPEN-Ministério da Justiça.  

 

 Dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do Ministério 

da Justiça (Infopen) revelam que, entre os anos de 2000 e 2014, houve um expressivo 

aumento da população carcerária feminina que cresceu 567,4%, chegando a 37.380 

mulheres encarceradas. Em contrapartida, a média de crescimento da população 

carcerária masculina, no mesmo período de quinze anos, cresceu 220,20%, chegando ao 

total de 542.407 homens encarcerados.  

Em que pese a expressiva participação de homens no contingente total de pessoas 

privadas de liberdade no país, é possível verificar um expressivo aumento da população 

carcerária feminina. A população absoluta de mulheres encarceradas no sistema 

penitenciário cresceu de modo que, se, em 2000, as mulheres representavam 3,2% da 

população prisional, em 2014, elas passaram a representar 6,4% do total encarcerado. 

Desse modo, enquanto a taxa total de aprisionamento geral aumentou 119% entre 2000 e 

2014, a taxa de aprisionamento de mulheres aumentou 460% no período, saltando de 6,5 

mulheres presas para cada 100 mil mulheres em 2000 para 36,4 mulheres em 2014.  
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O encarceramento, como preceitua Juliana Borges (2018), pode ser classificado 

como um “sistema racializado de controle social”. Neste contexto, a Guerra às Drogas 

apresenta-se como a narrativa central desta engrenagem redesenhada. Sendo assim, além 

do aumento exponencial da população carcerária feminina, é necessário ressaltar a 

seletividade penal verificada no encarceramento feminino. Do quantitativo geral de 

mulheres privadas de liberdade, é possível sinalizar a existência de um perfil que nos faz 

compreender a seletividade punitiva por trás do funcionamento do sistema penitenciário. 

O tráfico lidera as tipificações para o encarceramento, de modo que 26% da população 

prisional masculina está presa por tráfico, enquanto que dentre as mulheres, 62% delas 

estão encarceradas por essa tipificação (BORGES, 2018).  
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2. Reivindicação de Direitos e as formas de “levar à cadeia”: o abandono no 

cárcere, o “balangar” das grades e o controle sobre a vida encarcerada 

O abandono da mulher encarcerada é uma das características mais marcantes do 

sistema prisional feminino. Por consequência, produz efeitos significativos para a vida no 

cárcere. Uma das principais afirmações feitas pelas presas ao longo do atendimento da 

Defensoria Pública é: “eu só tenho vocês por mim aqui dentro, não tenho ninguém por 

mim lá fora”. Elas sinalizam que não há quem possa reivindicar pelos direitos delas fora 

do cárcere, por isso, os atores da defensoria pública representam os únicos que podem 

auxiliá-las.  

Em um diálogo, uma presa me explicou que: “a família que ajuda a levar à cadeia”. 

Nesse contexto, o termo “levar à cadeia” é utilizado em muitos sentidos, que revelam não 

só a necessidade de apoio emocional, mas também de apoio para manutenção e custeio 

no cárcere. O suporte familiar é essencial para a vida encarcerada, principalmente no 

recebimento de visitas e custódia, e na necessidade da presença de um familiar no 

atendimento de família da Defensoria Pública.   

As “CTCs”, como são classificadas as Punições Administrativas Disciplinares por 

grande parte dos atores do campo, representam formas de controle exercido pelas Agentes 

Penitenciárias na execução da pena privativa de liberdade. Controle que se produz a partir 

da imprevisibilidade, a partir de regras que não estão escritas, mas compreendidas, 

considerando o cotidiano no cárcere, o que consiste no “levar à cadeia”. E revela como 

moralidades externas ao cárcere ultrapassam os muros das prisões de modo que o desvio 

do “dever ser” é punido de diferentes formas.  

O “balangar das grades” consiste em uma forma de interferência dessas mulheres 

no controle social que é exercido sobre elas.  São controles a partir de moralidades e 

informalidades que regulam o cotidiano no cárcere. As interações institucionais que se 

produzem nesse contexto constituem a ordem e a maneira como essas relações vão se 

estabelecer (SACKS; GARFINKEL, 2005). Orientadas por regras práticas 

compreendidas a partir da análise do sentido das falas e das interações (GERALDO, 

2013). 
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2.1. Abandono institucional e familiar 

O abandono da mulher no cárcere pode ser identificado tanto pela absoluta 

insuficiência de políticas públicas para atender às demandas da mulher encarcerada, com 

características tão particulares, bem como no abandono familiar (LEMGRUBER; 

FERNANDES, 2015). São formas como o poder punitivo opera sobre a mulher através 

de múltiplas facetas (PANCIERI, 2014, p. 74).  

Um dos grandes problemas que podem ser encontrados em uma Unidade Prisional 

Feminina é a ausência de políticas públicas que tenham em vista atender às demandas e 

necessidades específicas do público feminino. E, para além da ausência de normas que 

regulamentem as demandas da mulher encarcerada, há a desarticulação entre o que prevê 

a norma e as práticas cotidianas da gestão prisional. O que, no encarceramento feminino, 

se agrava pelo abandono familiar sofrido por essas mulheres. Pois a família, num contexto 

em que as práticas estão desarticuladas com o que prevê a norma, funciona como um 

importante agente regulador externo da gestão prisional.  

As presas relatam que ingressam no cárcere com uma roupa, sutiã e calcinha, e 

permanecem com ela até que algum familiar possa levar uma outra. Tais itens não são 

fornecidos pelo sistema prisional. Quando adentram o sistema, ganham apenas a blusa 

branca ou verde. Branca quando ingressam no sistema. Verde quando se tornam faxina - 

presas de confiança que exercem atividades laborais.  

Segundo Luana, uma presa aguardava, em medida cautelar, há mais de 4 (quatro) 

anos, a data do seu júri ser marcado: “tem que pagar a cadeia toda com a mesma calcinha, 

a não ser que consiga com uma visita ou uma outra presa”.  

Como o abandono familiar das mulheres no cárcere é algo alarmante, muitas 

presas dependem das trocas entre si para que consigam se manter no cárcere. Esse sistema 

de trocas se desenvolve a partir da prestação de serviços, da troca de favores, da troca de 

produtos ou mercadorias e do tráfico de cadeia.  Segundo Luana: 

“A gente lava uma roupa, faz uma unha, uma chapinha, para ter 

alguma coisa. É a forma de sobreviver aqui.  

Quem não tem visita fica dependendo disso”.  
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Os serviços oferecidos estão sujeitos às limitações impostas pelo cárcere, como 

pelas regras que limitam a entrada de determinados produtos.  As presas relatam alguns 

serviços, como: manicure, pedicure, lavagem de roupas e cabelereiro.  

As mulheres encarceradas também relatam a falta de produtos de higiene, como: 

shampoo, condicionador, sabonete e absorvente. Além de existirem regras específicas 

para entrada desses produtos, a oferta deles pela Unidade Prisional ocorre de forma 

precária. No kit recebido mensalmente, as presas relatam que há 4 (quatro) absorventes, 

metade de um sabonete e pasta de dente. Itens como shampoo e condicionador não são 

inclusos. E, apenas presas que não têm visitante cadastrado no sistema recebem o kit 

mensal. Desse modo, ainda que a presa não receba visita com frequência ou custódia da 

família, ela deixará de receber o kit mensal.  

A insuficiência do fornecimento de absorventes causa não só problemas de 

higiene, mas também de saúde. A quantidade de 4 (quatro) absorventes por mês não é 

suficiente para sanar a demanda do ciclo menstrual de uma mulher. Por isso, quando não 

conseguem esse produto por outros meios, como pelo sistema de trocas entre as internas, 

elas fazem uso de métodos substitutivos. Relatam a utilização de panos ou miolo de pão 

para conter o fluxo menstrual.  

Além disso, não há atendimento ginecológico regular ou o fornecimento de 

anticoncepcionais. O atendimento médico ocorre apenas quando se percebe um problema 

de saúde grave. Para tanto, as queixas das presas precisam ser recorrentes e alarmantes. 

Por vezes, o “balangar das grades” apresenta-se como única forma de pedido de socorro.  

Em um ambiente de flagrante violação de direitos, o apoio familiar torna-se 

essencial para o que consiste em “levar à cadeia” para a mulher encarcerada. O suporte 

ao fornecimento de produtos de higiene, remédios e roupas é um papel exercido pelas 

famílias daqueles que cumprem pena privativa de liberdade. No entanto, em um presídio 

feminino, onde as mulheres recebem um baixo número de visitas, a violência sofrida por 

parte do estado torna-se ainda mais alarmante.  

Por diversas vezes, as presas afirmavam: “Não tenho ninguém por mim lá fora”. 

Pois, ter alguém que possa pleitear seus direitos fora do cárcere, em um ambiente de 

flagrante violações de direitos, torna-se essencial.  No entanto, ao delinquir, a mulher não 

rompe apenas com a lei penal, mas, principalmente, com o papel social que lhe é imposto. 
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A mulher, ao se enquadrar na figura da criminosa, experimenta, na prisão, uma maior 

discriminação perante a sociedade. Experimenta também uma solidão ainda maior pelo 

abandono familiar. 

O abandono das mulheres no cárcere se revela quando, antes mesmo de entrar 

nele, nos dias de visita, percebemos a ausência de filas para visita dessas mulheres. As 

presas se queixam de receber visitas e de que, quando recebem, é com baixa 

periodicidade. Quando questionei ao agente da portaria sobre a quantidade de pessoas que 

iam para os dias de visitas, ele afirmou que a fila de visitas tinha, em média, 10 (dez) 

pessoas.  

Diante dessa realidade, cabe destacar que o exame pelo qual as pessoas que 

visitam as mulheres privadas de liberdade passam é algo rigoroso, até mesmo crianças e 

idosos passam por uma minuciosa revista. O referido procedimento consiste em uma 

revista vexatória (DO NASCIMENTO; LATORRE, 2015). Pois, por mais que se tenha 

iniciado o processo de instalação dos scanners nas Unidades Prisionais do Estado do Rio de 

Janeiro, no período em que foi realizada a pesquisa, o aparelho não havia sido instalado na 

unidade. Desse modo, os agentes penitenciários ainda realizavam a revista corporal nos visitantes. 

No âmbito carcerário, os familiares e amigos que exercem o direito de 

visita acabam se expondo a um tratamento desonrante, no qual são 

submetidos a uma inspeção corporal degradante, como o caso do exame 

de órgãos genitais, e também, no qual a pessoa é obrigada a agachar 

diversas vezes sobre um espelho, para saber se não possui armas (faca, 

revolver, etc.), celulares e drogas (maconha, crack, etc.). Essa vistoria 

acaba expondo a pessoa ao “ridículo”, tanto para o sexo feminino 

quanto para o masculino (entre os indivíduos estão crianças, 

adolescente, adultos, idosos, gestantes, entre outros) em que são 

obrigados a ficarem desnudos na frente de funcionários do Estado 

(agentes penitenciários). (LEMGRUBER, 1999, p. 51) 

 

O reduzido número de mulheres que recebem visita dos filhos tem uma clara 

relação com a situação extremamente vexatória pela qual as visitas passam. Isso causa 

profunda revolta entre as internas e faz com elas não queiram que os filhos estejam no 

ambiente prisional.  

A Unidade Prisional consiste em um ambiente de restrição de direitos, de redução 

da condição de dignidade da pessoa humana. Por esse motivo, é comum afirmativas 

como: “Meus filhos não vêm aqui e eu não quero meus filhos aqui, esse lugar não é para 
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eles”. E, mesmo quando elas aceitam a presença deles, é possível (em caso de filhos 

menores de idade) que as pessoas responsáveis pela guarda das crianças se neguem a levá-

las para visitação no ambiente prisional. Como descrevi, ao longo do trabalho de campo, 

as presas se queixavam das condições e do estigma social: 

- “Não quero meus filhos nesse lugar, cadeia não é lugar de criança”. 

- “Meu filho, todo dia, quando dá 5 horas da tarde, pergunta para o meu 

marido que horas eu vou voltar do trabalho. Todo dia, quando dá 5 

horas, ele fala: Papai, que horas Mamãe vai chegar do trabalho? Meu 

marido não deixa ele achar que eu abandonei ele, mas não quer 

explicar que a mãe dele está presa”. 

 

A referida conjuntura foi analisada por Lemgruber (1999, p. 50) como 

transposição do estigma da mãe para o filho. Pois,  

Se a mãe infringiu a lei, suspeita-se que o filho possa ter o mesmo 

comportamento. Não parece haver muita preocupação ou respeito com 

a família da presa e a humilhação imposta transforma-se em dolorosa 

forma de punição adicional (LEMGRUBER,, 1999, p. 50). 

 

Aliada a esse contexto, é necessário levar em consideração a grande rejeição 

sofrida pelas internas por parte dos familiares. Quando os atores da Defensoria Pública 

entravam em contato com os mesmos, a fim de pedir documentos para fundamentar 

alguma peça processual, as repostas dos familiares revelavam a rejeição sofrida pelas 

presas:  

“Ela não fica com as crianças, não adianta. Deixa ela na cadeia. Deus 

que me livre. É castigo para ela aprender a ser melhor”.  

“Eu poderia até te ajudar, mas acho que ela tem que ficar presa mesmo. 

Ela já matou todo mundo aqui de desgosto”.     

“Não quero saber dela, ela que fique presa mesmo. Ela não pensou nos 

filhos dela quando fez isso”. 

  

O papel desempenhado pela mulher como mãe é acionado como uma categoria de 

acusação. A mulher é julgada não só pela conduta criminosa, mas também por não se 

adequar às concepções culturais do que consiste em “ser mulher” (MELLO; GAUER, 
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2011, p. 119), tais como: “delicadeza, submissão, retraimento, passividade e 

maternidade” (OLIVEIRA, 2012, p. 78). Por diversas vezes, quando a mulher criminosa 

era classificada também como mãe, era possível ouvir as seguintes indagações:  “Mas por 

que você fez isso? Não pensa nos seus filhos?”; “Para que você fez isso? Você sabia que 

você viria presa e seus filhos ficariam sozinhos”.  

A administração da violência física contra as presas é, talvez, a principal forma de 

exercício de poder. A violência, como forma de manutenção do poder (BOURDIEU, 

2009), pode ser percebida nessa realidade. A mulher criminosa deixa de ocupar o papel 

esperado para ela enquanto sujeito na sociedade, não se adequa à estrutura social (própria 

de uma sociedade guiada por preceitos machistas). Ao ocupar o papel desempenhado pela 

figura do criminoso, é julgada não só pela prática de uma conduta criminosa, mas por 

desviar e quebrar a expectativa social. Assim, o cárcere exerce um trabalho preciso sobre 

o corpo, tendo em vista a expectativa de “tornar corpos dóceis” (FOUCAULT, 2013). O 

aprisionamento, para essas mulheres, reforça formas de exclusão social e violência 

(MELLO; GAUER, 2011, p. 119).  

 

2.2. Indulto: o “perdão” da pena e a maternidade como categoria 

de acusação  

 

Analisar e verificar a possibilidade de um indulto em um processo de execução é 

uma das melhores notícias que a Defensoria poderia oferecer a um preso. O indulto 

significa o “perdão da pena”. A pessoa que atende aos requisitos do mesmo “sai com a 

cadeia paga”, como as presas afirmam. A publicação do decreto traz, como consequência, 

a extinção da punibilidade para os presos que cumprem os requisitos estabelecidos.  

Desde o fim da república velha, o decreto de indulto é editado anualmente ou com 

mais frequência, com pretexto da comemoração de datas religiosas como o Natal, ou 

cívicas, como a Proclamação da República ou inauguração de Brasília (FERRREIRA, 

2017, p. 149). A publicação do decreto é percebida como um instrumento de política 

criminal e de gerenciamento técnico-jurídico da superlotação carcerária, sendo comum 

que tenha em vista beneficiar aqueles que estão mais próximos de atingir o prazo do 

livramento condicional (ROIG, 2016, p. 493).  
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Perfaz-se na medida em que o apenado atende aos requisitos previstos no decreto 

presidencial, cabendo ao Juiz da execução apenas declarar se estes estão presentes ou não. 

Sendo assim, a punibilidade é extinta no momento em que é sancionado o decreto 

presidencial e a decisão do Juiz de execução tem mera natureza declaratória (ROIG, 2016, 

p. 495).   

O indulto de dia das mães, publicado em 12 de abril de 2017, representou um 

marco inédito na execução penal brasileira, que afetou diretamente o encarceramento 

feminino. No entanto, a publicação do mesmo não veio acompanhada de uma justificativa 

de política criminal, mas de que a prisão domiciliar de Adriana Ancelmo (ex primeira 

dama do Rio de Janeiro) abriu precedente para que mães e avós presas por todo o brasil 

ganhassem também direito à liberdade.  

O decreto causou um grande alvoroço nas Unidades Prisionais Femininas. Antes 

mesmo da data marcada para o próximo atendimento, o setor de classificação da Unidade 

Prisional Nelson Hungria já havia ligado para Defensoria Pública do Estado do Rio de 

Janeiro para perguntar qual medida seria adotada. Todas as mulheres mães ou avós, a 

maioria no sistema prisional, achavam que, de algum modo, “tinham direito ao 

benefício”. No próximo dia de atendimento jurídico da Defensoria Pública na unidade 

prisional, no dia 13 de abril de 2017, as perguntas que predominavam eram:  

- “Doutor, o senhor pode ver se eu tenho direito ao benefício de dia das 

mães”.  

- “Será que você pode dar uma olhadinha na minha condição?” 

- “Doutora, eu posso pedir o indulto da Adriana Ancelmo?”  

- “Doutor, eu tenho 3 filhos menores de idade, será que dá para pedir 

o benefício para mim?” 

  

A vinculação da publicação do decreto ao fato de a ex primeira dama do Rio de 

Janeiro, Adriana Ancelmo, ter tido a prisão domiciliar concedida, no dia 29 de março de 

2017, pelo Superior Tribunal de Justiça, era evidente. Pois o fato de ela ter tido direito à 

prisão domiciliar sob o argumento de que tinha filho menos de 12 anos que necessitavam 

dos seus cuidados já havia chamado atenção para a realidade vivida por milhares de mães 

encarceradas no Brasil. A decisão despertou a atenção das autoridades brasileiras e o 

decreto de indulto, nesse contexto, apresentou-se como uma medida de cunho político.  
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As notícias chegam rápido ao presídio e logo se transformam em um “mito de 

cadeia”. Cada uma fala uma coisa, cada uma ensina algo diferente e assim as notícias 

correm como um telefone sem fio. No final, cada presa tem um determinado entendimento 

jurídico sobre o assunto.    

Até mesmo na Defensoria Pública, a expectativa de que o decreto trouxesse 

grandes resultados práticos era grande. Por isso, foi organizado um mutirão para atender 

todas as presas em um único dia. Com uma equipe de 5 estagiários, 1 servidora e 1 

defensor, a denfensoria fez um atendimento dentro do coletivo (na carceragem), com um 

ou dois membro(s) na porta de cada cela para obter informações se a presa tinha filho(s) 

ou neto(s) de até 12 anos ou que fossem deficientes e dependessem de seus cuidados.  

Quando nos dividimos e cada dupla ou indivíduo foi para uma cela, foi possível 

perceber claramente a organização da Unidade por tipos penais. Nesse dia, fiquei 

responsável pela cela do furto e estelionato, o que me fez perceber como o Indulto 

basicamente limitou sua abrangência para esses crimes. Pois, os requisitos principais para 

ter direito ao indulto é: ser primária, que não esteja respondendo pela prática de crime 

cometido mediante violência ou grave ameaça e que nunca tenha sido punida por falta 

grave durante o período em que esteve presa9. 

Uma das maiores dificuldades encontradas pelos atores da Defensoria para 

produção da petição de indulto consistia no acesso às certidões de nascimento e aos 

documentos para comprovação dos requisitos previstos no decreto. Em decorrência do 

abandono familiar sofrido pelas internas e do julgamento moral a que elas são submetidas, 

o contato com os familiares ou com a pessoa que estava com a guarda da criança, na 

maioria das vezes, apresentava-se como um empecilho para o acesso ao indulto. 

Conforme sinaliza Rivoir (2018), existe uma continuidade das moralidades que se 

constroem histórica e socialmente para dentro dos muros das prisões. A categoria mãe, 

ora acionada em um processo quase de “purificação” ou “sacralização”, neste momento 

foi utilizada como uma categoria pejorativa, de acusação (MELO; ALVES; 

CAVALCANTE, 2015, p. 117). Nesse momento, a categoria maternidade não foi 

utilizada em prol desta mulher, mas para sinalizar o desvio da mesma.      

                                                           
9 Planilha com requisitos disponível no Anexo 3.  
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A expectativa criada após a liberdade da primeira dama Adriana Anselmo não se 

consumou na massa da população carcerária. Sendo assim, é possível compreender como 

há diferentes formas de representação da maternidade, de modo que a “sacralização” é 

acionada apenas para determinadas mulheres, enquanto para outras o que ocorre é a 

acusação por ter desviado do “dever de cuidado”.  

 

2.3. O “balangar” das grades   

O “balangar das grades” é uma das formas de manifestação mais marcantes das 

mulheres encarceradas. No dia do incêndio, o “balangar” representou uma forma de 

manifestação de todo o coletivo após os horrores que tinham acabado de viver. Quando 

as duas mulheres, com aproximadamente 90% do corpo queimado, saíram do isolamento 

e a notícia já havia passado pela cadeia, o “balangar das grades” foi a forma que elas 

encontraram para se manifestar.     

Nesse mesmo dia, uma presa me explicou que: 

“É, se não balangar, se não gritar, elas não escutam.  

Aqui tudo tem que ser assim.  

Tem que balangar por tudo. Quando tem gente passando muito mal, 

precisando de socorro, a nossa alternativa é essa”.  

 

São recorrentes os procedimentos administrativos disciplinares que relatam a 

utilização do “balangar as grades” como pedido de socorro, quando, por exemplo, há 

alguma presa passando mal na cela. O “balangar das grades” se perfaz também como 

uma forma de negar o cumprimento de uma ordem ou de fazer algum pedido.  

PARTE DISCIPLINAR Nº X / 2016  

DO: SERVIÇO DE SEGURANÇA 

AO: GABINETE  

ASSUNTO: PARTE DISCIPLINAR  

ISAP: X, ID: XXXXXXX-X 

INTERNA: X, RG: XXXXXXX (CELA J) 
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Participo que, por volta das 14:00hs, observei que a interna em tela 

estava com o braço para fora, batendo o cadeado e balangando a 

grade com força e insistência. Perguntei o que estava acontecendo, e 

ela aos gritos falou que estava passando mal e, logo em seguida, gritou: 

“eu quero sair desse inferno”. A interna foi informada que estava de 

parte disciplinar e conduzida ao isolamento II onde aguarda parecer da 

CTC. É o que me cabe participar.  

Atenciosamente,  

[Assinatura da Direção da UP] 

 

SEAP-NH/SEG PARTE DISCIPLINAR Nº X/2017 DO DIA 

XX/XX/XXXX 

DO: SERVIÇO DE SEGURANÇA  

AO:  GABINETE  

ASSUNTO: PARTE DISCIPLINAR  

ISAP: XXXXX, ID: XXXXXXX-X e XXXXX, ID: XXXXXXX-X 

INTERNA: Roberta Carvakho, RG: XXXXXXXX 

Participamos que, durante a retirada as internas para o estudo bíblico, a 

interna Roberta, mesmo com o nome não constando na listagem, 

começou a gritar que queria sair da cela para participar.  

Informamos para interna que o procedimento só permitia a retirada de 

internas devidamente autorizadas e a mesma começou a gritar: “se eu 

não sair, então ninguém vai” e iniciou uma confusão na cela 

empurrando as internas que já estavam prontas para a atividade 

religiosa. Mesmo ordenada a parar com tal atitude, a interna começou a 

balançar a grade com violência, atrapalhando o bom andamento da 

rotina desta UP.  

Para que as demais internas fossem retiradas, foi necessária a devida 

contenção e encaminhamento de Roberta ao isolamento, onde a mesma 

foi informada que estava de parte disciplinar e aguarda parecer da CTC. 

É o que nos cabe participar. 

Atenciosamente,  

Diretora XXXX/SEAP-NH  

 

SEAP-NH/SEG PARTE DISCIPLINAR Nº X/2017 DO DIA 

XX/XX/XXXX 

DO: SERVIÇO DE SEGURANÇA  

AO:  GABINETE  
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ASSUNTO: PARTE DISCIPLINAR  

ISAP: XXXXX, ID: XXXXXXX-X  

INTERNA: Jessica Gonçalves, RG: XXXXXXXX 

Participo que, ao passar pelo corredor da unidade, ouvi um grande 

barulho oriundo da cela E.  

Imediatamente me dirigi à referida cela e constatei que se tratava da 

interna Jessica que balançava a grade com grande violência. Ordenei 

que a mesma parasse com aquela atitude e a mesma mostrou-se 

irredutível continuando a atrapalhar o bom andamento da rotina da UP.  

Diante do ocorrido e como única forma de cessar o desrespeito da 

interna, a mesma foi conduzida ao isolamento onde aguarda o parecer 

da CTC. É o que me cabe participar.  

Atenciosamente,  

Diretora XXXX/SEAP-NH  
 

A realidade dos cárceres brasileiros é marcada pela precariedade, insalubridade e 

pela violência imposta dentro dos estabelecimentos prisionais (DIAS, 2017, p. 6). Nesse 

ambiente de restrição de direitos e violação da dignidade humana, são poucas as formas 

que as mulheres encarceradas encontram para pleitear seus direitos. Conforme uma presa 

me falou: “muitas vezes, “balangar” e gritar é nossa única alternativa”.  

“Antes da Bruna morrer, a gente já tinha pedido para pautar ela para a 

UPA várias vezes. Na quarta ela foi pautada, mas o carro do SOE não 

veio. Na sexta ela foi pautada, ficou a tarde toda na UPA e voltou 

falando que o médico nem olhou na cara dela. Ficou o final de semana 

todo passando mal. Na segunda o carro do SOE levou ela para UPA e 

não voltou mais.  

O que a gente pode fazer? As guardas acham que é para chamar atenção, 

sair da cadeia. Muitas vezes “balangar” e gritar é nossa única 

alternativa”. 

 

São frequentes os relatos de presas que são encaminhadas para o atendimento na 

UPA do Complexo Penitenciário e chegam sem vida na Unidade Hospitalar. Ocorre que 

as presas são pautadas para o atendimento, mas a Unidade Prisional depende do transporte 

do SOE para encaminhá-la ao atendimento médico. O transporte passa por todas as 

Unidades Prisionais, para pegar todos os presos pautados para o atendimento hospitalar, 
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até chegar na UPA, independente da condição de saúde que os presos se encontrem. Por 

consequência, estes acabam ficando horas aguardando no carro até chegar ao destino.  

Como exemplo, há o caso de uma presa que saiu 12:05h da Unidade Prisional 

Nelson Hungria e chegou sem vida na UPA do Complexo Penitenciário 14:25h. Ela 

estava na lista do atendimento da Defensoria Pública e, quando questionei a ausência dela, 

a chefe da classificação me explicou que ela tinha falecido no dia anterior. No entanto, 

não era um fato isolado, era mais uma mulher morta no sistema penitenciário. A ISAP 

relatou que ela estava passando muito mal, foi pautada para o atendimento hospitalar, 

mas chegou sem vida na UPA. No mesmo momento, ao verificar o horário de saída da 

Unidade Prisional e entrada na UPA, falou em tom de choque sobre o intervalo de 2 (duas) 

horas entre os dois momentos.  

Não há números oficiais publicados sobre o número de mortes no sistema 

penitenciário. Mas, a Defensoria Pública está computando esses dados recentemente. 

Quando eu relatei que o número de mortes dentro do sistema penitenciário, nos últimos 

tempos, estava me assustando, um dos coordenadores do NUSPEN afirmou que:  

“Sempre foi assim.  

Por ano há uma média de 250 mortos no sistema penitenciário. Acho 

que em 2016 foram 250, em 2017 foram 260 e esse ano deve bater 270. 

Os casos que você está vendo não fogem à realidade. Todo dia morre 

alguém no sistema penitenciário.  

A Defensora do OS [Instituto Penal Oscar Stevenson, para presas em 

cumprimento de regime semiaberto] falou que hoje morreu outra 

interna hoje. 

Nesse contexto, o “balangar das grandes” consiste em uma forma de pedir 

socorro, de pleitear pelos seus direitos, de interferência sobre o controle social que é 

exercido sobre vida encarcerada. 

 

2.4. As presas de camisa verde 

As presas de camisa verde foram aquelas com quem eu tive o primeiro contato. 

Elas são as faxinas e por isso conseguem circular pela unidade de modo que eu consegui 

falar com elas de maneira mais frequente. Sempre que possível, encaminhavam-se à 

Defensoria para fazer perguntas sobre os seus processos:  
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“Defensor, o senhor pode dar uma olhadinha no meu processo?” 

“O senhor pode me dar uma atenção?” 

“Posso fazer uma pergunta rapidinho?” 

 

O atendimento da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, pelo Núcleo 

do Sistema Penitenciário, ocorria com periodicidade semanal de, em média, 50 assistidas 

que eram atendidas por ordem alfabética. Dessa forma, as presas demoravam de três a 

quatro meses aproximadamente para serem atendidas novamente pela Defensoria. Passar 

pela sala de atendimento para “fazer só uma perguntinha” consistia, portanto, em uma 

alternativa para reduzir o amplo intervalo até a próxima “notícia sobre o processo” e a 

grande aflição que é permanecer no cárcere “aguardando o Juiz decidir”.  

Conseguir uma vaga como faxina consiste em um esforço da presa de, ao mesmo 

tempo, “melhorar a convivência na cadeia” e “fazer de tudo para sair da cadeia”. 

Conforme Luana explicou: 

- “Como faxina eu consigo algumas coisas, lá no coletivo eu fico sem 

nada, passando muita necessidade”.  

- “Como faxina nós temos algumas regalias, ficamos em uma cela 

separada”. 

 

No entanto, para ser faxina é necessário ter bom comportamento, “a oportunidade 

não é para todos”. Conforme esta mesma presa me explicou: “A regra na prisão é 

disciplina, controle e segurança. Se o preso não tem disciplina, ele não estuda e ele não 

trabalha”. Além disso, ao se enquadrar na posição de faxina, a presa é submetida a uma 

disciplina diferenciada. Certa vez, ao conversar com uma das faxinas, ela me informou o 

seguinte: 

B: Como é a relação da guarda com a faxina aqui?  

A: “A relação aqui, eu vou te falar, as pessoas precisam saber se pôr no 

lugar. Por mais que eu tenha muitos anos de faxina, as pessoas precisam 

saber se colocar no seu lugar, eu preciso saber que eu sou presa. A 

autoridade é a SEAP. Eu não posso deixar nada me subir a cabeça e eu 

fazer algo além do que me é permitido. Eu estou presa e, 

independentemente de ter feito ou não alguma coisa, eu tenho uma 

norma a seguir, eu tenho uma pena a cumprir.  

Quando eu cheguei aqui me foi passado o que pode e o que não pode 

fazer. Eu sou faxina, preciso ser o exemplo.  
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Mas, o principal problema é quando as faxinas chegam com muita 

agressividade pra cima das funcionárias, falando que elas tem a 

obrigação da comida está melhor”.  

B: Mas a comida não é mesma para todo mundo?  

A: É, mas as presas lá de dentro acham que, quando a comida vem arroz 

duro, feijão azedo/estragado, ovo ou aquela pasta de soja que dizem ser 

carne moída é culpa do funcionário. Elas acham que o funcionário tem 

culpa. Mas a comida não vem daqui de dentro, vem lá de fora. É a 

mesma para todo mundo. Então, se quem tem culpa de alguma coisa é 

o Estado! 

As quentinhas chegam amassadas, com sujeira de cocô de pombo e até 

coco de rato. Tem dia que não dá, é melhor dormir com fome. Mas, eu 

vou ser sincera para tu, tem dia que dá muita fome. Eu já tirei aqueles 

bichinhos e comi mesmo assim. Não entendia o motivo de eu estar 

comendo aquilo, mas eu comi. É de chorar. Eu falava com Deus: 

Senhor, eu nunca precisei passar por isso, por mais que eu ralasse duro 

lá fora, sempre tive o que comer direito, ao menos arroz e feijão. 

Então, eu vou te falar, o difícil é manter.  

Eu falo: Gente, vocês estão descontando na funcionária por quê? Elas 

têm uma vida lá fora, elas não colocaram ninguém aqui dentro 

não,Betânia. Estamos aqui porque fizemos alguma coisa. Eu não fiz 

nada, mas estou aqui por causa de alguém. Mas, não importa, estou 

presa! O foco é: estou presa, sou interna. Elas não são obrigadas a 

chegar aqui e me dar as coisas, elas chegam para trabalhar.  

Elas gritam, brigam. As funcionárias acabam dando parte na presa, mas 

elas não estão erradas. Eu sou remição, mas não posso pegar uma caneta 

de uma cela e passar para outra. Tudo que for fazer precisa ser 

autorizado pela SEAP. Se eu for tirar qualquer coisa do lugar, eu aviso 

antes. Eu pergunto: A senhora autoriza? Se a senhora autoriza vem 

comigo por favor.  

Eu sei que eu sou presa. Se ela, autoridade maior, falar que eu fiz 

qualquer coisa errada, eu estarei errada. Eu trabalho, mas eu sou presa. 

Sei me colocar no meu lugar de presa. Mas, tem umas que não estão 

nem aí.  

Não é permitido a presa que está com a camisa verde vir perturbar na 

Defensoria, mas elas não estão nem aí. Não pode, tem que ter senha. A 

camisa verde não nos torna diferentes de ninguém, temos regras a 

cumprir. Se eu fizer algo errado não vou estar prejudicando a elas não, 

mas a mim mesma. Elas estão no cargo, ocupando o posto delas. Elas 

sofrem pressão e a corda acaba arrebentando para a parte mais fraca.  

Não pode ficar perambulando pela cadeia, tudo tem seu setor, tudo tem 

seu espaço. Existem regras. Não pode! Quando elas falaram: “Você 

sabe que não pode ficar ali?”. Eu sei que tem regras, que realmente não 

pode.  

B: Mas, por vocês serem faxinas, as outras presas não cobram as coisas 

de vocês?  

A: Elas cobram, mas elas sabem de quem cobram. Elas sabem que eu 

não faço.  
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Tipo assim: Uma vez me pediram para passar um negócio de um lado 

para o outro, eu falei que não iria passar e me tacaram um monte de 

povedine no rosto. Minha vista ficou ardendo por um tempo. Mas, 

depois não me pediram mais nada. 

 

O medo de perder a remição faz com que a “faxina” viva sob o limite. Conforme 

a Amanda falou: “o difícil é manter”, aquela que é compreendida como “faxina” é vista 

de forma diferente.  

Ser remição ou faxina significa pagar a pena de maneira diferente (TORRES, 

2017, p. 41). É ter o desconto de parte do tempo de execução da pena, em regra pela 

realização do estudo, trabalho ou leitura (ROIG, 2016, p. 382). Se enquadrar nessa 

condição é contribuir para a construção do perfil do preso que “quer se recuperar”,  

adequando-se aos “padrões morais” esperados (KANT DE LIMA, 1995). É se adequar a 

um perfil dentre alguns que existem: o “estudante”, o “trabalhador”, o “evangélico” e os 

que fazem parte do “coletivo”. 

 

2.5. O beijo como desvio 

Um beijo entre duas presas pode trazer como consequência uma falta disciplinar 

de natureza grave para as mesmas. No entanto, tal conduta não está elencada no rol 

taxativo do Art. 50 da Lei de Execuções Penais, que prevê ações que consistem em faltas 

de natureza grave.  

A característica inquisitória do sistema judiciário brasileiro, descrita por Kant de 

Lima (1995), se perfaz na medida em que busca mais uma vez “destruir” 

comportamentos desviantes e substituir por “novos padrões morais”. A punição da troca 

de afeto entre as presas revela a imposição moral de um padrão heteroafetivo dentro do 

cárcere. É mais uma forma do exercício de controle sobre o corpo da mulher que desvia 

do padrão esperado para ela na sociedade.     

Há uma continuidade das moralidades externas além dos muros das prisões. 

Moralidades alicerçadas em tradicionais concepções culturais do ser mulher, a partir de 

características como “delicadeza, submissão, retraimento, passividade, maternidade, etc” 

(OLIVEIRA, 2012, p. 78). 
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O beijo e a troca de afeto nas partes disciplinares citadas a seguir são 

caracterizadas como condutas que representam “ato de desrespeito e descumprimento das 

normas” da Unidade Prisional.  A lógica que regula a forma como é exercida o controle 

segue uma “ética”, conforme sinaliza Kant de Lima (1995) e é compreendida pelas 

práticas diárias. A punição dessas condutas representa uma forma de reafirmar valores 

morais por meio do direito (EILBAUM; MEDEIROS, 2016, p. 10).  

 

SEAP-NH/SEG PARTE DISCIPLINAR Nº X/2017 DO DIA 

XX/XX/XXXX 

DO: SERVIÇO DE SEGURANÇA  

AO:  GABINETE  

ASSUNTO: PARTE DISCIPLINAR  

ISAP: XXXXX, ID: XXXXXXX-X  

INTERNA: Kamille Freitas, RG: XXXXXXXX 

Participo que a interna em questão retornava de um atendimento no 

ambulatório quando, ao passar pela inspetoria, correu para abraçar outra 

interna e logo após beijou. Em total ato de desrespeito e 

descumprimento das normas desta UP. Adverti a mesma em relação a 

sua conduta e informei que a mesma receberia uma parte disciplinar. 

Diante do ocorrido e como única forma de cessar o desrespeito da 

interna, a mesma foi conduzida ao isolamento onde aguarda o parecer 

da CTC. 

É o que me cabe participar.  

Atenciosamente,  

Diretora XXXX/SEAP-NH  

 

SEAP-NH/SEG PARTE DISCIPLINAR Nº X/2017 DO DIA 

XX/XX/XXXX 

DO: SERVIÇO DE SEGURANÇA  

AO:  GABINETE  

ASSUNTO: PARTE DISCIPLINAR  

ISAP: XXXXX, ID: XXXXXXX-X  

INTERNA: Kamille Freitas, RG: XXXXXXXX 
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Participo que as internas Ana Carolina Vitoriano e Thairine Beatriz 

Soares da Silva foram flagradas se beijando e se acariciando, durante 

o plantão noturno, momento em que foram advertidas e desrespeitaram 

as ISAPS dizendo que “nenhuma “filha da puta” iria entrar”. 

Diante do ocorrido e como única forma de cessar o desrespeito das 

internas, as mesmas foram conduzidas ao isolamento, onde aguardam o 

parecer da CTC. 

É o que me cabe participar.  

Atenciosamente,  

Diretora XXXX/SEAP-NH  

 

Enquanto acompanhava a rotina de trabalho da Defensoria Pública, durante o 

período em que foram realizadas as ligações para os familiares solicitando documentos 

para fundamentação do pedido de prisão domiciliar, deparei-me com um diálogo que 

revela como as moralidades externas aos muros da prisão afetam o cotidiano no cárcere.  

[A estagiária ligou para o contato informado pela presa]  

Estagiária: “Bom dia! Ligo da Defensoria Pública do Estado do Rio de 

Janeiro. Poderia falar com o familiar da Adriana da Silva?” 

Familiar: “Sim, aqui é a irmã dela, o que quer?” 

Estagiária: “Estamos ligando porque vamos fazer um pedido de prisão 

domiciliar para Adriana e precisaríamos que vocês nos enviassem 

alguns documentos”.  

Familiar: “Não vamos dar nada não! Esssa daí quase matou a mãe dela 

de desgosto por ser sapatão. Que fique presa mesmo!” 

[Familiar desligou a ligação antes mesmo que a estagiária falasse mais 

alguma coisa].  
  

 

2.6. Celas Brilhantes: a religião como (per)forma de ressocialização  

O evento Celas Brilhantes de Natal ocorre há 8 anos, desde 2009, no Presídio 

Nelson Hungria. Segundo a diretora em exercício, “o objetivo da ação é humanizar e 

ressocializar as presas”.  
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Quando eu perguntei sobre o evento, a Agente Penitenciária Lorena10 relatou que:  

“É a menina dos olhos da Diretora.  

O evento costuma acontecer em dezembro, próximo ao Natal. 

Mas, às presas, começam a se organizar muito antes. No meio 

do ano, elas já estão começando a fazer as coisas para enfeitar 

as celas. 

Elas usam o material da reciclagem, as quentinhas, os copos de 

guaravita. E as presas que recebem visita pedem para os 

familiares começarem a trazer coisas.  

Quem ganha é a cela mais bonita! No dia tem uma banca para 

julgar e pontuar”.  

 

Toda a organização do evento gira em torno da temática natalina. Nas dez celas 

decoradas, é possível ver o retrato de histórias bíblicas. São feitas pinturas nas paredes 

com versículos bíblicos, pinturas de imagens que retratam personagens cristãos, 

encenações de peças teatrais com motivos religiosos e apresentações musicais.  

Já no meado do ano, as presas começam a se mobilizar para organizar e preparar 

a decoração para as celas. Elas separavam os copos de guaravita, os potes das quentinhas, 

os jornais e começavam a preparar os artesanatos. As que recebiam visita dos familiares 

pediam para que os mesmos levassem objetos ou produtos para confeccionar a decoração. 

Mas, para que isso fosse possível, a entrada de determinados produtos e objetos era 

permitida pela Diretora da Unidade, a ser realizada nos dias de entrega da custódia. As 

presas sem visita ficavam sem doações dos familiares e acabavam dependendo apenas 

dos recicláveis para fazer a decoração. 

No dia do evento, logo na entrada da galeria, era possível ver a decoração natalina. 

No corredor, havia uma grande árvore de Natal feita com garrafas pet. Nas grades das 

celas, havia guirlandas natalinas, placas com frases “feliz natal”, fitas enroladas nas 

grades, balas e doces colados nas grades e pisca-piscas.  

A unidade é dividida por tipos penais e a decoração de cada cela carregava as 

características do perfil das presas que a ocupavam. Na cela de furto, as internas 

afirmavam:  

                                                           
10 Nome fictício a fim de resgardar os interlocutores do campo.  



76 
 

“- Somos uma cela humilde, passamos muita dificuldade. Por isso 

nossa decoração é pobrinha assim. Mas tudo aqui foi feito com esforço 

e companheirismo. Só temos nós mesmas”. 

   

Ao conversar com a Débora, uma das presas dessa cela, ela relatou que elas não 

recebem visita da família como as outras presas, por isso não conseguem produtos e 

objetos para decoração. E, mesmo quando recebem visita, a família não tem condições de 

ajudar. Mesmo assim, fizeram uma lembrança artesanal para cada pessoa convidada.  

Imagem 4 – Carta com versículo bíblico  

 

Fonte: Acervo da autora, tirada em Dezembro de 2017. 

 

 A cela das faxinas localizada na parte interna da unidade é a menor. Nela, as presas 

se queixavam da dificuldade de conseguir ornamentar uma cela tão pequena, com poucos 

recursos. A maior parte da decoração foi feita com produtos artesanais, como crochê e 

artesanato feito com produtos recicláveis.  



77 
 

Imagem 5 – Árvore de Natal  

 

Fonte: Acervo da autora, tirada em Dezembro de 2017. 

 

Imagem 6 – Bolsa Tricô  
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Fonte: Acervo da autora, tirada em Dezembro de 2017. 

 

São convidados os mais variados atores do sistema penitenciário, como diretores 

de outras unidades prisionais, membros do Ministério Público, membros da Defensoria 

Pública, membros do setor administrativo da SEAP e membros da Pastoral. Além disso, 

a mídia cobre amplamente o desenvolvimento das atividades. Para cada um de nós, as 

presas entregavam uma lembrança feita por elas mesmas.  

 

Imagem 7 – Caixa  
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Fonte: Acervo da autora, tirada em Dezembro de 2017. 

 

Imagem 8 – Cesta Tricô  

  

Fonte: Acervo da autora, tirada em Dezembro de 2017. 

 

Imagem 9 – Caixa de Promessas  
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Fonte: Acervo da autora, tirada em Dezembro de 2017. 

 

Imagem 10 – Caixa Papai Noel 
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Fonte: Acervo da autora, tirada em Dezembro de 2017. 

 

Logo no início da visita nas celas, escutei um diálogo entre dois Diretores de 

Unidades Prisionais localizadas no Complexo de Gericinó:  

Diretor 1: “Aqui as meninas conseguem fazer um trabalho 

sensacional, mas a realidade não é assim”.  

Diretor 2: “Tudo isso é um teatro”.  

Diretor 1: “Presídio de verdade não é assim.  

        No meu presídio não tem nem como entrar nas celas, você 

não consegue por causa do cheiro.  

        Preso fede! 

        Presídio fede!” 
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O evento consiste em uma performa de ressocialização, conforme a diretora falou: 

“o objetivo da ação é humanizar e ressocializar as presas”. Contribuir na construção 

desta representação é se adequar ao perfil do preso que “quer se recuperar”, de acordo 

com os “padrões morais” esperados (KANT DE LIMA, 1995).   

A participação das internas no evento e a participação religiosa significam a 

conquista de benefícios simbólicos e materiais para a presa (DIAS, 2008, p. 65). A 

participação no evento pode trazer como consequência o ganho material do prêmio para 

as celas ganhadoras. Mas, mais do que isso, a partir de uma perspectiva instrumental das 

práticas religiosas, é possível perceber como elas contribuem na construção do status 

social e religioso na prisão, o que altera suas relações sociais e suas condições no interior 

do cárcere (DIAS, 2008, p. 72). 

 Conforme sinaliza Dias (2008, p. 73), a perspectiva das práticas religiosas 

compreende que a religião seria a única possibilidade de recuperação da pessoa 

encarcerada e a prisão deve, portanto, favorecer as práticas que conduzem a uma 

renovação moral. Para compreensão, há uma percepção negativa dos presos que não 

possuem nenhum vínculo religioso.    
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3.   A “esperteza” e o “bom comportamento”: o exercício do poder disciplinar 

na execução penal 

Este capítulo se desenvolve a partir do estudo dos requisitos subjetivos e objetivos 

para a progressão de regime e livramento condicional. Trato os mesmos não como regras 

abstratas, mas sim enquanto práticas de castigo arbitrárias e imprevisíveis tais como são 

interpretadas pelas presas.  

O argumento central se desenvolve a partir das principais indagações feitas pelas 

pessoas privadas de liberdade: “Quanto tempo eu vou ficar aqui?”, “Quanto tempo vou 

pagar no pau?” ou “Quando vou sair?”. Pois as respostas para tais perguntas envolvem 

uma série de questões sociojurídicas que perpassam a pena cominada na sentença, após o 

processo de conhecimento, e conceitos relacionados à execução penal, como progressão 

de regime e livramento condicional.  

Os operadores do direito identificam os requisitos subjetivos, como o bom 

comportamento carcerário e os objetivos, como lapso temporal, como conceitos 

essenciais para que seja possível responder às referidas indagações. Quando o defensor 

público sinaliza que “esse prazo depende do bom comportamento”, é possível 

compreender o quanto atender ao requisito subjetivo é essencial para a conquista de tais 

direitos. 

O exercício do poder disciplinar e a punição administrativa pelo mecanismo da 

falta disciplinar produzem efeitos significativos no que se refere à conquista da execução 

da pena em liberdade pela pessoa privada de liberdade11. Diante desse contexto, as 

punições administrativas, classificadas como importantes para o controle do 

funcionamento interno das Unidades Prisionais, constituem um sistema sancionatório 

autônomo e adicional à pena imposta na sentença condenatória (CARVALHO, 2003, p. 

229).  

 

3.1.  O controle disciplinar imprevisível  

                                                           
11 Livramento Condicional é modalidade de execução da pena, ou seja, é compreendida como pena em 

liberdade.  
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Compreender a aplicação das faltas disciplinares, assim como o exercício do poder 

disciplinar é algo basilar para os estudos sobre execução penal. Afinal, a ausência de falta 

disciplinar de natureza grave nos últimos doze meses constitui um dos requisitos para a 

concessão de alguns direitos subjetivos da pessoa privada de liberdade no curso da 

execução penal. A presença de falta grave regride o índice de comportamento carcerário 

e o “bom comportamento” é requisito subjetivo para concessão de alguns direitos, tais 

como progressão de regime e livramento condicional.  

O “bom comportamento” carcerário é considerado dever do preso e previsto no 

art. 39 da Lei de Execuções Penais, concretizando os pressupostos de disciplina e 

segurança12. O regime progressivo (art. 33, §2º do Código Penal e art. 112 da Lei de 

Execuções Penais) é rígido e parte de uma concepção meritocrática, de modo que o 

“mérito do condenado” é medido pelo “bom comportamento” carcerário (CARVALHO, 

2003, p. 228).  

A Lei de Execuções Penais estabelece que o poder disciplinar, na execução da 

pena privativa de liberdade, será exercido por autoridade administrativa conforme 

disposições regulamentares13. As faltas disciplinares são classificadas em graves, médias 

e leves, sendo as graves especificadas pela Lei de Execuções Penais nos artigos 50, 51 e 

52, e as médias e leves especificadas pela legislação local. 

Com base no que dispõe a Lei de Execuções Penais, o condenado à pena restritiva 

de direitos comete falta grave quando retarda ou descumpre a restrição imposta. No 

entanto, o que define a aplicabilidade da punição não é a prática da conduta prevista, mas 

a negociação que envolve a confecção ou não da parte disciplinar.  

Para alguns juristas, a realidade carcerária brasileira possibilita perceber um alto 

nível de ilegalidade nas práticas do poder público, tal como pode ser percebido em 

                                                           
12 Art. 39 da Lei de Execuções Penais:  Constituem deveres do condenado: I - comportamento disciplinado 

e cumprimento fiel da sentença; II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva 

relacionar-se; III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados; IV - conduta oposta aos 

movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina; V - execução do 

trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; VI - submissão à sanção disciplinar imposta; VII - indenização 

à vítima ou aos seus sucessores; VIII - indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas 

com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho; IX - higiene pessoal 

e asseio da cela ou alojamento; X - conservação dos objetos de uso pessoal. Parágrafo único. Aplica-se ao 

preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo. 
13 Artigo 47 da Lei de Execuções Penais: O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, 

será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares. 
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Carvalho (2003) quando afirma que “O vácuo existente entre a normatividade e o 

cotidiano acaba por gerar situação indescritível: a brutalização genocida da execução da 

pena” (CARVALHO, 2003, p. 220). Diante desa perspectiva, “lícito seria afirmar que o 

discurso disciplinar estaria em baixa sintonia com o cotidiano das instituições carcerárias” 

(CARVALHO, 2003, p. 229).  

No entanto, conforme sinaliza Ferreira (2013, p. 98), para o direito brasileiro, o 

devido processo legal representa a submissão do cidadão à um processo instaurado pelo 

Estado. É assegurado na medida em que os atores do Estado atendam às exigências da 

norma procedimental para efetuar a punição, na medida que se adeque à forma.  

Ocorre que a referida perspectiva disciplinar, ainda que reproduzida de forma 

claramente incoerente, produz sérios efeitos na esfera penal. Os efeitos das sanções 

disciplinares extrapolam a órbita administrativa e invadem o processo de execução penal. 

Levando em consideração a quantidade de óbices aos direitos dos presos em decorrência 

das sanções administrativas, é possível afirmar que o sistema de penalidades 

disciplinares, regulados inquisitorialmente pela LEP, “constitui sistema sancionatório 

autônomo e adicional à pena imposta na sentença condenatória” (CARVALHO, 2003, p. 

229). A partir do que propõe Salo de Carvalho (2003, p. 229), é possível verificar como 

o regime meritocrático, mais do que um estatuto regulador do cotidiano no cárcere, cria 

regime de (i)legalidades que se impõem  à sanção estabelecida em sentença e a sobrepõem 

A partir da experiência no interior dos muros das prisões, é possível compreender 

como as partes disciplinares acabam se tornando objetos de constante negociação. Carmo 

(2016), por exemplo, sinaliza a reprodução de uma relação que se baseia em um sistema 

de trocas, “que viabiliza o “levar” cadeia para ambos os lados”, que é classificada pelo 

autor como “desenrolo de cadeia” (CARMO, 2016, p. 47). Existe uma gama de 

comportamentos passíveis de punição, mas o que limita a aplicação da sanção disciplinar 

é o desenrolo. 

A “parte disciplinar” é resultado de um processo administrativo disciplinar que 

se inicia com um registro de ocorrência feito pelo respectivo inspetor penitenciário. 

Portanto, o registro de ocorrência relata uma situação do ponto de vista do inspetor 

penitenciário. Para constituir uma falta disciplinar de natureza média, grave ou leve, a 

conduta descrita precisa corresponder a uma violação aos deveres gerais de disciplina.   
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De modo geral, o referido procedimento administrativo disciplinar é classificado 

como “CTC”, o que representa a sigla da Comissão Técnica de Classificação que existe 

em cada Unidade Prisional do Estado do Rio de Janeiro.  

O procedimento administrativo, que se inicia com a “parte disciplinar”, tem 

apenas como prova o depoimento da própria interna e dos agentes envolvidos, que muitas 

vezes são as “vítimas” do ato de indisciplina e autores da “parte”. O ato da oitiva é 

realizado por um agente penitenciário, ocorrendo a subscrição posterior do termo pelos 

demais membros da Comissão Técnica de Classificação. 

O registro de ocorrência costuma ter por volta de 5 (cinco) linhas, contendo uma 

narrativa da conduta que violaria os deveres gerais de disciplina. De modo geral, a 

descrição ocorre de maneira imprecisa e não há descrição de quais condutas efetivamente 

foram indisciplinadas ou desobedientes. Além disso, ainda que o fato narrado tenha 

ocorrido em um ambiente com outras pessoas, não há outros elementos que permitam 

compreender o fato. É acompanhado apenas do termo de declaração, que consiste em um 

jogo de perguntas e respostas reduzidas a termo (categoria jurídica que se refere à prática 

de transcrever o depoimento de alguém sem se ater à reprodução exata das palavras dos 

interlocutores), como é possível verificar nestes exemplos a seguir:  

 

“Declarou que são parcialmente verdadeiros. Perguntada se conhece as 

normas disciplinares da unidade, disse: Sim. Perguntada a qual cela 

pertence, disse: D. Perguntada se houve recusa para levantar e realizar o 

procedimento do confere, disse: Sim. Perguntada o motivo, disse: Estava 

passando mal e, devido a isso, disse que não ia levantar para o confere. 

Perguntada se foi advertida três vezes pela Isap [Inspetor de Segurança e 

Administração Penitenciária] para que levantasse, disse: Sim. Mas alega 

que explicou seu problema para a guarda. Perguntada se após isso 

participou do confere, disse: Sim, alega que permaneceu sentada, durante 

a realização do mesmo. Perguntada se arremessou um copo na direção da 

Isap, disse: Não.  

Declarou que não são parcialmente verdadeiros. Perguntada se conhece 

as normas disciplinares da unidade, disse: Sim. Perguntada se discutiu 

com as Isaps Daniele e Luciene, durante o procedimento do confere, 

disse: Sim. Perguntada se questionou as Isaps o motivo de ficar em pé 

para contagem, disse: Não. Perguntada se se recusou a realizar o 

procedimento do confere, disse: Não. Perguntada se xingou as Isaps, 

disse: Não. E alega que não houve nenhum xingamento. Perguntada se 

chamou as Isaps de mal amadas, disse: Sim. Perguntada se quando 

advertida desacatou a Isap e manteve a indisciplina, disse que: Não, 

informa que ficou prontamente posicionada para o confere. 
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A Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210 de 11 de Julho de 1984) e o Regulamento 

do Sistema Penal do Estado do Rio de Janeiro (Decreto Estadual nº 8.897 de 1986) 

estabelecem padrões de comportamentos que estão atrelados aos procedimentos de 

controle e disciplina. Esses padrões podem ser percebidos a partir das faltas graves, 

médias e leves:  

 

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade 

que: 

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a 

disciplina; 

II - fugir; 

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade 

física de outrem; 

IV - provocar acidente de trabalho; 

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas; 

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 9, desta 

Lei. 

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de 

rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com 

o ambiente externo.       

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao 

preso provisório (LEP). 

Art. 51. Comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos 

que: 

I - descumprir, injustificadamente, a restrição imposta; 

II - retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação imposta; 

III - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, 

desta Lei (LEP). 

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta 

grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, 

sujeita o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, 

ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características [...] 

(LEP).  

Art. 59. São faltas médias, se o fato não constitui falta grave: 

I- praticar ato constitutivo de crime culposo ou contravenção penal; 

II- adquirir, usar, fornecer ou trazer consigo bebida alcoólica ou 

substância análoga; 

III- praticar jogo mediante apostas; 

IV- praticar jogo carteado; 

V- praticar compra e venda não autorizada, em relação a companheiro 

ou funcionário; 

VI- formular queixa ou reclamação, com improcedência reveladora de 

motivo reprovável; 

VII- fomentar discórdia entre funcionários ou companheiros; 

VIII- explorar companheiro sob qualquer pretexto e de qualquer forma; 

IX- confeccionar, portar ou utilizar, indevidamente, chave ou 

instrumento de segurança do estabelecimento; 

X- utilizar material, ferramenta ou utensílio do estabelecimento em 

proveito próprio, sem autorização competente; 

XI- portar objeto ou valor, além do regularmente permitido; 
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XII- transitar pelo estabelecimento ou por suas dependências em 

desobediência às normas estabelecidas; 

XIII- produzir ruídos para perturbar a ordem, nas ocasiões de descanso, 

de trabalho ou de reunião; 

XIV- desrespeitar visitantes, seus ou de companheiro; 

XV- veicular de má-fé, por meio escrito ou oral, crítica infundada à 

administração prisional; 

XVI- utilizar-se de objeto pertencente a companheiro, sem a devida 

autorização; 

XVII- simular ou provocar doença ou estado de precariedade física para 

eximir-se de obrigação; 

XVIII- ausentar-se dos lugares em que deva permanecer; 

XIX- desobedecer os horários regulamentares (RPERJ). 

Art. 60. São faltas leves, se o fato não constitui falta média ou grave: 

I- sujar intencionalmente assoalho, parede ou qualquer lugar; 

II- entregar ou receber objetos sem a devida autorização; 

III- abordar pessoas estranhas ao estabelecimento, especialmente 

visitantes, sem a devida autorização; 

IV- abordar autoridade sem prévia autorização; 

V- desleixar-se da higiene corporal, do asseio da cela ou alojamento e 

descurar da conservação de objetos de uso pessoal; 

VI- trajar roupa estranha ao uniforme ou usá-lo alterado; 

VII- lançar nos pátios águas servidas ou objetos, bem como lavar, 

estender ou secar roupa em local não permitido; 

VIII- fazer refeição fora do local ou horário estabelecidos; 

IX- efetuar ligação telefônica sem autorização (RPERJ). 

 

Há uma gama de práticas que são passíveis de punição, podendo ser classificadas 

como falta grave, média e leve. Essas faltas podem ser punidas com advertência verbal, 

repreensão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento e inclusão no Regime 

Disciplinar Diferenciado. O RDD é a punição mais gravosa e só pode ser aplicado nas 

ocasiões em que é possível verificar uma falta disciplinar de natureza grave que ocasione 

subversão da ordem ou da disciplina interna.  

Dentre as diversas penalidades existentes na lei de execução penal, o isolamento 

é a mais aplicada. No presídio onde desenvolvi o trabalho de campo, a maioria das faltas 

disciplinares que culminaram em parte disciplinar tiveram como punição o isolamento. 

Punição que se inicia com uma falta disciplinar de natureza média ou grave, algo que se 

torna alvo de constante negociação.  

Como é possível verificar no art. 50, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais 

de 1984, as faltas previstas no referido dispositivo aplicam-se, no que couber, aos presos 

provisórios. Por isso, é comum que presos custodiados já tenham faltas disciplinares de 

natureza grave em sua ficha e, com isso, tenham o índice de comportamento rebaixado. 



89 
 

De modo que, caso venha a ser condenado, a referida falta disciplinar irá atrasar o 

cumprimento da pena, uma vez que o cálculo do benefício deixa de ter como data base a 

de ingresso no sistema penitenciário e passa a ter como data base a data da “parte 

disciplinar”. 

 

3.1.1. As consequências jurídicas práticas  

Se for verificada a prática de uma falta disciplinar e se for confeccionada uma 

“parte disciplinar”, o chefe de turma poderá determinar o isolamento preventivo de 10 

dias para pessoa encarcerada14. Segundo o defensor, “Aqui na cadeia são só 10 dias, mas 

lá no processo arrebenta.”. Por isso, por muitas vezes quando é feita pergunta: “Você 

tomou CTC?”, elas respondem: “Não, só paguei 10 dias no isolamento”. Elas muitas 

vezes não compreendem a consequência para o processo de execução, sinalizam a falta 

disciplinar apenas como 10 dias no isolamento. A regra estabelece que 

Art. 60. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento 

preventivo do faltoso pelo prazo de até dez dias. A inclusão do preso no 

regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da 

averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz competente. 

 

A “parte disciplinar” julgada procedente traz como consequência o rebaixamento 

do comportamento, que é requisito subjetivo para a concessão de progressão de regime 

e/ou livramento condicional. Basicamente, o que ocorre é que o cálculo da progressão de 

regime refeito a partir da data da prática da falta grave a interrupção da contagem do prazo 

para o direito a “benefícios” como progressão de regime ou livramento condicional15, o 

prazo começa a contar novamente a partir da data da prática da falta disciplinar. Além 

disso, enquanto o comportamento estiver negativo, o benefício não será concedido.  

A aplicação de sanções disciplinares é resultado das tensões inerentes às relações 

entre as presas e as agentes penitenciárias no ambiente prisional (MARTINS; DIAS, 

2018, p. 557). É comum que, na descrição dos fatos, as agentes penitenciárias 

caracterizem o evento como “desacato”, “desobediência” ou “desrespeito aos deveres 

                                                           
14 Artigo 60 da Lei de Execuções Penais: A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento 

preventivo do faltoso pelo prazo de até dez dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, 

no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz competente”. 
15 Tabela com prazos disponível no Anexo 2.  
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gerais de disciplina”. São conflitos consequentes de relações diárias, diálogos 

corriqueiros e situações banais.   

 Está condicionada a uma relação existente entre o preso e o inspetor penitenciário. 

Uma relação que se baseia em um sistema de trocas, “que viabiliza o “levar” a cadeia 

para ambos os lados”, que pode ser classificada como “desenrolo de cadeia” (CARMO, 

2016, p.47). Desse modo, vemos que existe uma gama de comportamentos passíveis de 

punição, mas o que limita a aplicação da sanção disciplinar é o desenrolo. Segundo as 

mulheres encarceradas: “Aqui tudo é parte!”. Troca de beijos, gritos, desorganização ou 

jogar lixo em locais indevidos são argumentos utilizados pelos inspetores para aplicar 

uma parte disciplinar. A carga de subjetividade na determinação do que é considerado 

falta e seus efeitos na privação da liberdade é contrária à exigência da objetividade das 

sanções, do direito penal, que atingem a liberdade ensinada nos cursos de Direito. Por 

diversas vezes, elas questionam também a omissão do juiz, que não analisa o 

procedimento administrativo.  

 Assim, há a “esperteza da presa” para performar um “bom comportamento” do 

ponto de vista dos inspetores que se valem desse instrumento jurídico para produzir um 

controle arbitrário e imprevisível sempre capaz de reiniciar a contagem do prazo para o 

acesso aos benefícios do processo de execução penal. Essa habilidade reproduz uma 

concepção de que o Direito é apenas um instrumento de castigos. Tal perspectiva parece 

retomar a compreensão foucaultiana (2012) sobre o Direito enquanto uma tecnologia de 

controle dos corpos cujo funcionamento não é reconhecido pelos cidadãos destinatários 

desse controle. É sobre isso que falaremos nas duas seções seguintes. 

Os efeitos das sanções disciplinares acabam sendo muito similares ao da própria 

pena privativa de liberdade. As consequências são graves para o status libertatis do 

indivíduo, tais como:  

[...] “perda de dias remidos, eventual interrupção de prazos para a 

fruição de direitos, rebaixamento de comportamento (impossibilitando 

o preso de fruir dos direitos da execução penal), desclassificação do 

preso para o exercício de atividade laborativa, vedação de indulto ou 

comutação por condenação disciplinar nos últimos doze meses de 

cumprimento de pena” (ROIG, 2016, p. 154) 

3.1.2. O isolamento como punição  
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Existem diversos tipos de sanções a serem aplicadas em decorrência de um 

procedimento administrativo disciplinar na execução da pena privativa de liberdade. As 

principais são: “advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, 

isolamento (na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam 

alojamento coletivo) e inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado”. Mas, de modo 

secundário, há ainda: “a perda de regalias, transferência de estabelecimento, 

rebaixamento da classificação da conduta carcerária e apreensão de valores ou objetos”. 

Além disso, há sanções secundárias próprias estabelecidas pela União e Estados da 

Federação.  

No entanto, o que vemos é a aplicação do isolamento de maneira desproporcional 

em relação a outras medidas, o que está associado ao fato de que “aqui tudo é falta grave”. 

A partir de uma análise do termo de declaração que dá início aos procedimentos 

administrativos disciplinares, é possível compreender como na maioria destes as presas 

são conduzidas ao isolamento.   

SEAP-NH/SEG PARTE DISCIPLINAR Nº X/2017 DO DIA 

XX/XX/XXXX 

DO: SERVIÇO DE SEGURANÇA  

AO:  GABINETE  

ASSUNTO: PARTE DISCIPLINAR  

ISAP: XXXXX, ID: XXXXXXX-X  

INTERNA: Lidiane Barbosa, RG: NI16 

Participo que ao passar pelo corredor da unidade ouvi um grande 

barulho oriundo da cela E.  

Imediatamente me dirigi à referida cela e constatei que se tratava da 

interna Jéssica que balançava a grade com grande violência. Ordenei 

que a mesma parasse com aquela atitude e a mesma mostrou-se 

irredutível continuando a atrapalhar o bom andamento da rotina da UP.  

Diante do ocorrido e como única forma de cessar o desrespeito da 

interna, a mesma foi conduzida ao isolamento onde aguarda o 

parecer da CTC. É o que me cabe participar.  

Atenciosamente,  

[Assinatura da Direção da UP] 

                                                           
16 NI é a sigla utilizada quando o interno não tem RG ou quando o mesmo ainda não foi identificado. O 
que ocorre com frequência, já que um significativo número de presos sem identificação civil.  
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SEAP-NH/SEG PARTE DISCIPLINAR Nº X/2017 DO DIA 

XX/XX/XXXX 

DO: SERVIÇO DE SEGURANÇA  

AO:  GABINETE  

ASSUNTO: PARTE DISCIPLINAR  

ISAP: XXXXX, ID: XXXXXXX-X  

INTERNA: Débora Souza, RG: NI17 (CELA X); Joana Carvalho, RG: 

XXXXXXXX (CELA X). 

Participo que as internas citadas acima se evolveram em uma grande 

discussão quando a interna Débora Souza retornou para cela após a 

visita, causando enorme tumulto no coletivo da cela X, com os gritos e 

xingamentos, necessitando serem contidas para que não chegassem às 

vias de fato. As internas foram advertidas que estavam desrespeitando 

as visitas que estavam aguardando liberação nesta UP. Foram 

conduzidas para o isolamento. É o que me cabe participar.   

Atenciosamente,  

[Assinatura da Direção da UP] 

SEAP-NH/SEG PARTE DISCIPLINAR Nº X/2017 DO DIA 

XX/XX/XXXX 

DO: SERVIÇO DE SEGURANÇA  

AO:  GABINETE  

ASSUNTO: PARTE DISCIPLINAR  

ISAP: XXXXX, ID: XXXXXXX-X  

INTERNA: Graziela Martins, RG: XXXXXXXX 

Participo que durante o retorno da interna Graziela da escola para sua 

cela, percebi que havia um grande volume debaixo da blusa, na altura 

da sua cintura. Perguntada sobre o que se tratava a interna disse: “não é 

nada não”. Diante da fundada suspeita, procedi com a revista corporal 

na interna e encontrei em sua cintura uma caixa de cola coloria e 2 

frascos de tinta guache. O ocorrido foi informado à direção da escola e 

os objetos devolvidos. A direção confirmou que não tinha 

conhecimento das atitudes da interna Graziela e que os objetos eram 

propriedade da escola. Diante dos fatos narrados acima, a interna foi 

encaminhada ao isolamento, onde foi informada que estava de 

parte disciplinar e aguardava as providencias cabíveis.  

É o que me cabe participar.  

                                                           
17 NI é a sigla utilizada quando o interno não tem RG ou quando o mesmo ainda não foi identificado. O 
que ocorre com frequência, já que um significativo número de presos sem identificação civil.  
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Atenciosamente,  

[Assinatura da Direção da UP] 

 

Como é possível perceber na leitura dos termos de declaração, a condução para o 

isolamento é compreendida como única medida cabível para solução dos conflitos. No 

entanto, “tomar CTC” é mais do que ir “para o buque por 10 dias”. A punição não acaba 

com a condução da presa para o isolamento, mas nas consequências jurídicas práticas que 

uma falta disciplinar produz na execução da pena privativa de liberdade.  

A regra que se produz na Unidade é: “Aqui primeiro se pune e depois analisa”.  A 

“guarda” primeiro conduz a interna ao isolamento e depois verifica a necessidade do 

procedimento administrativo disciplinar. Por isso, nem todo isolamento tem como 

resultado um procedimento administrativo disciplinar. Uma agente penitenciária me 

informou que:   

“Nós abrimos um procedimento interno, mas não damos CTC. É melhor 

para ela, assim não fica com o comportamento negativo, mas não deixa 

de ser punida”.  

 

As prezas lidam diariamente com a imprevisibilidade de qual conduta será punida 

apenas com o isolamento ou qual terá como consequência um processo administrativo 

disciplinar, que irá regredir o índice de comportamento carcerário, e produzirá efeitos 

significativos na execução da pena privativa de liberdade. No entanto, tal possibilidade 

não está prevista na norma, a aplicação da sanção isolamento sem um procedimento 

administrativo disciplinar é ilegal. Ocorre que a regra é a imprevisibilidade, só é possível 

compreender o funcionamento do Direito pela análise das práticas. E as práticas não se 

orientam pelas regras estabelecidas pelo Direito.  

  

 

3.2.  A “esperteza de presa” como habilidade 

Acompanhando mais um dia no Presídio Nelson Hungria, já no final do expediente, 

aguardávamos as últimas assistidas chegarem para concluir o atendimento jurídico. 

Enquanto a equipe da Defensoria Pública esperava, o defensor público saiu para buscar 

alguns documentos no setor da Comissão Técnica de Classificação - como procedimentos 
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administrativos disciplinares, exames criminológicos e declarações entregues por familiares. 

Depois de um tempo, chegou uma mulher que, assim como as demais, estava com as 

mãos para trás. Ela entrou sem se anunciar. Foi solicitado que ela voltasse para pegar os 

papéis com o andamento do processo dela, que ficam com a “faxina” na entrada da sala. 

Quando virou, ela estava algemada e, ao ser questionada sobre o motivo, ela explicou que 

estava no isolamento, por isso oferecia perigo. Para os membros da Defensoria, porém, 

as presas não oferecem risco algum. Em seguida, o defensor público foi informado de tal 

fato e o mesmo pediu para ISAP (Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária) 

que estava na porta da sala do atendimento retirar as algemas. A interação descrita abaixo 

demonstra como a “esperteza” é uma habilidade não apenas reconhecida, mas valorizada 

pelos diferentes membros da instituição. 

O defensor pediu para fechar a porta, algo que não era comum, e falou: “Olá, tudo 

bem? Você está no isolamento, né? Você acabou de levar mais uma falta grave. Vou te 

falar quais são as consequências desta parte, pois são muito graves para você. Se você 

ficar tomando parte você vai tirar a cadeia toda!” Ela respondeu: “Mas, mesmo sem eu 

fazer nada eles me dão parte, antes eu surtava muito, aí eles ficam me dando parte à 

toa.”. O defensor explicou: “Você tem que tirar cadeia com esperteza de presa. Você não 

está tendo esperteza de presa, por isso está algemada aqui. Parte é culpa das agentes e 

parte é culpa sua. Se daqui para frente você não tiver mais falta, vai ser possível 

reconstruir sua credibilidade aqui.”. Em seguida, ela diz: “Ontem eu fiz aniversário, uma 

guarda sentou comigo e me espancou. Eles me bateram sentada. Não bati para não tomar 

parte.”. O defensor reconheceu: “O que fazem com você é crime. Você pode ir na 

delegacia prestar queixa.”. Ela aceita a orientação diante daquela violência que acabara 

de descrever: “Eu quero ir na delegacia dar queixa.”. “Quer?”, indagou o defensor. 

“Sim.”, respondeu sem pestanejar. O defensor advertiu sobre as consequências práticas: 

“Não dá para querer aparecer na frente do coletivo. Depois quem vai pagar será você. 

Se você continuar tomando falta, é capaz deles armarem um flagrante para você, aí você 

vai ficar aqui presa, por mais que seja um processo que fez você entrar aqui.”. Ela 

respondeu explicando as humilhações a que é submetida: “A diretora me chamou para 

conversar e já botou na minha cara, começou a agredir. Ela tirou o sapato para me bater. 

E falou que se eu não melhorasse ela iria me chamar todo dia lá em cima. Ela falou: 

‘Vou te dar tapa na cara todo dia, te fazer comer mijo e fazer cocô.’ Quero pedir 

transferência, aqui não dá para ficar.”. O defensor explica consternado: “Nunca tinha 
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escutado isso desta Diretora. Em outro presídio pode não ser diferente. As pessoas são 

despreparadas. E, mais do que isso, os inspetores hoje utilizam a parte disciplinar como 

forma de tortura. Não é mais a violência física.”. 

Diante desse contexto, analisamos a execução penal a partir da aplicabilidade da 

pena privativa de liberdade, a partir das principais questões que envolvem o 

encarceramento e a dinâmica do “fazer de tudo para sair da cadeia”. O defensor público 

atua aqui com a finalidade de mediar o conflito, tendo como objetivo final a progressão 

de regime.O presente trabalho se desenvolve a partir da incerteza daqueles que ocupam 

nossos cárceres, do que representa o cumprimento da pena privativa de liberdade que se 

perfaz, ao mesmo tempo, de forma certa e indeterminada.  

 

3.3.  O “bom comportamento” 

Na fase de execução da pena, os operadores do Direito justificam o tratamento 

desigual para os crimes com a mesma pena através de duas razões: a natureza do crime e 

o “bom comportamento” dos presos. Isso incide diretamente sobre o prazo para acesso 

aos “benefícios”, categoria utilizada para classificar os direitos subjetivos do apenado. 

Como explicou o defensor: “Para preso não tem prazo, tudo depende do bom 

comportamento”.  

Essa afirmação se relaciona com o fato de os prazos dependerem não só do 

requisito objetivo, que é o lapso temporal, mas também do requisito subjetivo, que 

consiste basicamente no bom comportamento carcerário. Ele continuou sinalizando que 

os cálculos para “benefícios” são sempre provisórios na medida que uma falta disciplinar 

o altera, podendo, em alguns casos, prolongar arbitrariamente a permanência dos presos. 

O cumprimento da pena ocorre, ao mesmo tempo, de modo muito concreto e 

indefinido. A execução da pena se caracteriza pelo regime progressivo e pela 

jurisdicionalização da execução penal, segundo os juristas (GODOI, 2017, p. 97). O 

aspecto concreto se relaciona com o lapso temporal necessário para que a apenada tenha 

direito à progressão de regime e livramento condicional. O aspecto indefinido se relaciona 

com o requisito subjetivo, que consiste na necessidade de a apenada ter “bom 
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comportamento” carcerário para que tenha direito à progressão de regime ou ao 

livramento condicional.  

A progressividade da pena é consequência da interpretação do sistema progressivo 

clássico que disciplina a progressão do regime de cumprimento da pena privativa de 

liberdade. Com algumas alterações ao sistema clássico, a Lei de Execuções Penais 

estabelece a necessidade de classificação do condenado, institui estabelecimentos 

prisionais distintos para cumprimento da pena privativa de liberdade18 de acordo com o 

regime a que o sujeito acautelado está submetido e estabelece o exame do mérito do 

apenado como condicionante para o deferimento da progressão de regime19 e livramento 

condicional (AVENA, 2017, p. 226 e 227).  

Classificados como “benefícios do preso”, a progressão de regime e livramento 

condicional são conceituados como direito público subjetivo para autores clássicos do 

Direito que escrevem sobre execução penal (AVENA, 2017; MARCÃO, 2012; ROIG, 

2016). O entendimento jurisprudencial dominante é de que tais direitos são exigíveis do 

Estado sempre que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para sua concessão. 

Desse modo, compreender os requisitos para concessão de tais direitos, assim como 

requisito subjetivo, claramente associado ao “bom comportamento” carcerário é de 

extrema importância para o desenvolvimento deste trabalho. Por essa razão, nas próximas 

páginas, desenvolveremos essa ideia de “bom comportamento” com base em dois 

argumentos nativos: a progressividade da pena e as condições para o livramento 

condicional. 

 

3.3.1. A progressividade da pena 

O art. 33 do Código Penal, lido de forma combinada com o art. 112 da Lei de 

Execuções Penais20, determina que a lei será executada de forma progressiva, de modo 

                                                           
18 Penitenciária, colônia agrícola, industrial ou similar, casa de albergado, centro de observação e hospital 

de custódia.  

 

 

20 Artigo 112 da Lei de Execuções Penais: A pena privativa de liberdade será executada em forma 

progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso 

tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, 

comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. § 1º A decisão 
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que se fará a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz. Mas, 

de acordo com o art. 33, §2º do Código Penal, a progressividade ocorrerá de acordo com 

o lapso temporal e o “mérito do condenado” (Art. 33, §2º, primeira parte, do Código 

Penal).  

O lapso temporal está atrelado ao requisito objetivo necessário para que o apenado 

progrida de regime. Prazo que não é o mesmo para todos os crimes. O referido requisito 

é calculado a partir da fração de pena cumprida, que varia de acordo com o tipo de crime 

praticado (se considerado hediondo, por exemplo), e se o réu é reincidente ou reincidente 

específico, isto é: reincidente quando o agente, após ter sido condenado com sentença 

judicial transitada em julgado por outro delito, comete novo delito, desde que não tenha 

transcorrido o prazo de 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a prática 

de nova infração; reincidente específico quando o crime anterior e posterior integram o 

rol de crimes citados no art. 83, V, do Código Penal (1940), tais como: crime hediondo, 

prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo 

Diante de uma condenação por crime não hediondo ou equiparado a hediondo (ou 

seja, não descrito na Lei nº 8.072/1990), a fração calculada a partir da pena total aplicada 

na sentença é de 1/6 da pena no regime anterior. Mas, caso a condenação tenha sido por 

crime classificado como hediondo ou equiparado (descrito na Lei nº 8.072/1990), a fração 

calculada a partir da pena total aplicada na sentença é de 2/5 da pena cumprida no regime 

anterior, se a pessoa for primária, e de 3/5 se for reincidente. Além de ser necessário 

verificar o bom comportamento carcerário que, por sua vez, é comprovado pelo diretor 

do estabelecimento prisional. 

Na hipótese de condenação à pena superior a trinta anos, mas que tenha sido 

limitada por força do que dispõe o art. 75 do Código Penal21, o percentual da progressão 

será calculado sobre o total de pena imposta. A Súmula 715 do Supremo Tribunal Federal 

                                                           
será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. § 2º Idêntico 

procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, 

respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 
21 Artigo 75 do Código Penal (1940): O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode 

ser superior a 30 (trinta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). § 1º - Quando o agente for 

condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 30 (trinta) anos, devem elas ser 

unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). § 

2º - Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, 

desprezando-se, para esse fim, o período de pena já cumprido. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984) 
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estabelece que o limite de trinta anos estabelecido pelo Código Penal não é considerado 

para concessão de direitos subjetivos do preso, como progressão de regime e livramento 

condicional. O limite das penas refere-se ao cumprimento da pena privativa de liberdade.  

Diante de um contexto no qual é possível verificar um grande número de pessoas 

presas por tráfico de drogas, cabe destacar que o delito previsto no art. 33 da Lei 11.343 

de 2006 é equiparado a hediondo e, portanto, o lapso temporal para fins de progressão de 

regime é de 2/5 se o réu for primário e 3/5 se for reincidente. No entanto, tal delito 

praticado em sua forma privilegiada, prevista no art. 33, §4ª da Lei 11.343 de 2006, não 

será equiparado a crime hediondo22 e, assim, o cálculo para fins de progressão de regime 

será de 1/6.  

Cabe ressaltar, ainda, que o crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 

da Lei 11.343 de 200623, e de fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, 

distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, aparelho, instrumento 

ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de 

drogas, previsto no art. 34 da Lei 11.343 de 200624, não integram o rol de crimes 

equiparados a hediondos. Ainda assim, a progressão de regime em condenações 

referentes a esses delitos é de 2/5.  

A partir da característica “mérito do condenado” estabelecida no art. 33, §2º, 

primeira parte, é possível verificar o requisito subjetivo atrelado à progressão de regime. 

O que, de forma clara, possibilita uma flexibilização (negativa) da pena a partir da 

verificação de faltas disciplinares ou exames criminológicos (que se oponham à 

progressão do regime de cumprimento de pena). Diante disso, o apenado acaba por 

                                                           
22 Conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no HC 118533, Rel. Min. Cármen Lúcia, 

julgado em 23/06/2016, o chamado tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 

(Lei de Drogas) não deve ser considerado crime de natureza hedionda. Com isso, pessoas punidas pela 

prática do referido crime passam ter direito à concessão de anistia, graça e indulto, se cumpridos os demais 

requisitos legais. Além disto, o prazo para livramento condicional e progressão de regime passam a ser de 

crime comum.   
23 Art. 35 da Lei 11.343 de 2006: Art. 35.  Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, 

reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei: Pena - 

reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. 

Parágrafo único.  Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada 

do crime definido no art. 36 desta Lei. 
24 Art. 34 da Lei 11.343 de 2006: Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, 

entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, 

instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, 

sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, de 3 (três) a 

10 (dez) anos, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois mil) dias-multa. 
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sobreviver a um contexto de imprevisibilidade nas formas de execução da pena e de 

acesso a direitos.  

O requisito subjetivo é verificado basicamente a partir do “bom comportamento” 

carcerário durante a execução da pena privativa de liberdade. Conforme dispõe o art.112, 

caput, da Lei de Execuções Penais, tal comportamento deverá ser aferido pelo juiz a partir 

de comprovação produzida pelo diretor do estabelecimento penitenciário em que o 

interno está alocado.  

A comprovação ocorre por meio da Transcrição da Folha Disciplinar (TFD), que 

é produzida pela Secretaria de Estado e Administração Penitenciária, e pode ser emitida 

pelo Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público. Na “TFD”, há os dados da 

“GRP” (Guia de Recolhimento de Prisão), a data de ingresso no sistema prisional, as datas 

de transferências das Unidades Prisionais e o índice de comportamento carcerário. O 

índice de comportamento carcerário é informado pela Comissão Técnica de Classificação 

de cada Unidade Prisional, medido pela presença ou ausência de uma punição 

administrativa disciplinar.      

Ainda que a LEP estabeleça o “bom comportamento” como requisito subjetivo, 

isso não exclui a possibilidade de que comportamentos classificados como neutros ou 

regulares tenham a possibilidade de progressão de regime. O “bom comportamento” é 

entendido como aquele apurado pela ausência de punição por falta disciplinar grave 

praticada em período anterior, em regra doze meses, por analogia ao tratamento do indulto 

do pleito de concessão (ROIG, 2016, p. 331).  

Na redação original do art. 112 da Lei de Execuções Penais, antes das alterações 

introduzidas pela Lei nº 10.792 de 2003, havia exigência do exame criminológico para 

progressão de regime. Mas com a Lei nº 10.792 de 2003 passou a ser suprimida a 

exigência da realização do exame para fins de progressão de regime sob pena de ofensa 

à legalidade25. No entanto, os exames ainda são corriqueiramente requisitados, a depender 

do juízo da execução.  

Com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado nº 439 da 

Sumula do STJ), a exigência do exame criminológico para fins de progressão de regime 

                                                           
25 Neste sentido, ROIG, Rodrigo. Execução Penal: teoria crítica. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 342; 

MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 11ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 164.  
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fica a cargo da decisão do magistrado. Por consequência, cabe ao arbítrio de cada juiz 

estabelecer a conveniência da requisição do mesmo. E, de modo geral, é solicitado apenas 

em casos de crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a liberdade sexual e crimes 

contra a vida. 

   

3.3.2. As condições para o livramento 

O Livramento Condicional é uma forma de antecipação da liberdade, é 

conceituado por Roig (2016, p. 404) como: “a antecipação à liberdade mediante 

condições, antes do término da pena privativa de liberdade”. Tal direito poderá ser 

concedido pelo juiz da execução, se cumpridos os requisitos previstos no art. 83 do 

Código Penal26. Dessa forma, é basicamente necessário que a pessoa tenha cumprido parte 

da pena imposta e que sejam cumpridos os requisitos legais.  

Segundo os autores do Direito, o livramento condicional possui natureza de direito 

público subjetivo, exigível do Estado quando preenchidos os requisitos legais, segundo 

os juristas. Sendo assim, atendendo ao requisito objetivo e subjetivo da sua concessão, o 

apenado teria direito de gozar do livramento condicional. No entanto, o magistrado pode 

deixar de concedê-lo, quando no exercício do seu livre convencimento motivado, com 

base em circunstâncias concretas. Pois, conforme sinaliza Mendes (2011), o juiz tem 

atribuição concedida por lei de decidir livremente sobre os conflitos de interesses levados 

a sua apreciação.  

Nesse sentido, Roig (2016) explica que a decisão concessiva do livramento 

condicional é de natureza meramente declaratória (ROIG, 2016, p. 404). A partir dessa 

                                                           
26 Artigo 83 do Código Penal de 1940: (Requisitos do Livramento Condicional) O juiz poderá conceder 

livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde 

que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver 

bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - 

comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe 

foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, 

salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumpridos mais de dois terços 

da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e 

drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa 

natureza. Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça 

à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que 

façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.   
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compreensão da regra, o direito já foi constituído no momento do preenchimento 

simultâneo dos requisitos objetivo e subjetivos.  

A classificação do livramento condicional como direito público subjetivo ignora 

a lacuna existente entre o caráter vinculante desejado e a forma pela qual a execução penal 

se ampara em critérios subjetivos e de conteúdo amplamente discricionário. Sendo assim, 

a caracterização do livramento condicional como direito público subjetivo encontra 

espaço na esfera do dever ser, de modo que se cumpridos os requisitos subjetivos e 

objetivos o apenado teria seu direito concedido. Apesar dessa regra abstrata, há uma 

arbitrariedade efetivamente vinculada que encontra espaço no requisito subjetivo para 

conquista do livramento condicional (ROIG, 2016, p. 405).  

Quanto aos requisitos objetivos do livramento condicional, temos: a natureza da 

pena imposta, a quantidade de pena imposta e o cumprimento de tempo mínimo da pena 

privativa de liberdade (AVENA, 2017, p. 295).  

O requisito que se relaciona à natureza da pena imposta encontra respaldo legal 

no art. 83, caput, do Código Penal. Este estabelece que poderão fazer jus ao livramento 

condicional os condenados à pena privativa de liberdade (seja esta de reclusão, detenção 

ou prisão simples), sendo impossível cogitar a concessão do benefício para quem cumpre 

pena restritivas de direitos ou pena de multa.  

O requisito que se relaciona à quantidade de pena imposta encontra respaldo legal 

no mesmo dispositivo já citado. O art. 83, caput, do Código Penal estabelece a 

necessidade de que a pena seja privativa de liberdade e igual ou superior a dois anos. 

Sendo assim, conforme estabelece o art. 84 do Código Penal, as penas que correspondem 

a infrações diversas devem se somar para que seja concedido o livramento condicional.  

O requisito que se refere à satisfação do lapso temporal se vincula à natureza do 

crime a que a pessoa foi sentenciada. Dessa forma, conforme estabelece o art. 83, I do 

Código Penal, se a pessoa for primária pela prática de crime não hediondo, é exigido o 

cumprimento de mais de um terço da pena para fins de livramento condicional. Conforme 

estabelece o art. 83, I, do Código Penal relativo aos presos reincidentes em crime doloso, 

exceto as contravenções e os crimes culposos, é exigido o cumprimento de mais da 

metade da pena. Por fim, para os condenados pela prática de crime hediondo ou 
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equiparado a hediondo exige-se o cumprimento da fração de 2/3 da pena27. Em caso de 

reincidência específica em crime hediondo28 ou equiparados, a lei veda a concessão de 

livramento condicional29.  

 Quanto aos requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional, o 

Código Penal elenca o comprovado comportamento satisfatório durante a execução da 

pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria 

subsistência mediante trabalho honesto30. Além disso, para o condenado em crime doloso 

cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o Código Penal condiciona a 

concessão do livramento à constatação de condições pessoais que façam presumir que o 

condenado não voltará a delinquir31.  

 Assim como na progressão de regime, no livramento condicional, o “bom 

comportamento” carcerário do condenado não precisa ser comprovado durante toda a 

execução da pena, mas apenas em período razoavelmente anterior, sendo o entendimento 

jurisprudencial majoritário de que deve ser considerado o lapso temporal de doze meses.  

                                                           
27 Para compreender tal fração é necessário que o crime tenha sido praticado após a edição da Lei nº 8.072 

de 1990. 
28 Ambos praticados após a edição da Lei nº 8.072 de 1990. 
29 Art. 83, V do Código Penal de 1940: O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena 

privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: V - cumpridos mais de dois terços da 

pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e 

drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa 

natureza.       
30 Art. 83, III do Código Pena de 1940: O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena 

privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: III - comprovado comportamento 

satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para 

prover à própria subsistência mediante trabalho honesto;      
31 Art. 83, parágrafo único, do Código Penal de 1940: O juiz poderá conceder livramento condicional ao 

condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: Parágrafo único - 

Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do 

livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o 

liberado não voltará a delinquir. 



103 
 

Considerações finais 

A realidade do encarceramento feminino é marcada por uma sobreposição de 

problemas que estão associados à sua história. A construção dos primeiros presídios 

femininos se destinava a um perfil de mulher compreendido como criminosa: prostitutas, 

lésbicas e aquelas que não tinham profissões definidas. Este perfil se funda a partir de um 

“dever ser feminino”, que tem em vista a manutenção da ordem familiar burguesa, 

adequado ao ideal higienista (MENDES, 2017, p. 153). 

As prisões não foram criadas para atender as especificidades do gênero feminino, 

mas sim para retirar do convívio social o tipo de mulher compreendida como desviante. 

Ou seja, àquelas que não cumpriam o papel esperado de mãe, esposa e dona de casa, eram 

atribuídos estereótipos e classificações no plano do desvio, que em geral passava pelo 

plano da sexualidade (ANDRADE, 2011, p. 108). Neste contexto, é possível compreender 

como o sistema penal revela as estruturas de poder das relações sociais vigentes em uma 

dada sociedade. 

As prisões foram majoritariamente pensadas como espaços masculinos, fato que 

está associado ao fato dos cárceres brasileiros serem compostos por uma população maior 

de homens. No entanto, dados recentes demonstram que as taxas de encarceramento 

feminino vêm crescendo vertiginosamente (MELO; ALVES; CAVALCANTE, 2016, p. 

117).  

O Infopen32 publicado em dezembro de 2017, com atualização dos dados de 2016, 

sinaliza um aumento de 707% (setecentos e sete por cento) da população carcerária 

brasileira entre os anos de 1990 e 2016. No que se refere a população carcerária feminina, 

o Infopen Mulheres 2014 revela que entre os anos de 2000 e 2014 houve um expressivo 

aumento da população carcerária feminina, de modo que esta cresceu 567,4%, chegando 

a 37.380 mulheres encarceradas, enquanto a população carcerária masculina, no mesmo 

período, cresceu 220,20%, chegando ao total de 542.407 homens encarcerados 

(INFOPEN, 2014, p. 5).  

Os dados cotejados revelam um contexto de aumento da população carcerária 

geral e, mais especificamente, uma realidade que marca o expressivo aumento da 

                                                           
32  Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do Ministério da Justiça (Infopen) 
publicado em dezembro de 2017. 
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população carcerária feminina. Enquanto a taxa total de aprisionamento geral aumentou 

119% entre 2000 e 2014, a taxa de aprisionamento de mulheres aumentou 460% no 

mesmo período, saltando de 6,5 mulheres presas para cada 100 mil mulheres em 2000 

para 36,4 mulheres em 2014. 

Além disso, é possível verificar um contexto marcado por uma realidade sistêmica 

de abandono das mulheres privadas de liberdade, fato identificado na absoluta 

insuficiência de políticas públicas para atender às demandas da mulher encarcerada, com 

características tão particulares, bem como, no abandono familiar (LEMGRUBER; 

FERNANDES, 2015). Deste modo, o poder punitivo opera sobre a mulher através de 

múltiplas facetas (PANCIERI, 2014, p. 74). Ao delinquir a mulher não rompe apenas com 

a lei penal, mas principalmente com o papel social que lhe é imposto, e desta forma é 

duplamente punida e rechaçada. A condição de abandono favorece o tipo de controle 

arbitrário que é exercido sobre as mulheres.  

No cárcere diversas formas de controle se produzem sobre a vida da mulher, que 

se revelam a partir do modo como moralidades externas ao cárcere ultrapassam os muros 

das prisões. Há um processo histórico de “custódia da mulher” (MENDES, 2017). 

As representações sociais sobre o “dever ser mulher” se fazem presente desde a 

construção dos primeiros presídios femininos à realidade em que se inserem as mulheres 

encarceradas hoje. As moralidades sociais influenciam na construção do perfil da mulher 

criminosa, assim como na realidade vivida nos cárceres brasileiros.  A vida da mulher no 

cárcere consiste em uma constante negociação, que se atrela a dinâmica do “levar a 

cadeia” e de “fazer de tudo para sair da cadeia” (ANDRADE, 2019). 

O funcionamento da execução penal no estado do Rio de Janeiro revela como as 

práticas, que não estão explicitamente escritas, definem como ocorrerá a aplicabilidade 

do direito na execução da pena privativa de liberdade. A forma não garante articulação 

entre os diferentes atores, de modo que as ações práticas produzem uma ordem de 

funcionamento da execução da pena privativa de liberdade.  Neste contexto, práticas 

informais se conformam nos contornos da formalidade (PIRES, 2011, p. 157), produzindo 

uma desarticulação entre o que está previsto nas normas e o cotidiano da gestão prisional.  

Em um ambiente de flagrante instabilidade, o tempo de cumprimento de pena e as 

condições tornam-se alvo de constante negociação. As Punições Administrativas 
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Disciplinares representam formas de controle exercido pelas Agentes Penitenciárias na 

execução da pena privativa de liberdade. No exercício do poder disciplinar, a punição 

administrativa pelo mecanismo da falta disciplinar produz efeitos significativos no que se 

refere à conquista da liberdade na execução da pena pela pessoa encarcerada33.  

No encarceramento feminino, a referida desarticulação aliada à ausência de 

políticas públicas que atendam às demandas especificas da mulher encarcerada, produz 

como consequência um ambiente de flagrante instabilidade. Isto se agrava pelo abandono 

familiar sofrido por essas mulheres, tendo em vista que a família funciona como um 

importante agente regulador externo da gestão prisional, especialmente num contexto em 

que as práticas estão desarticuladas com o que prevê a norma. 

Os diferentes atores, tais como servidores da Defensoria Pública, do Ministério 

Público, da Secretaria de Administração Penitenciária e do Judiciário, produzem formas 

de controle que se sobrepõe, mas não se articulam. Controles a partir de moralidades e 

informalidades que regulam o cotidiano no cárcere. As interações institucionais que se 

produzem neste contexto constituem a ordem e a maneira como essas relações vão se 

estabelecer.  

As práticas informais produzem efeito no cumprimento da pena privativa de 

liberdade. No cárcere, os agentes penitenciários exercem a função de julgar e punir as 

condutas praticadas pelas presas. As “CTCs” (comissão técnica de classificação), como 

são classificadas as punições administrativas disciplinares, representam formas de 

controle exercidas pelos agentes penitenciários na execução da pena privativa de 

liberdade. Segundo as mulheres encarceradas: “Aqui tudo é parte!”. Troca de beijos, 

gritos, desorganização ou jogar lixo em locais indevidos são argumentos utilizados pelos 

inspetores para aplicar uma parte disciplinar. Neste sentido, é possível verificar como não 

há individualização da pena na medida que todas as condutas são punidas como falta 

grave.  

O controle das mulheres encarceradas se produz a partir da imprevisibilidade, a 

partir de regras que não estão escritas, mas compreendidas a partir do cotidiano no 

cárcere, no que consiste o “levar a cadeia” (CARMO, 2016, p. 47). A punição é aplicada 

                                                           
33 Livramento Condicional é modalidade de execução da pena, ou seja, é compreendida como pena em 

liberdade.  
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por condutas moralmente classificadas como negativas, de modo que “aspectos morais 

ganham relevo sobre normas positivadas” (PIRES, 2011, p. 157).  

O “balangar das grades” consiste em um modo de se manifestar frente a diversas 

violações de direitos a que as mulheres encarceradas são submetidas, é um instrumento 

de reivindicação. É uma forma de interferir sobre as formas de controle a que são 

submetidas. Na medida em que os pleitos não são ouvidos (se reivindicados de maneira 

isolada), o “balangar” consiste em uma forma de se fazer ouvir. Uma manifestação 

coletiva quando os limites de violações de direitos são extrapolados.  Assim, está atrelada 

a condição de sobrevivência no cárcere.  

Para além da ausência de normas que regulamentem as demandas da mulher 

encarcerada, há a desarticulação entre o que prevê a norma e as práticas cotidianas da 

gestão prisional. A aplicabilidade da norma está sujeita à interferência de diversas 

moralidades externas aos muros das prisões, o que se relaciona com a construção social 

do "dever ser feminino". Moralidades que conformam as práticas informais que se 

produzem a partir dos moldes da formalidade.  

Tal realidade demonstra como as instituições de administração de conflitos 

permanecem em contato direto com as “fronteiras porosas entre o legal e o ilegal, o formal 

e o informal” (TELLES; HIRATA, 2007, p. 174). As práticas entre os atores se produzem 

a partir da informalidade, que reproduz um raciocínio jurídico prático, pois a norma não 

é capaz de promover articulação entre os diferentes atores. Informalidades que tornam o 

cotidiano no cárcere um ambiente de flagrante instabilidade.  
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Anexos 

Anexo 1 - Vocabulário 

Assistido: o termo “assistido” é utilizado para se referenciar não só as presas, como 

também aos familiares que se encaminham ao atendimento de família da Defensoria 

Pública. Deriva da garantia de assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, 

por meio da Defensoria Pública, assegurada nos artigos 5º, LXXIV, e 134, “caput” da 

CRFB.  

Apagar: morrer. 

“Balangar”: o “balangar das grades” consiste em uma forma de reivindicação de direitos, 

uma interferência a forma de controle que é exercido sobre a vida no cárcere. Nos termos 

de declaração dos procedimentos administrativos disciplinares, o “balangar das grades” é 

traduzido como “balançar a grande violência”.   

Beca: roupa.  

Bizú: acerto ou combinação sobre um determinado fato.  

Boi: buraco no chão, que é utilizado como vaso sanitário na cadeia.  

Bute: sapato utilizado pelas guardas.  

Buque: isolamento.  

Bronca: processo penal ou inquérito policial.   

Cana: prisão.  

Cantar a liberdade: alvará.  

Carro preto: carro do SOE.  

Coberto: armado. 

Chapinha: passar prancha no cabelo, um aparelho que alisa o cabelo pelo aquecimento.  

Chaveira: guarda que fica com as chaves, “carcereira”. 
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Coletivo: população carcerária.  

Dar o pinote: escapar, fugir.  

Dar o serviço: denunciar. 

Faxina: é uma presa de confiança na Unidade Prisional, que exerce atividades laborais e, por 

consequência tem direito a remição da pena (a cada três dias trabalhados, um dia é remido). O 

instituto da remição permite que a presa possa remir o tempo da pena a ser cumprido. A pena 

remida pela presa, conforme estabelece o art. 127 da LEP, constitui pena extinta. 

Grampo: algemas.   

Guarda: agente penitenciário.  

Libertina: liberdade.  

Mãe de Cadeia, Irmã de Cadeia e Tia de Cadeia: vínculo criado entre internas na 

unidade prisional. Segundo elas são as pessoas com quem elas “podem contar dentro da 

cadeia”  

Manha: esperteza, “manha da cadeia”.  

Mão grande: furto qualificado. 

Massa: população carcerária.  

Mulher do sapatão: a presa que adota postura masculina pode ter caso com diversas 

mulheres, mas a mulher do sapatão é aquela que deve fidelidade ao mesmo.  

Pagar a cadeia no pau: cumprimento da pena em regime fechado.  

Parte: “dar parte” é iniciar um processo administrativo disciplinar, conduta que na 

Unidade é realizada pela guarda.  

Perereca: aparelho utilizado para esquentar comida, feito a partir da junção de dois fios.  

Pederastia: briga de casal, motivada por algum conflito produzido pelas relações afetivas 

na cadeia.  

Pirar: ficar maluca.  
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Rango: comida.  

Ratão: praticar atos sexuais em lugares não permitidos na Unidade. Consiste em uma 

falta disciplinar de natureza média.   

Ratazana: mulher ladra, que pratica furtos de maneira corriqueira.  

Rodar: ser preso ou entrar em cana.  

Sapatão: presa homossexual que adota postura masculina. 

Seguro: local em que a presa fia em segurança na prisão, segurança em relação as demais 

presas do coletivo. É solicitado quando a presa está sendo ameaçada de algum modo pelo 

coletivo. Neste caso, é comum que ocorra a transferência de unidade.   

Surtar: gritar e se revoltar contra as guardas.  

Tranca: cadeia, cumprimento da pena em regime fechado.   

Trampo: serviço, que não necessariamente está associado ao trabalho desenvolvido na 

unidade como remição. Este serviço pode ser até mesmo aquele prestado para alguma 

outra presa, em uma troca.  

Tráfico de Cadeia: consiste em uma falta disciplinar de natureza grave, é o exercício da 

atividade de traficância, conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/06. 

Um sete um: estelionato, aplicar um golpe.  

Xepa: comida de baixa qualidade.   



118 
 

Anexo 2 - TABELA DE PRAZOS PARA EXECUÇÃO PENAL34 

CRIME COMUM – RÉU PRIMÁRIO 

1/6 PROGRESSÃO DE REGIME 

1/6 SERVIÇO EXTERNO 

1/6 SAÍDA TEMPORÁRIA35 

1/3 LIVRAMENTO CONDICIONAL 

 

CRIME COMUM – REINCIDENTE 

1/6 PROGRESSÃO DE REGIME 

¼ SAÍDA TEMPORÁRIA 

½ LIVRAMENTO CONDICIONAL 

 

CRIME HEDIONDO – PRIMÁRIO 

2/5 PROGRESSÃO DE REGIME 

2/5 SAÍDA TEMPORÁRIA 

2/3 LIVRAMENTO CONDICIONAL 

 

CRIME HEDIONDO – REINCIDENTE 

3/5 PROGRESSÃO DE REGIME 

                                                           
34 Tabela produzida com base na cartilha da pessoa presa, publicada pelo Conselho Nacional de Justiça no 

ano de 2012.  
35 A autorização de saída é um gênero que comporta duas espécies: a permissão de saída (art. 120 e 121 da 

LEP) e saída temporária (art. 122 ao 125 da LEP). A visita periódica ao lar (art. 122, inciso I da LEP) é a 

modalidade de saída mais comum de ser aplicada.  
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3/5  SAÍDA TEMPORÁRIA 

NÃO HÁ LIVRAMENTO CONDICIONAL 

 

CRIME COMUM + CRIME  HEDIONDO – RÉU PRIMÁRIO 

1/6 DO COMUM + 2/5 DO HEDIONDO PROGRESSÃO DE REGIME36 

1/3 DO COMUM + 2/3 DO HEDIONDO LIVRAMENTO CONDICIONAL 

 

CRIME COMUM + CRIME HEDIONDO – RÉU REINCIDENTE 

3/5 DO HEDIONDO + 1/6 DO COMUM PROGRESSÃO DE REGIME 

3/5 DO HEDIONDO + 1/6 DO COMUM SAÍDA TEMPORÁRIA 

2/3 DO HEDIONDO + ½ DO COMUM37 LIVRAMENTO CONDICIONAL 

 

REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO + NÃO HEDIONDO 

TOTAL DO HEDIONDO + 1/3 

DO NÃO HEDIONDO 

PRIMÁRIO LIVRAMENTO 

CONDICIONAL 

TOTAL DO HEDIONDO + ½ 

DO NÃO HEDIONDO 

REINCIDENTE LIVRAMENTO 

CONDICIONAL 

  

                                                           
36 Tecnicamente primário.  
37 Desde que a reincidência não seja em crime hediondo, reincidente em crime hediondo não tem 
direito a livramento condicional.  
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Anexo 3 – TABELA INDULTO PARA MULHERES  

INDULTO PARA MULHERES 

No dia 13 de abril de 2017, foi publicado um decreto de indulto específico para 

mulheres. O indulto, diferente da saída temporária que acontece em alguns feriados, 

é quando a Presidência da República concede um perdão da pena para pessoas 

presas que se enquadram em alguns requisitos. 

QUEM TEM DIREITO AO INDULTO HOJE: 

(REQUISITOS CUMULATIVOS) 

 

QUEM É PRIMÁRIA 

+ 

NÃO ESTEJA RESPONDENDO PELA PRÁTICA DE CRIME COMETIDO 

MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA 

+ 

NÃO FOI CONDENADA POR NENHUM OUTRO CRIME COMETIDO 

MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA 

+ 

NUNCA FOI PUNIDA POR FALTA GRAVE DURANTE O PERÍODO QUE 

ESTÁ PRESA 

 

ALÉM DOS REQUISITOS GERAIS, É NECESSÁRIO SE ENQUADRAR EM 

UMA DAS HIPÓTESES:  

MULHERES MÃES OU AVÓS 

de crianças com até 12 anos ou que 

tenham deficiência, condenadas por 

crimes cometidos sem violência e que já 

tenham cumprido 1/6 da pena 

MULHERES IDOSAS 

com 60 anos ou mais, condenadas por 

crimes cometidos sem violência e que já 

tenham cumprido 1/6 da pena. 

MULHERES COM DEFICIÊNCIA 

condenadas por crimes praticados sem 

violência, independentemente de quanto 

de pena já cumpriram.  

MULHERES GESTANTES 

com gravides de alto risco comprovada 

por laudo médico judicial, 

independentemente de quanto tempo de 

pena já cumpriram. 
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MULHERES CONDENADAS POR 

TRÁFICO DE DROGAS 

PRIVILEGIADO 

à pena de até 8 anos e que já tenham 

cumprido 1/6 da pena.  

MULHERES PRIMÁRIAS 

condenadas à pena de até 8 anos por 

crime praticado sem violência e que já 

tenham cumprido ¼ da pena.  

MULHERES REINCIDENTES 

condenadas à pena de até 8 anos por crime praticado sem violência e que já tenham 

cumprido 1/3 da pena. 

 

 

 


