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      RESUMO 

 

O estudo proposto irá se utilizar primeiramente de levantamento bibliográfico e da legislação e, em 

seguida, de levantamento de dados estatísticos, pesquisas em artigos, cartilhas e do  entendimento 

jurisprudencial para entender as decisões atuais sobre o assunto da situação geral carcerária 

brasileira. Será feita uma análise especificamente da situação prisional das mulheres para a 

compreensão do que realmente está sucedendo na atualidade carcerária feminina. E dessa maneira, 

compreender as dificuldades existentes encontradas nas penitenciárias brasileiras no que se refere 

aos princípios constitucionais garantidos a todos os cidadãos, de acordo com o princípio basilar da 

dignidade da pessoa humana. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Prisão; mulher; administração prisional; punição; matermidade no cárcere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The proposed study will be based primarily on doctrinal research, and norms. These will be 

followed by statistical data collection, research on articles, booklets and jurisprudential 

understanding in order to understand the current decisions regarding the Brazilian general prison 

situation. A specific analysis will be made of the prison situation of women in order to understand 

what is actually happening currently in female prison facilities. And it will be done in this way, to 

better  understand the difficulties that exist in Brazilian penitentiaries regarding the constitutional 

principles guaranteed to all citizens, in accordance with the basic principle of the dignity of the 

human person. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho tem por objeto revelar a realidade do sistema prisional brasileiro e a 

dignidade da pessoa humana, mais especificamente do sistema carcerário feminino. Em que 

considerará aspectos históricos, regionais, sociais e socioeconômicos para a compreensão de uma 

questão que atualmente para o cenário do Direito Penal é preocupante, que é o do encarceramento 

em massa. 

 O encarceramento ocorre de forma desproporcional entre certo grupo étnico da sociedade, 

no qual cresce cada vez mais a parcela de jovens e negros na prisão. Além disso, ressaltar como o 

sistema prisional feminino não é discutido, com baixa influência em pesquisas e discussões sobre 

o assunto. Enquanto há muito se falam sobre presídios masculinos.  

 Haja vista que as mulheres no cárcere precisam do cuidado do Estado para com elas, para 

que a dignidade da pessoa humana garantida constitucionalmente realmente ocorra nas prisões. 

Pois segundo o art. 5°, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 

 Visto assim, mesmo que as presas se encontrem em uma situação específica e diferente das 

demais mulheres da sociedade, é garantido constitucionalmente a não discriminação, visto que 

todos são iguais. 

 Pode-se dizer, que atualmente o regime jurídico está sendo muito díspar no tratamento 

oferecido nas prisões e nas decisões. No qual, aquele que possui relativa condição monetária 

consegue privilégios distintos daquele que não possui. Além da questão racial, que está presente 

desde o descobrimento do Brasil, em que os negros se encontram muitas vezes em situações 

desfavoráveis. 

 Para mais, serão elevadas questões como alternativas ao encarceramento, da maternidade 

no cárcere, da dificuldade dos familiares visitarem as aprisionadas, das adolescentes privadas de 

liberdade por atos infracionais, da saúde da população carcerária, focando na dignidade da pessoa 

humana. 
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2.1. Histórico da sanção penal e da pena de prisão 

 

 Desde o início da civilização, o ser humano começou a interagir com outros seres humanos. 

Assim, dessa convivência entre os homens surgiram as transgressões. Dessa maneira, criaram-se 

normas que disciplinam e orientam as condutas dos indivíduos em sociedade, cde acordo com 

traços morais e éticos.  

 

Como preleciona Caldeira: 

O ser humano sempre viveu agrupado, em virtude de seu nítido impulso associativo e 

lastreou, no seu semelhante, suas necessidades, anseios, conquistas, enfim, sua satisfação. 

E desde os primórdios, o ser humano violou as regras de convivência, ferindo os 

semelhantes e a própria comunidade onde vivia, tornando inexorável a aplicação de um 

castigo (sanção). No início, a punição era uma reação coletiva contra as ações antissociais. 

(CALDEIRA, 2009).  

 

 Com o desenvolvimento da sociedade, o ser humano transgrediu as regras de convivência. 

O direito então surge com a sociedade e com a necessidade de uma regra de conduta social. A 

reação social, pouco a pouco, ganhou espaço, haja vista que a ideia da pena é a de reação vindicativa 

do ofendido. (FRAGOSO, 2003). 

 No Direito Penal Primitivo a sociedade era regida por mandamentos divinos, sem uma 

justiça formal constituída. Os povos bárbaros tiveram grande influência na elaboração das leis 

durante o século VI, mas por darem penas muito severas em relação ao crime cometido pelo 

indivíduo aos poucos a característica privatista dos bárbaros foi se perdendo e o direito foi 

retomando o seu caráter público ao mesmo tempo em que a igreja Católica crescia em influência e 

sua doutrina passava a dominar os germânicos que foram se convertendo ao cristianismo, dando 

indícios do Direito Canônico, que fora o conjunto de leis e regulamentos feitos ou adotados pelos 

líderes da Igreja, para o governo da organização cristã e seus membros.(PACHECO,2007). 

  Na Alta Idade Média (sécs. IX e X) existiram duas sanções: a perda da paz e a vingança de 

sangue no período conhecido como, sendo a primeira o condenado banido do convívio social, o 

rompimento ocorria pela prática de delitos públicos, exposto às forças hostis da natureza e dos 

animais.(DUARTE,1999). 
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E a segunda, na vingança de sangue pode-se mencionar o destaque da Lei de Talião: “olho 

por olho, dente por dente”, que sancionava o indivíduo pela proporcionalidade do ato cometido. 

Porém, a vingança era desproporcional pois ultrapassava a pessoa do criminoso, a vingança só era 

cessada quando uma das partes se esvanecia.(BEM, MARTINELLI,2017). 

 Já na Baixa Idade Média (sécs. XI e XII), a vingança fora indenizada imposta pela força, 

com a chamada composição pecuniária, para a compensação da perda. Em seguida, vem o período 

da vingança divina no qual o direito de castigar era o resultado de um desrespeito à lei divina, visto 

que a presença da Igreja Católica Apostólica Romana era cada vez maior no período pré-iluminista 

e assim as leis recebiam uma influência significativa dos ideiais teólogos no direito penal. Portanto, 

o agressor deve ser castigado para aplacar a ira dos deuses, quando a punição era concretizada, 

imaginava o povo primitivo que poderia acalmar os deuses. Porém, caso não houvesse sanção, 

acreditava-se que a ira dos deuses atingiria a todo o grupo.(CAVALCANTE, 2002). 

Como ensina Caldeira: 

 [...] a pena possuía uma dupla finalidade: (a) eliminar aquele que se tornara um inimigo 

da comunidade e dos seus deuses e forças mágicas, (b) evitar o contágio pela mácula de 

que se contaminara o agente e as reações vingadoras dos seres sobrenaturais. Neste 

sentido, a pena já começa a ganhar os contornos de retribuição, uma vez que, após a 

expulsão do indivíduo do corpo social, ele perdia a proteção do grupo ao qual pertencia. 

(Caldeira, 2009).  

 

 O Direito Canônico passou a ter influência cada vez maior e as normas foram cada vez mais 

usadas para impor o dogma da Igreja. A religião e os costumes se confundiam, assim houve até 

aliança entre o Estado e a Igreja, existia um direito penal teocrático aplicado pelo Tribunal do Santo 

Ofício e assim passaram a exercer total influência sobre os povos.(SANTOS, 2010). 

 Após esse período, ocorreu a vingança pública no qual, como explica Chiaverini: 

Paulatinamente, a aplicação da pena deixou de ter o aspecto religioso. O poder dos 

suseranos, que já era abundante, ficou mais centralizado e fortalecido e os atos 

considerados criminosos correspondiam aos que, de alguma maneira, atingissem o Estado 

representado na pessoa do suserano. Essa realidade levava a uma insegurança jurídica e a 

desproporcionalidade da aplicação da pena (CHIAVERINI, 2009, p. 04). 

 

 Assim, o prestígio e a atenção à vítima começaram a perder força na Idade Média para a 

Idade Moderna. Pode ser citado como condenado nesse período Joaquim José da Silva Xavier, 

conhecido popularmente como Tiradentes. Na Idade Moderna ou Modernidade, o Direito Canônico 

também exercia grande atuação. compreendido entre o século XV ao XVIII, período em que se deu 
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com a ocupação de Constantinopla pelos Turcos Otomanos e seu fim ocasionado pela Revolução 

Francesa. Porém, a visão do clero foi superada pelo Antrocentrismo, no qual atribui ao ser humano 

uma posição de centralidade em relação a todo o universo.(BEM, MARTINELLI,2017). 

 Dessa maneira, a individualidade passa a ser mais notada a partir do Iluminismo. A pena 

começara a desenvolver traços de ressocialização, no qual buscava-se a melhora e o bem estar do 

criminoso, pois tal movimento colocaria um certo limite nas arbitrariedades do Estado, pois o 

movimento pregava o humanismo, lutando por cárceres mais dignos e defendendo o caráter 

“ressocializador” da prisão. Desse modo, garantiu a confirmação da pena privativa de liberdade 

como meio adequado para resolver os problemas sociais e não apenas como ocorreu no 

Absolutismo que a aplicação da pena passou a ser um espetáculo, utilizada para confirmar o poder 

do monarca. E nem como meio de como meio de arrependimento do indivíduo pela prisão 

eclesiástica.(BEM, MARTINELLI,2017). 

  Nos séculos XVII e XVIII, o movimento liberal e humanista ganharam muita relevância 

iniciado por Montesquieu, Cesare Bonesana, o Marquês de Beccaria, publicou um livro em 1764 

chamado “Dos delitos e das penas”, apresentou um caminho para a reforma penal, proclamando o 

caráter proporcional e humanitário das penas. Alguns doutrinadores citam o livro como o mais 

importante livro de direito penal e direito processual penal. Seus pensamentos muito influenciaram 

na Escola Clássica Criminal, representava o racionalismo jusnaturalista, no qual o Estado deveria 

punir os delinqüentes mas tinha de se submeter às limitações da lei. Carrara compreende que “ (...) 

o homem como ser livre, dotado de razão e capaz de avaliar situações conforme a norma jurídica e os 

princípios da moral”. 

 E sobre as escolas penais, segundo Anibal Bruno, “as escolas penais são corpos de doutrinas 

mais ou menos coerentes sobre os problemas em relação com o fenômeno do crime e, em particular, sobre 

os fundamentos e objetos do sistema penal”. (BRUNO, 1967). 

 A Escola Clássica foi dividida em dois períodos, sendo o primeiro período o filosófico ou 

teórico, sendo o primeiro explicado anteriormente defendido por Beccaria. E o segundo como 

jurídico ou prático, que segundo Carrara: “Três fatos constituem a essência de nossa ciência: o homem, 

que viola a lei; a lei, que exige que seja castigado esse homem; o juiz, que comprova a violação e dá o 

castigo.” (CARRARA, 1996). 

 Franchesco Carrara, defendia que o crime era uma infração da lei do Estado que fora 

promulgada pra proteger os cidadãos, é impelido por duas forças: a física, movimento corpóreo 

que produzirá o resultado, e a moral, a vontade consciente e livre de praticar um delito. 
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 E assim preleciona que: 

A pena não é simples necessidade de justiça que exija a expiação do mal moral, pois só 

Deus tem a medida e a potestade de exigir a expiação devida, tampouco é uma mera defesa 

que procura o interesse dos homens as expensas dos demais; nem é fruto de um sentimento 

dos homens, que procuram tranqüilizar seus ânimos frente ao perigo de ofensas futuras. A 

pena não é senão a sanção do preceito ditado pela lei eterna, que sempre tende à 

conservação da humanidade e a proteção de seus direitos, que sempre procede com 

observância às normas de Justiça, e sempre responde ao sentimento da consciência 

universal.(CARRARA,1996). 
  

 Após essas escolas surgiram a Escola Positivista e a Escola Correcionalista, que segundo 

Fragoso são cinco princípios: 

O crime é fenômeno natural e social, estando sujeito às influências do meio e aos múltiplos 

fatores que atuam sobre o comportamento. Exige, portanto um método experimental ou o 

método positivo para explicação de suas causas; a responsabilidade penal é social, isto é, 

resultado do simples fato de viver o homem em sociedade, tendo por base a periculosidade 

do agente; a pena exclusivamente medida de defesa social, visando à recuperação do 

criminoso ou a sua neutralização”, nos casos irrecuperáveis; o criminoso é sempre 

psicologicamente um anormal, de forma temporária ou permanente, apresentando também 

muitas vezes defeitos físicos; os criminosos podem ser classificados em tipos “ocasionais, 

habituais, natos, passioanais e enfermos da mente.(FRAGOSO,2006). 

 

 E a Escola Correlacionista, tinha como ideal o desenvolvimento da piedade e do altruísmo, 

defendiam a aplicação da pena como correção moral e sua doutrina ganhou pouca repercussão.  

 

2.2. Direitos Fundamentais/ Princípios constitucionais 

 

 Os direitos fundamentais foram reconhecidos por meio de declarações internacionais ao 

final da era moderna, sobretudo nos países do Ocidente. Sua origem se deve aos princípios da 

Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Além de que se deu também pelo 

princípio da dignidade humana.(IURCONVITE,2007). 

 Um direito fundamental deve ter uma norma definidora com aplicabilidade direta e deve 

operar como limite material ao poder de reforma constitucional, além de seres essenciais ao 

ordenamento jurídico.  

 A Constituição Federal de 1988 trouxe os direitos e garantias fundamentais, em seu título 

II, são eles: direitos individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e 

partidos políticos. Há três gerações dos direitos fundamentais, sendo, os de primeira geração, os 

direitos e garantias individuais; a segunda geração, que são os direitos sociais, econômicos e 

culturais e os de terceira geração, os chamados direitos de fraternidade ou solidariedade, que 
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englobam também o direito ao meio ambiente equilibrado, boa qualidade de vida, ao progresso, à 

paz, à autodeterminação dos povos e a outros direitos difusos. (IURCONVITE,2007). 

 

E como pontua Celso de Mello: 

Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) que 

compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, realçam o princípio 

da liberdade e o direitos de segunda geração(direitos econômicos, sociais e 

culturais) que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas – 

acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, que 

materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as 

formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um 

momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e 

reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados enquanto valores 

fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial 

inexauribilidade.(MELLO, 1995).  

 

 Os direitos e garantias fundamentais presentes na Constituição Federal não são ilimitados, 

uma vez que encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna. 

A validade e gozo dos direitos fundamentais são assegurados dentro do território nacional, sem 

exclusão do estrangeiro em trânsito pelo território nacional, que possui acesso às ações igualmente 

aos brasileiros. 

 Entre um desses direitos está presente o direito à vida que segundo Alexandre de Moraes “é 

o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício 

de todos os demais direitos”.(MORAES, 2003). 

 A Constituição Federal proclama, portanto, o direito à vida, cabendo ao Estado assegurá-lo 

em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de se 

ter vida digna quanto à subsistência.(LOTUFO, nº 04, p. 299-302). 

 

2.3. Dignidade da pessoa humana 

 

Dignidade significa qualidade de digno, qualidade moral que infunde respeito; consciência do 

próprio valor; honra, autoridade, nobreza. Palavra originada do latim dignitas, dignitatis, vinculada 

a docencia, decoração e dogma. (INFOPEDIA,2018). 

A compreensão da dignidade humana como o núcleo do sistema penal, se deu com o início do 

iluminismo, dando a linha final ao direito penal teocrático. Para o filósofo alemão Immanuel Kant, 



15 

 

 

 

a dignidade é o valor de que se reveste tudo aquilo que não tem preço, ou seja, que não é passível 

de ser substituído por um equivalente.(QUEIROZ,2005).  

Assegurando aos indivíduos o mínimo de direitos que devem ser respeitados pelo Estado e pela 

sociedade, para a preservação da liberdade individual e da personalidade do ser humano. É um 

princípio que serve de embasamento para todo o ordenamento jurídico. A dignidade da pessoa 

humana tem previsão legal na Constituição Federal que institui em seu artigo 1º, inciso III, o 

seguinte: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 

como fundamentos: 

III- a dignidade da pessoa humana; 

 

Ainda nesse contexto de conferir à dignidade da pessoa humana um status de princípio 

fundamental, essencial, manifesta-se o STF em uma MC-ADPF 13030, relatada pelo Ministro 

Ayres Britto: 

Exatamente por se colocar no corpo normativo da Constituição como o princípio de maior 

densidade axiológica e mais elevada estatura sistêmica é que a Democracia avulta como 

síntese dos fundamentos da nossa República Federativa ("soberania", "cidadania", 

"dignidade da pessoa humana", "valores sociais do trabalho" e da "livre iniciativa e 

pluralismo político"). (BRITO, 2008). 
 

O Estado deve cumprir, através de seu governo e respeitar a todos os cidadãos, a garantia do 

princípio da dignidade da pessoa humana. Pois tal princípio tem a função de proteção e garantia de 

que cada cidadão terá seus direitos resguardados pelo Estado, visando na promoção do bem-estar 

de todos, por ser um princípio fundamental do Brasil. Quando é citado na Constituição Cidadã de 

1988, em seu art.5º, “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 

à segurança e à propriedade”. 

Não se está fazendo menção a um grupo ou a certo indivíduo, mas a todos. Desse modo, não é 

porque os indivíduos se encontram reclusos que devem ser tratados de maneira diferente dos que 

estão em liberdade. Haja vista a realidade cotidiana humilhante dos presos, que é completamente 

diferente das garantias constitucionais, pois vivem em um confinamento em pequenos espaços 

superlotados, sem higiene, alimentação, educação e trabalho adequados. 
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Segundo as Regras de Tóquio1, “a dignidade do infrator submetido a medidas não privativas 

de liberdade deve ser sempre protegida”.(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016).   

Um outro entendimento a seguir provido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, sobre o 

princípio da dignidade da pessoa humana e a mulher privada de liberdade, com filho menor de 

idade: 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA, 

RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO E ADULTERAÇÃO DE SINAL 

IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. 

GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. FILHO DE 5 ANOS DE IDADE, COM 

AUTISMO E DISTÚRBIO COMPORTAMENTAL. NECESSIDADE DE TERAPIA 

OCUPACIONAL SEMANAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

RECONHECIDO. 1. A recorrente é mãe de criança com 5 anos de idade, com 

diagnóstico de autismo, apresentando estereotipia, agitação psicomotora e distúrbio 

comportamental, com necessidade de terapia ocupacional semanal, que necessita dos 

seus cuidados exclusivos. 2. Caso em que o pai da criança, já separado da recorrente, 

também se encontra preso, tendo o menor sido entregue aos cuidados de sua avó 

materna, que, no entanto, sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) isquêmico em 

janeiro de 2015 e, por mais que já tenha recebido alta hospitalar, encontra-se com 

sequelas e limitação de deambulação. 3. A teor do art. 227 da Constituição da República, 

a convivência materna é direito fundamental do filho da recorrente. Também o ECA e a 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pelo Decreto n. 

99.710/1990, garantem que a criança seja criada e educada no seio da família. 4. O 

Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016) passou a estabelecer um conjunto de 

ações prioritárias a serem observadas no período que abrange os primeiros 6 anos da 

vida da criança, com o fim de assegurar a máxima efetividade do princípio 

constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente, previsto nos diplomas 

anteriores. 5. Não obstante a gravidade da imputação, a prisão domiciliar há de ser 

deferida por razões humanitárias, diante das peculiaridades do caso concreto. 6. Recurso 

ordinário a que se dá provimento, para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, 

mediante monitoração eletrônica, aos ditames do art. 318, III, c/c o art. 319, IX, ambos 

do CPP, devendo o Juízo singular responsabilizar-se pela fiscalização do cumprimento 

do benefício, com a advertência de que eventual desobediência às condições da custódia 

domiciliar tem o condão de ensejar o restabelecimento da constrição cautelar.  

(STJ - RHC: 68500 RS 2016/0058068-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA 

PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 09/02/2017) 

 

 Neste sentido, pode-se dizer que o deferimento do recurso da prisão preventiva da mãe do 

infante para a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, ocorreu para assegurar a máxima 

efetividade do princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente, com 

fundamentos na Constituição da República, ECA, Convenção Internacional dos Direitos da Criança 

e o Estatuto da Primeira Infância. Porém, são raras as decisões que dão provimento a esse tipo de 

 
1  Regras de Tóquio: regras mínimas padrão das Nações Unidas para a elaboração de medidas não 
privativas de liberdade. 
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recurso atualmente no Brasil.  

 

3. Sistema prisional brasileiro e o papel da cadeia na sociedade contemporânea 

 

Prisão tem sua etimologia do latim vulgar prensione, ato ou efeito de prender, o estabelecimento 

onde se guardam os presos. Assim, as prisões têm a função de guardar os indivíduos que cometeram 

práticas ilícitas definidas pela norma penal e são reclusos para assegurar a tranquilidade social, pois 

esses passam a ser considerados um risco para a sociedade.(INFOPEDIA,2018). 

 Antigamente a cadeia era vista como simplesmente um lugar de reclusão, punição e de 

segregação. Porém, atualmente adere-se a concepção de pagamento de pena, com a ideia de 

preparar o recluso para o convívio social em sociedade, a chamada ressocialização.(SILVA,2012). 

Assim, o sistema penal tem como finalidade o cumprimento da pena do indivíduo, para que o 

mesmo possa se ressocializar e voltar a conviver em sociedade, previsto no artigo 10 da LEP - Lei 

de Execução Penal de 11 de Julho de 1984, a saber “a assistência ao preso e ao internado é dever do 

Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade”. Seu parágrafo único 

estabelece que “a assistência estende-se ao egress”. 

A Lei de Execução Penal segundo o artigo 1º, dispõe sobre o objetivo em efetivar as disposições 

de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do 

condenado e do internado. Há nesse dispositivo diversos artigos que defendem os direitos do preso, 

mas na prática o que realmente acontece nos presídios com os presos brasileiros é o inverso. A 

prisão deixa de cumprir sua função ressocializadora e passa a ser um lugar onde ocorrem torturas, 

tratamentos desumanos, ambiente que despreza totalmente os direitos básicos constitucionalmente 

garantidos. 

 Na mesma lei há previsão expressa de garantia à assistência, ao trabalho aos direitos e 

deveres dos presos. Assim, são direitos previstos no capítulo II da lei art. 11: a assistência será: I – 

material; II - à saúde; III – jurídica; IV – educacional. 

 A assistência material segundo a referida lei, consiste em no fornecimento de alimentação, 

vestuário e instalações higiênicas. A assistência à saúde compreenderá atendimento médico, 

farmacêutico e odontológico. A assistência jurídica é destinada aos presos sem recursos financeiros 

para constituírem advogado. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a 

formação profissional do preso e do internado. Direitos esses que visam à melhora do interno para 
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que o mesmo possa ter as mínimas condições de sobrevivência e dignidade humana, conforme 

disposto nos dispositivos baseados nas regras mínimas da ONU. 

No capítulo III da LEP, dos artigos 28 ao 37, têm-se diversos dispositivos que visam as normas 

relativas ao trabalho dos presos internamente e externamente como dever social e condição da 

humanidade. O trabalho do preso será remunerado não podendo ser inferior a três quartos do salário 

mínimo, com uma jornada normal de trabalho não inferior a 6 horas e nem superior a 8 horas, com 

descanso nos domingos e feriados. O preso também poderá trabalhar externamente em serviços ou 

em obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, 

desde que tomadas as cautelas e em favor da disciplina. Deverá ser autorizado pela direção do 

estabelecimento e dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento de 

um sexto da pena. De acordo com o artigo 28 da lei 11.210/84: 

Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, 

terá finalidade educativa e produtiva. 

§ 1º Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à 

segurança e à higiene. 

§ 2º O trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 
 

 No capítulo IV da referida lei tem-se a previsão dos deveres, dos direitos e da disciplina. 

Sendo os deveres as obrigações legais do condenado, a disciplina consiste na colaboração com a 

ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes. E por fim, os direitos 

previstos no artigo 41, sendo eles: 

Art. 41 - Constituem direitos do preso: 

I - alimentação suficiente e vestuário; 

II - atribuição de trabalho e sua remuneração; 

III - Previdência Social; 

IV - constituição de pecúlio; 

V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação; 

VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, 

desde que compatíveis com a execução da pena; 

VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; 

VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 

IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; 

X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; 

XI - chamamento nominal; 

XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena; 

XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; 

XIV - representação e petição a quralquer autoridade, em defesa de direito; 

XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de 

outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. 

XVI - atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da 

autoridade judiciária competente. (Incluído pela Lei nº 10.713, de 2003) 

Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou 

restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. 
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 Apesar de todos esses direitos estarem previstos e garantidos na lei, a maioria é violada. De 

acordo com Elionaldo Fernandes Julião, 2012: 

Como já é de praxe na implementação de políticas públicas de execução penal, ao 

contrário do previsto em lei, as assistências material, moral e social ao preso, inclusive as 

indispensáveis à sua subsistência e dignidade humana, estão sempre condicionadas às 

possibilidades materiais e humanas do Estado. Dentre as políticas públicas são sempre 

colocadas em último plano, sendo, muitas vezes, totalmente desconhecidas e 

desvalorizadas pelo poder público e pela sociedade contemporânea. Geralmente são 

entendidas, entre as prioridades do Estado, como uma das de menor importância, portanto 

não recebendo a devida atenção, necessária e prevista em lei. Valoriza-se o interesse social 

de que as penas impostas sejam executadas nos limites reais das possibilidades da 

administração, ainda que não cumpridos os deveres instituídos pela lei. (JULIÃO, 2012). 
 

 Ao longo desse capítulo será apresentada uma perspectiva da situação carcerária brasileira 

com informações que mostrarão em números a situação carcerária do país, além de especifidades 

sobre as pessoas privadas de liberdade no Brasil, conforme tabelas e gráficos abaixo. 

 Segundo dados do ano de 2017 do Sistema Prisional em Números, em cumprimento da 

Resolução CNMP n 56/2010, há 1.537 estabelecimentos penais, sendo 112 apenas presídios 

femininos e 1041 masculinos, além de 384 estabelecimentos que recluem os dois gêneros, 

conforme tabela a seguir: 
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FIGURA 1. Pessoas privadas de liberdade no Brasil por UF  

Fonte: BNMP 2.0/CNJ – 6 de agosto de 2018  

 

 De acordo com dados do Sistema Prisional em Números, o sistema penitenciário tem 

capacidade de suportar 421.748 vagas. O número de presos no total, em Agosto de 2018, é de 

701.985 e a taxa de ocupação é de 166,45%. Sendo assim, pode-se dizer que os presídios funcionam 

com uma taxa de aproximadamente 70% acima de sua capacidade, valendo-se assim da 

superlotação institucional, conforme tabela abaixo: 
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Tabela 1. Capacidade dos presídios divididos por região 

 

País Região Capacidade Ocupação Taxa de Ocupação 

BRASIL Centro-Oeste 34, 358 67, 220 195, 65% 

 Nordeste 66, 293 104, 352 157, 41% 

 Norte 32, 821 66, 409 202, 34% 

 Sudeste 229, 520 386, 238 168, 28% 

 Sul 58, 756 77, 766 132, 35% 

 Total 421, 748 701, 985 166, 45% 

Fonte: Sistema prisional em números- 2017 

 

Outro problema do sistema carcerário brasileiro é a quantidade de presos sem condenação ou 

condenados em execução provisória, que perfazem o total de 64,86%. Apenas 24,72% dos presos 

no Brasil já possuem uma condenação em execução definitiva, segundo dados do BNMP 2.0/CNJ 

de  6 de agosto de 2018, conforme gráfico abaixo. Causando sérios danos ao aprisionado, pois o 

mesmo fica recluso sem expectativa de saída, sendo assim uma prisão totalmente indevida, visto 

que mesmo antes de ser condenado cumpriu uma pena muito mais grave do que a que realmente 

merecia pela prática do delito. 

 

Gráfico 1. Total de presos penais 

      Fonte: BNMP 2.0/CNJ – 6 de agosto de 2018 
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 Além disso, o mesmo é afastado de sua vida social e é forçado à convivência com outros 

acusados de crimes até mais graves. Mais de 70% dos aprisionados no Brasil estão reclusos em 

regime fechado e raros são os casos que após serem julgados cometeram crime grave o suficiente 

para serem mantidos em regime fechado, os números não chegam a 20%, segundo dados do BNMP 

2.0/CNJ de  6 de agosto de 2018, conforme gráficos abaixo que representam a quantidade de presos 

em regime fechado e os crimes mais recorrentes.  

Gráfico 2. Pessoas privadas de liberdade por regime 

  Fonte: BNMP 2.0/CNJ – 6 de agosto de 2018 

 

Quanto aos tipos penais mais recorrentes: 

Gráfico 3. Tipos penais mais recorrentes 

     Fonte: BNMP 2.0/CNJ – 6 de agosto de 2018  
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Em outros casos são condenados a uma pena em que devem prestar serviços a comunidade, 

fazem acordos com a justiça, pagam uma multa, reparam os danos causados, em alguns casos o 

processo não foi adiante por pedido de arquivamento pelo Parquet ou foram julgados inocentes, 

entre outros tipos de decisões. 

Observa-se que, os danos não afetam diretamente o encarcerado, mas toda a sociedade, pois 

causa um gasto exorbitante aos cofres públicos, dinheiro este que vem dos impostos e poderiam 

ser aplicados em políticas que trariam maiores retornos à sociedade, inclusive, quanto à prevenção 

de crimes, com políticas sociais e mais substantivas de inclusão social. 

Quanto ao perfil do preso brasileiro no que se refere à faixa etária, raça, cor e etnia, 

escolaridade das pessoas privadas de liberdade no país, temos a seguinte realidade: 

 

Gráfico 4. Faixa etária das pessoas privadas de liberdade no Brasil 

 

    Fonte: BNMP 2.0/CNJ – 6 de agosto de 2018 

 

 Conforme os dados extraídos do gráfico abaixo foram classificados como pretos ou pardos 

um total de 54,96%. 
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Gráfico 5. Raça, cor e etnia das pessoas privadas de liberdade no Brasil 

Fonte: BNMP 2.0/CNJ – 6 de agosto de 2018 

 

 

 E no que tange ao acesso à educação pelas pessoas privadas de liberdade no país, no gráfico 

abaixo:  

 

Gráfico 6. Escolaridade das pessoas privadas de liberdade no Brasil 

 Fonte: BNMP 2.0/CNJ – 6 de agosto de 2018  

 Nota-se, a partir desse cenário demonstrado pelas informações dos gráficos, que o sistema 

carcerário brasileiro está em crise e seus dados são alarmantes. Isto ocorre devido à falta de 

investimentos no sistema carcerário, decorrente de investimentos suficientes para garantia de todos 
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os direitos dos presos, fazendo com que o indivíduo que se encontra encarcerado fique revoltado 

com a sua situação prisional2, pois convivem em lugares insalubres e desumanos que geram 

compreensível indignação e, ao retornarem para à vida social, não lhes são dadas quaisquer 

condições de reinserção social.  

 

3.1. Mulheres no cárcere 

Em 16 anos, o Brasil aumentou a taxa de encarceramento feminino em 455%, de 2000 a 2016, 

perfazendo a quantia de 42.355 mulheres privadas de liberdade, sendo a quarta maior população 

carcerária feminina do mundo, de acordo com as bases de dados do Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias (INFOPEN), de um relatório do ano de 2014, no qual o Departamento 

Penitenciário Nacional lançou pela primeira vez dados referentes à população carcerária feminina 

chamada INFOPEN MULHERES.( Cartilha Infopen Mulher, Junho de 2016). 

Nota-se que é assunto pouco discutido, pois há mulheres encarceradas por décadas e apenas 

em 2014 fizeram um levantamento nacional com o recorte de gênero. Passamos a apresentar os 

gráficos com algumas informações que revelam a situação prisional feminina:  

Tabela 2. Mulheres privadas de liberdade no Brasil em junho de 2016. 

       Fonte: Levantamento de Informações Penitenciárias – INFOPEN – Junho/2016 

 
2  Não por acaso, temos vivenciado diversas rebeliões e motins nos presídios brasileiros em protesto contra as 

péssimas condições de cumprimento da pena. Nesse sentido, ver por exemplo: a rebelião na Penitenciária Feminina do 

Paraná (PFP), que fica dentro do Complexo Penitenciário de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). 

( TRIBUNA PR. André, Jadson. Coleto, Leonardo. Sarzi, Lucas – Março, 2017). 
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Tabela 3. Informações prisionais dos doze países com maior população prisional feminina do mundo  

            Fonte: World Prison Brief e do World Female Imprisonment List (2016). 

Gráfico 7. Variação da taxa de aprisionamento entre 2000 e 2016 nos 5 países com maior população 

prisional feminina do mundo 

Fonte: World Prison Brief e do World Female Imprisonment List (2016). 

 

  Observa-se, portanto, a partir da tabela de número 3, que as prisões femininas brasileiras 

estão lotadas, funcionando com aproximadamente 60% a mais do limite de sua capacidade de 
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vagas, pois há 27.029 vagas para 42.355 presas.  

 Diariamente essas mulheres têm seus direitos violados e enfrentam situações precárias de 

sobrevivência humana. Uma conjuntura que afirma o descaso com o cumprimento dos direitos 

humanos. Sendo assim, a LEP, estabelece que cada pessoa encarcerada deve ter observado um 

espaço mínimo de 6 metros quadrados. 

 Por conseguinte, não submeter um jovem condenado a uma pena de curta duração e fazer 

com que ele divida o mesmo espaço com alguém com uma pena de longa duração. A previsão da 

individualização da execução da pena existe, mas infelizmente ela não é aplicada. O legislador 

tomou todo o cuidado, mas não é isso que ocorre na prática.  

 “Trancar” alguém em uma cela, sem qualquer tipo de assistência ao sentenciado e a própria 

família, é ignorar por completo que essa pessoa um dia retornará ao convívio social de uma forma 

muito pior do que quando ela entrou no cárcere. Querem pena de morte, penas altas, mas não sabem 

o que se passa dentro do sistema cárcerário.  

 No que se refere à situação entre unidades da federação, nota-se que os estados brasileiros 

que têm o maior desenvolvimento frente aos outros, que são os estados de São Paulo, Minas Gerais, 

Paraná e Rio de Janeiro possuem a maior população carcerária feminina do Brasil e concentram 

juntos 20% da população prisional feminina, de acordo com o gráfico a seguir: 

Gráfico 8. População prisional feminina por UF  

    Fonte: Levantamento de Informações Penitenciárias – INFOPEN- Junho/2016 



28 

 

 

 

  Ressalta-se que, a separação por gênero dos estabelecimentos prisionais está 

prevista na Lei de Execução Penal nº 7.210 de 1984, mas raramente são construídos novos e 

adaptados presídios para as mulheres. O que ocorre é uma adaptação tênue de um antigo presídio 

masculino, pois foram construídos para os homens e adaptados para um presídio feminino. Por 

isso, há tanta demanda nas carceragens femininas, por exemplo, um ambiente para o aleitamento 

materno, espaço para as crianças que são os filhos das presas, equipes que amparam a saúde da 

mulher, espaços especiais para gestantes, entre muitas outras demandas. 

  Segundo dados do INFOPEN Mulher: 

 

Gráfico 9. Destinação dos estabelecimentos penais de acordo com o gênero  

 

 Fonte: Levantamento de Informações Penitenciárias – INFOPEN- Junho/2016 

 

 As mulheres privadas de liberdade no Brasil contem semelhanças e fatores em comum que 

demonstram o perfil das presas e assim permite-se avaliar o porquê desse grande encarceramento.  

 

 Neste sentido, diversos estudos procuraram ressaltar a saber, por Bordini: 

Uma possível associação empírica entre migrações, favelamento, desemprego, 

pobreza,etc.; em suma, entre a deterioração  das condições de trabalho e de vida e a prática 

de crime e contravenções penais. Geralmente ainda defendem a hipótese de que o perfil 

social dos autores de crime constitui indicador da relação pobreza-criminalidade e que em 

sociedades cujo padrão de desenvolvimento econômico promove disparidades de classes, 

verifica-se uma tendência dos autores de crimes serem predominantemente provenientes 



29 

 

 

 

de estratos sociais inferiories e alternos. (BORDINI E ABREU, 1985) 
 

 A seguir será apresentado o tipo da população prisional com as categorias que compõem o 

perfil social das mulheres encarceradas. Nota-se que há muitos fatores em comum entre essas 

mulheres, visto que 50% tem entre 18 e 29 anos, 62% são negras, 15% tem apenas o ensino 

fundamental e 62% são solteiras, segundo dados do INFOPEN Mulher de 2016: 

Gráfico 10. Faixa etária das mulheres privadas de liberdade no Brasil  

 

 

Fonte: Levantamento de Informações Penitenciárias - INFOPEN, Junho/2016 

 

Gráfico 11. Raça, cor ou etnia das mulheres privadas de liberdade  

 

  Fonte: Levantamento de Informações Penitenciárias - INFOPEN, Junho/2016. 

 

Gráfico 12. Escolaridade das mulheres privadas de liberdade no Brasil  



30 

 

 

 

 

 

 Fonte: Levantamento de Informações Penitenciárias - INFOPEN, Junho/2016.  

 

Gráfico 13. Estado civil das mulheres privadas de liberdade no Brasil  

Fonte: Levantamento de Informações Penitenciárias - INFOPEN, Junho/2016.  

 

  

 

 

 A maioria dessas mulheres ainda aguarda uma condenação, pois mais de 45% das mulheres 

aguardam condenação. A maioria é composta por mães e cumprem pena em regime fechado. 
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Gráfico 14. Mulheres privadas de liberdade por natureza da prisão e tipo de regime 

  Fonte: Levantamento de Informações Penitenciárias - INFOPEN, Junho/2016.  

 

 Observa-se, segundos dados estatísticos, que o tipo penal mais cometido pelas mulheres é 

o de tráfico de drogas, perfazendo o total de 62%, seguido de roubo (11%) e furto (9%), ou seja, 

todos os crimes relacionados, em certa medida, com a produção de renda e, portanto, com a 

subsistência própria e familiar.  

A entrada da mulher no tráfico está relacionada à situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, visto que possuem dificuldades de acesso a empregos formais. Uma atividade 

frequente que as mulheres exercem, por exemplo, é a embalagem da droga, que é uma coisa que 

elas podem fazer em casa, assim é um fazer remunerado e fácil de conciliar. Pois estão em sua 

residência, cuidando dos filhos e continuam na manutenção do lar, diferentemente do que sustenta 

o discurso oficial (de que a “mulher entra para o tráfico para enriquecer”). Pelo contrário, pois tal 

função citada anteriormente paga pouquíssimo. Trabalham em pequenas atividades de varejo do 

tráfico e do transporte nacional e internacional de drogas. 

 Vale salientar também, que a maioria dos delitos femininos são crimes não violentos, é de 

se reconhecer “que uma parcela das mulheres infratoras não representa risco à sociedade e, tal 

como ocorre com todos os infratores, seu encarceramento pode dificultar sua reinserção social.” 

(REGRAS DE BANGKOK, 2010). 
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Gráfico 15. Distribuição dos crimes tentados/consumados entre os registros das mulheres privadas 

de liberdade, por tipo penal. 

 

Fonte: Levantamento de Informações Penitenciárias - INFOPEN, junho/2016. 

 

  Passemos, agora, à análise acerca da ausência de reflexão sobre as violações à dignidade da 

mulher no cárcere em cotejo com a omissão de debates sobre a prisão feminina. A partir dos dados 

apresentados até agora já é possível chegar a várias conclusões: não há vagas suficientes, causando 

a superlotação, a impossibilidade de se manter um ambiente limpo e sadio, causando a a 

proliferação de doenças, maior probabilidade de brigas, rebeliçoes, mortes e etc.  Além disso, 

segundo Débora Cheskys, os estereótipos que prejudicam as mulheres são apenas reflexo de visões 

preconceituosas que vem sendo construídas ao longo de muitos anos. Deve-se também transformar 

as práticas de gênero significa investir em um trabalho profundo de conscientização sobre a 

realidade de desigualdade da mulher, sobre a constância da opressão feminina e sobre os 

preconceitos reproduzidos em todas as nossas instituições, especialmente aqueles que já estão tão 

naturalizados a ponto de pertencerem ao nosso dia-a-dia. (CHESKYS, 2014) 
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3.2.  Violação da dignidade da mulher no cárcere e a falta de debate sobre prisão feminina 

 Diante da grande violência dentro dos presídios femininos e da tortura psicológica, nota-se 

a negligência do Estado, pois as condições de cumprimento da pena por mulheres fere princípios 

fundamentais inerentes a todos os cidadãos e cidadãs. Um ideal caro dos direitos humanos, como 

o da dignidade da pessoa humana, é clararamente ignorado.    

 A proteção constitucional garante que práticas como essas são repudiantes, pois é garantido 

na Carta Magna que não haverá penas cruéis e garante ao cidadão preso o respeito à integridade 

física e moral, presentes no art.5º, como pode ser observado a seguir, respectivamente: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  

XLVII - não haverá penas: 

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; 

b) de caráter perpétuo; 

c) de trabalhos forçados; 

d) de banimento; 

e) cruéis; 

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;  
 

 Se esse princípio basilar presente no ordenamento jurídico que é a dignidade da pessoa 

humana fosse respeitado, provavelmente o tempo de pena seria eficaz e atingiria o objetivo central 

do sistema penitenciário. 

Contudo, o que existe é o encarceramento massivo, principalmente entre as jovens, negras 

e pobres do país.  

 Vale lembrar, que as Regras das Nações Unidas para o tratamento das mulheres presas e 

medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras (Regras de Bangkok), compartilham 

também dessa visão e promoveram com isso uma atenção especial para as especificidades de 

gênero no encarceramento feminino. Um grande passo normativo internacional visto que essas 

mulheres são invisibilizadas e alvos de violações constantes. E segundo esse tratado: 

Recordando as regras e normas das Nações Unidas em matéria de prevenção ao crime e 

justiça criminal relacionadas principalmente com o tratamento de presos, em particular as 

Regras mínimas para tratamento de reclusos, 1 os procedimentos para a aplicação efetiva 

das Regras mínimas para o tratamento de reclusos. O conjunto de princípios para a 

proteção de todas as pessoas submetidas a qualquer forma de detenção ou prisão e os 
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Princípios básicos para o tratamento de reclusos.3 

 

 O efeito dessa medida é garantir a dignidade dessas mulheres vulneráveis com necessidades 

e exigências específicas. E de acordo com uma cartilha divulgada pelo CNJ (Conselho Nacional 

de Justiça) da série de Tratados Internacionais de Direitos Humanos publicada em 2016, as Regras 

de Bangkok que é um documento da ONU com diretrizes para o tratamento de mulheres presas e 

medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras. E é estabelecido algumas regras 

como: de ingresso, registro, alocação, higiene pessoal, cuidados à saúde, atendimento médico 

específico, cuidados com a saúde mental, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, 

revistas, instrumentos de contenções, capacitação adequada de funcionários, priorização do contato 

com o mundo exterior, individualização da pena, flexibilização do regime prisional, foco nas 

relações sociais e assistência posterior ao encarceramento, cuidados especiais com gestantes e 

lactantes, estrangeiras, minorias, povos indígenas e deficientes. 

 Em alguns julgamentos, as Regras de Bangkok também foram citadas, como exemplo o 

Habeas Corpus 118.533, de setembro de 2016, no qual o STF julgou que o tráfico de drogas 

realizado por pessoa sem antecendentes criminais e que não pertence a organização criminosa não 

é considerado hediondo, cujo acórdão ficou assim elencado: 

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. 

HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de 

entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a 

hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 

2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta 

contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o 

envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus 

antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente 

constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores 

da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida. 

 

 Porém, alguns juízes ainda utilizam o argumento do crime equiparado ao hediondo para a 

continuação do cumprimento de pena em regime fechado, mesmo não havendo condições 

adequadas, negando pedidos de prisão domiciliar alegando que no presídio há espaços adequados 

para as crianças recém-nascidas e aos que são maiores também. 

 Ainda de acordo com o art. 5º, I, da Constituição que Federal, que homens e mulheres são 

 
3
  Resolução 2002/12 do Conselho Econômico e Social  
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iguais em direitos e obrigações. A correta interpretação desse dispositivo torna inaceitável a 

utilização do gênero, sempre que o mesmo seja eleito com o propósito de desnivelar materialmente 

o homem da mulher; aceitando-o, porém, quando a finalidade pretendida for atenuar os desníveis. 

Consequentemente, além de tratamentos diferenciados entre homens e mulheres previstos pela 

própria constituição (arts.7º, XVIII e XIX; 40, parag.1º; 143,parag.1º e 2º; 201,parag.7º) 

(MORAES, 2000). 

 Dessa maneira, sendo os dois considerados iguais, devem receber igualdade no tratamento. 

Porém, de acordo com a especificidade de cada um, terá um tratamento diferenciado em razão de 

suas necessidades. É de se pensar, por exemplo, que um presídio feminino não deveria ser 

estruturado como um presídio masculino, já que as necessidades são diferentes. 

 Além disso, a maioria das pesquisas, projetos, programas, estão voltados para os homens e 

a justificativa é porque eles estão em maior quantidade de presos, perfazem uma quantia de 95% e 

as mulheres apenas 5%, segundo dados do Sistema Prisional em Números de acordo com o gráfico 

abaixo. Situação esta preocupante, pois muitas dessas mulheres estavam buscando sua subsistência. 

Gráfico 16. Número de pessoas privadas de Liberdade por sexo 

 

    Fonte: BNMP 2.0/CNJ – 6 de agosto de 2018  

O que não pode ser deixado implícito são os dados do crescimento da população carcerária 

feminina, já que a mesma está crescendo de forma mais acelerada que a dos homens. Se já é urgente 

combater o encarceramento, mais urgente ainda é combater o encarceramento feminino pois ele é 

o que mais cresce. 

Como vimos, segundo dados atualizados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), 
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houve um aumento de 455% da população carcerária feminina brasileira em 16 anos. Além disso, 

é o que afeta uma rede muito maior de pessoas, pois de fato, toda a família é afetada quando alguém 

vai preso, mas uma família que uma mulher é presa é afetada de uma forma mais forte e mais 

dramática. Com efeitos muitas vezes irreversíveis para a criança que fica “abandonada” depois 

dessa prisão. 

 

3.3. Maternidade no cárcere 

 

 Toda a grávida tem o direito de ser assistida na questão da sua saúde e da criança, que é 

uma pessoa que está crescendo e que não tem qualquer relação com eventual conduta delituosa 

praticada pela mãe. Ela deve receber todo o tratamento adequado para que possa nascer e se 

desenvolver com saúde. 

 De acordo com a Lei de Execução Penal nº 7.210 de 11 de Julho de 1984, os 

estabelecimentos penais femininos devem possuir berçário para que as condenadas possam 

amamentar e cuidar de seus filhos por, no mínimo, até 6 meses de idade. 

  

Art. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas 

dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, 

recreação e prática esportiva. 

§ 1º Haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários. (Renumerado pela 

Lei nº 9.046, de 1995) 

§ 2o Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as 

condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) 

meses de idade. (Redação dada pela Lei nº 11.942, de 2009). 
 

 A pena não pode ultrapassar os limites da pessoa do condenado, vale dizer que é injusto 

toda a consequência que é produzida em relação aos filhos dessas mulheres, não apenas o que estão 

dentro da prisão com elas, mas aqueles que estão fora também, pois são excluídos e estão em um 

processo de extrema vulnerabilidade social. 

 

 Na mesma lei em seu artigo 117, expõe que: 

 

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto 

em residência particular quando se tratar de: 

I- condenado maior de 70 (setenta) anos; 

II- condenado acometido de doença grave; 
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II- condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 

IV- condenada gestante. 

 

É importante salientar que no dia 8 março de 2016, foi sancionado e publicado a Lei n.º 

13.257/16 — o Marco Legal de Atenção à Primeira Infância — que modificou o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90) e o Código de Processo Penal.  

A alteração legislativa mais sensível em relação à problemática das mulheres encarceradas 

se refere à expansão das hipóteses que possibilitam a substituição da prisão preventiva pela 

domiciliar, no qual os juízes de execução penal podem de ofício conceder a tornozeleira eletrônica 

a presas com filhos menores, constantes do artigo 318 do Código de Processo Penal. Em conjunto 

com o artigo 116 da Lei de Execuções Penais.    

 Porém, na realidade o que ocorre é bem diferente, pois diversos entendimentos negam o 

provimento de recursos que pleiteiam por essa garantia, são raras as mulheres que conseguem 

deferimento no pleito dessa natureza. Pode-se dizer que a prisão domiciliar para a mãe presa é uma 

exceção no país. 

 A seguir um entendimento jurisprudencial de um Habeas Corpus do estado de Pernambuco, 

no qual houve a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar pois a mulher tinha um 

filho recém-nascido, baseados no princípio da dignidade da pessoa humana e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO 

DOMICILIAR. PACIENTE COM FILHO. RECÉM NASCIDO. NECESSIDADE 

DE AMAMENTAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA 

AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ORDEM CONCEDIDA. 1. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura às gestantes o atendimento médico pré 

e perinatal, e também acompanhamento no período pós-natal, garantindo, ainda, o direito 

à amamentação, inclusive nos casos das mães privadas da liberdade. 2. Por razões 

humanitárias e pelo bem da criança que agora merece os cuidados da mãe em situação 

mais favorável do que aquela apresentada na prisão, permite-se a substituição da prisão 

preventiva pela prisão domiciliar até o julgamento da ação penal a que responde perante 

o Juízo singular e seu trânsito em julgado. 3. Ordem concedida. 

(TJ-PE - HC: 4064280 PE, Relator: Eudes dos Prazeres França, Data de Julgamento: 

09/12/2015, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/01/2016) 

 Em  outro entendimento, que deferiu um Habeas Corpus, no Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo : 

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. PRESA PROVISÓRIA. 

NECESSIDADE DE AMAMENTAÇÃO DE FILHO RECÉM-NASCIDO. 

DETENÇÃO EM COMARCA DIVERSA DE ONDE RESIDE E ONDE SE 

ENCONTRA A CRIANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. 

RECONHECIMENTO. 2. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 117 DA LEP. 

POSSIBILIDADE. MEDIDA EM NOME DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
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E PROPORCIONAL NO CASO CONCRETO. 3. ORDEM CONCEDIDA. 1. Mesmo 

às presas provisórias devem ser garantidas condições de permanecer com o filho no 

período de amamentação (artigo 5º, L, CR). Não é razoável que a paciente fique presa em 

comarca diversa da que residia com a criança, ainda mais se já se encontra condenada em 

primeiro grau e não mais subsiste qualquer interesse probatório na sua proximidade física 

com o local dos fatos. 2. É possível a aplicação analógica do artigo 117 da Lei 7.210/84, 

ao caso ora sob exame, mostrando-se proporcional e razoável que a paciente fique em 

regime domiciliar para dar maior assistência a seu filho, já que não há estabelecimento 

adequado para estas circunstâncias na Comarca de Juazeiro. 3. Ordem concedida para que 

a paciente seja colocada em prisão domiciliar até o trânsito em julgado da ação penal, 

devendo o juízo de primeiro grau estipular as suas condições. (HC 115.941/PE, SEXTA 

TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 03/08/2009) Como visto, a ausência de previsão 

específica, fora das hipóteses do art. 117 da LEP, por si só, não desautoriza o deferimento 

do pleito à prisão domiciliar, devendo-se ressaltar, ademais, que a paciente respondeu ao 

processo em liberdade e acompanhou o desenvolvimento da filha até o momento, 

conforme fazem provas os documentos acostados às fls. 38/41, não sendo, portanto, 

aconselhável que se determine o afastamento da mãe com nítido desamparo da criança, 

somente porque, repita-se, a Instância de origem considera inviável a benesse na fase de 

execução provisória. Diante do exposto, defiro a liminar, até o julgamento de mérito do 

writ, para que a paciente seja autorizada a cumprir a pena em prisão domiciliar e assim 

continuar a dispensar todo o cuidado necessário à filha, cabendo ao Juízo de primeiro grau 

comunicar-lhe acerca das consequências para o caso de descumprimento do mencionado 

recolhimento. Comunique-se com urgência ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro 

grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2017. MINISTRA MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA Relatora 

(STJ - HC: 414481 SP 2017/0220104-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, Data de Publicação: DJ 05/09/2017) 

 

 A seguir, passamos a apresentar dados relativos à prisão feminina no Brasil e à falta do 

cumprimento da norma, pois as garantias definidas em lei estão em constante violação na vida das 

aprisionadas. Há 536 mulheres gestantes e 350 lactantes e apenas 50% delas possuem celas 

adequadas para gestantes e lactantes.(INFOPEN MULHER, 2016) 

Apenas 14% das unidades femininas/mistas tem berçário ou centro de referência materno-

infantil, para bebês com até 2 anos de idade. (INFOPEN MULHER, 2016) 

Temos somente 3% de espaços de creches para crianças acima de 2 anos de idade. Além 

disso, 74% das mulheres que se encontram reclusas possuem ao menos um filho, enquanto 26% 

não possuem, ressaltando a necessidade de consideração do impacto do encarceramento sobre as 

famílias e comunidades das pessoas privadas de liberdade. (INFOPEN MULHER, 2016) 

Números esses confirmados com as tabelas e gráficos do INFOPEN Mulher, como percebe-

se a seguir: 
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Tabela 4. Mulheres gestantes e lactantes privadas de Liberdade por UF 

 

Fonte: Levantamento de Informações Penitenciárias - INFOPEN, Junho/2016.  
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Tabela 5. Estabelecimentos penais que possuem berçário e/ou centro de referência materno-infantil 

por UF 

        Fonte: Levantamento de Informações Penitenciárias - INFOPEN, Junho/2016  
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Tabela 6. Estabelecimentos penais que possuem creches por UF 

 

  Fonte: Levantamento de Informações Penitenciárias - INFOPEN, Junho/2016.  
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Gráfico 17. Número de filhos das mulheres privadas de liberdade no Brasil  

  

Fonte: Levantamento de Informações Penitenciárias - INFOPEN, Junho/2016. 

 

Outra discussão relevante acerca da realidade das mulheres aprisionadas é o Projeto de Lei nº 

5.654/16 que proíbe o uso de algemas durante o parto, visto que o uso das mesmas pode acarretar 

riscos à mãe e ao bebê, norma, esta, para prevenção e tratamento humanitário, livre de 

constrangimento e violência. Embora a lei cumpra um papel importante, que é o de impedir o uso 

de algemas durante o parto, beira o absurdo refletirmos sobre o seu conteúdo, pois só uma 

sociedade muito bárbara poderia admitir que uma mulher parisse algemada. 

 

3.4. Encarceramento em massa e alternativas ao encarceramento previstas nas Regras de 

Tóquio 

Muito se discute sobre o encarceramento em massa e sobre a necessidade do Estado em 

demonstrar que existe uma proteção para a sociedade contra aqueles que “atacam” a ordem social. 

Entre as razões que explicam esse fato, podem ser citadas a prisão baseada essencialmente no 

flagrante, com um número consideravelmente alto prisões provisórias e o baixo acesso à defesa 

técnica de qualidade. 

Essa onda punitiva na atualidade, expressa na hiperinflação da população carcerária, 

também será verificada em diversos países, sobretudo no Ocidente. No caso brasileiro, o 

histórico de autoritarismo, presente no colonialismo, na escravidão, nas ditaduras e na 

violência institucional generalizada delineia um sistema prisional peculiar. Como será 

observado, a partir da década de 1990 assiste-se a um encarceramento massivo no país, 

agravando as já precárias condições de detenção. (SOUZA, 2010). 
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Esse super encarceramento é devido ao Estado que é ausente, sem nenhum respaldo pois o 

egresso deve ser reeducado e reinserido. 

Vale dizer que o regime de progressão de regime de cumprimento de pena, serve para que a 

pena seja reduzida e dependerá de alguns fatores, tais como, o condenado precisa cumprir pelo 

menos 1/6 da pena e ter bom comportamento. Assim, poderá migrar de um regime para outro, 

realizando atividades externas (em serviços ou obras públicas). 

Portanto, tem como consequência a promoção do convívio em sociedade e a pena será reduzida 

em um dia a cada três trabalhados, além da oportunidade de conseguir uma renda. Além disso, há 

projetos como a “Remissão pela leitura”, que permite a leitura e apresentação do conteúdo de um 

livro por mês para a redução de 4 dias da pena. Por ano, as internas podem ler até 12 livros e reduzir 

48 dias no tempo de prisão. Porém, são poucas as mulheres que estão inseridas no contexto de 

atividades, apenas 25% segundo tabela a seguir: 

Tabela 7. Mulheres em atividades educacionais 

 Fonte: Levantamento de Informações Penitenciárias - INFOPEN, Junho/2016 
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Diante desse cenário, que não está limitado ao Brasil, tem crescido o debate sobre a importância 

de medidas que levem à redução do encarceramento, principalmente por meio da adoção 

sistemática de políticas de alternativas penais.  

 Agora, fazendo um arranjo em relação à tecnologia e meios de informação na Idade Antiga, 

que embora tivessem um escasso controle tecnológico, as sociedades tinham efetivos sistemas de 

controle social. Por sua vez, na Idade Contemporânea, possui-se os diversos controles tecnológicos, 

munidos de desenvolvimento e avanço. Por outro lado, esta sociedade contemporânea vivencia um 

abalo nos seus meios de controle social, distanciando-se cada vez mais dos valores éticos e morais. 

 E com a tecnologia, nota-se também o poder da mídia nas relações sociais, iniciando-se 

assim constantes julgamentos morais, políticos e sociais da sociedade, de acordo com as notícias e 

dos valores expressos pela mídia. E assim o Estado, ao invés de direcionar os seus esforços para o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento das formas de controle social, está implementando um 

processo amplo por meio da elaboração de leis penais como uma solução aos problemas existentes, 

para a promoção da “falsa paz” aos indivíduos, tendo como conseqüência deste desenfreamento a 

existência de um número excessivo de leis penais, porém sem qualquer efetividade, pois 

atualmente, esses lugares têm a finalidade de recuperar um indivíduo para viver em sociedade. 

 Como sustenta John Pratt, “quanto mais uma sociedade castiga a seus delinquentes, mais ela é 

considerada “civilizada”, avançada, socialmente justa; deste modo, a “civilização” ajuda a estabelecer os 

parâmetros culturais do castigo” (PRATT, 2006, p. 16 ). 

 

3.4. Regras de Tóquio 

 Ressalta-se que há um volume exagerado de pessoas privadas de liberdade no Brasil, com 

uma estrutura física abominável. Não basta apenas investir na construção de presídios para que 

reduza a superpolução prisional, pois isso não é o suficiente para reverter ou atenuar os problemas. 

Devem investir em estratégias de desencarceramento. Foram criadas as Regras de Tóquio, que 

enunciam os princípios básicos para promover o uso de medidas não privativas de liberdade e 

garantias mínimas para os indivíduos e segundo o ministro Ricardo Lewandowski: 

Tendo em conta a preocupação das Nações Unidas com a humanização da justiça criminal 

e o fortalecimento das ações capazes de garantir a proteção dos direitos humanos, as 

Regras de Tóquio, cuja proposta é consolidar uma série de princípios comprometidos com 

a promoção e estímulo à aplicação, sempre que possível, de medidas não privativas de 

liberdade, são o divisor de águas entre uma cultura exclusivamente punitivista e a 

construção de um modelo mais humanizado de distribuição da justiça, na medida em que 

propõem a valorização de formas e resultados menos danosos do que aqueles decorrentes 

da utilização da prisão. (REGRAS DE TÓQUIO, 2016, p.12). 
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 Algumas medidas para o frear o encarceramento presentes nas Regras de Tóquio são: 

Medidas que podem ser tomadas antes do processo: Sempre que adequado e compatível 

com o sistema jurídico, a polícia, o Ministério Público ou outros serviços encarregados da 

justiça criminal podem retirar os procedimentos contra o infrator se considerarem que não 

é necessário recorrer a um processo judicial com vistas à proteção da sociedade, à 

prevenção do crime ou à promoção do respeito pela lei ou pelos direitos das vítimas. Para 

a decisão sobre a adequação da retirada ou determinação dos procedimentos deve-se 

desenvolver um conjunto de critérios estabelecidos dentro de cada sistema legal. Para 

infrações menores, o promotor pode impor medidas não privativas de liberdade, se 

apropriado. 

 

2- A prisão preventiva como medida de último recurso; A prisão preventiva deve ser uma 

medida de último recurso nos procedimentos penais, com a devida consideração ao 

inquérito referente à infração presumida e à proteção da sociedade e da vítima; As medidas 

substitutivas da prisão pré-julgamento devem ser utilizadas o mais cedo possível; A prisão 

pré-julgamento não deve durar mais do que o tempo necessário para atingir os objetivos 

enunciados na regra e deve ser administrada com humanidade e respeito à dignidade da 

pessoa; O infrator deve ter o direito de recorrer, em caso de prisão pré-julgamento, a uma 

autoridade judiciária ou qualquer outra autoridade independente; As medidas não 

privativas de liberdade devem ser aplicadas de acordo com o princípio da intervenção 

mínima.”(REGRAS DE TÓQUIO, 2016, p.16). 
 

 Ainda sobre as Regras de Tóquio contra o encarceramento em massa há garantias jurídicas, 

cláusulas de proteção, entre outros. Vale dizer sobre as medidas relativas à aplicação das penas que 

incluem: Autorizações de saída e processo de reinserção; Libertação para trabalho ou educação; 

Libertação condicional, de diversas formas; Remissão da pena e Indulto.  

 Que tenha uma supervisão na execução das medidas não privativas de liberdade, com “o 

objetivo diminuir os casos de reincidência e facilitar a reintegração do infrator na sociedade de 

modo a reduzir ao máximo as oportunidades de reincidência.”  

 Que haja um treinamento do pessoal e Pesquisa, planejamento, elaboração e avaliação das 

políticas. No que diz respeito à Pesquisa e planejamento; Formulação de políticas e 

desenvolvimento de programas; Relação com organismos e atividades relevantes; Cooperação 

internacional, respectivamente:       

Pesquisa e planejamento: 

Como aspecto essencial do processo de planejamento, deve-se fazer um esforço para 

envolver entidades tanto públicas quanto privadas, na organização e na promoção da 

pesquisa sobre o tratamento dos infratores em meio aberto; 

A pesquisa sobre os problemas que enfrentam os clientes, os profissionais, a comunidade 

e os responsáveis, deve ser feita regularmente; 

Os mecanismos de pesquisa e informação devem ser criados dentro do sistema de justiça 
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criminal para a coleta e análise de dados e estatísticas a fim de implementar o tratamento 

não institucionalizado de infratores. (REGRAS DE TÓQUIO, 2016, p.22). 

 

Formulação de políticas e desenvolvimento de programas: 

Os programas relativos às medidas não privativas de liberdade devem ser planificados e 

aplicados de modo sistemático como parte do sistema de justiça criminal no processo de 

desenvolvimento nacional; 

Devem-se realizar avaliações regulares para implementar as medidas não privativas de 

liberdade com maior eficiência; 

Devem-se efetuar exames periódicos para determinar os objetivos, funcionamento e 

efetividade das medidas não privativas de liberdade.  

 

 

 

Relação com organismos e atividades relevantes: 

Devem-se desenvolver mecanismos apropriados para os diversos níveis, de modo a 

fomentar a criação de vínculos entre serviços responsáveis por medidas não privativas de 

liberdade, outros setores do sistema de justiça criminal, desenvolvimento social e 

organismos do bem-estar, tanto governamentais quanto não governamentais, em áreas 

como saúde, moradia, educação e trabalho e os meios de comunicação. 

 

 

Cooperação internacional: 

Devem-se envidar esforços para promover a cooperação científica entre países nas áreas 

de tratamento não institucional. Pesquisa, treinamento, assistência e troca de informações 

entre os Estados Membros sobre medidas não privativas de liberdade devem ser 

fortalecidas por meio dos institutos das Nações Unidas para a prevenção ao crime e o 

tratamento de infratores, em estreita colaboração com a Seção de Prevenção ao Crime e 

Justiça Criminal do Centro de Desenvolvimento Social e Assuntos Humanitários do 

Secretariado das Nações Unidas; 

Devem-se promover estudos comparativos e harmonização de dispositivos legais para 

ampliar a gama de opções não privativas de liberdade e facilitar sua aplicação além das 

fronteiras nacionais, de acordo com o Tratado Modelo relativo à Transferência de 

Supervisão de Infratores Beneficiados com Sentença Condicional ou a Soltura 

Condicional. (REGRAS DE TÓQUIO, 2016, p.22). 
 

3.5. Menos cadeias, mais escolas 

O primeiro caminho é o da educação, a partir do momento que é construído uma escola deixa 

de ter a necessidade de criar vagas em presídios. O dia em que a opção número um do Brasil for a 

educação, estará dando um passo enorme ao enfrentamento da criminalidade. No mesmo sentido,  

segundo estudos elaborados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) e 

pelo professor Daniel Cerqueira, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), do Rio de 

Janeiro realizados em 2017, apontam uma relação inversa entre o crime e a educação corroborando 

e sustentando a mesma posição). 

A crise atual carcerária é mera resposta às péssimas políticas prisionais legitimadas no decorrer 

dos anos, principalmente no que tange a investimentos na educação. Também é uma consequência 
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da incompetência dos governantes na execução de políticas públicas básicas, como a geração de 

empregos e o fornecimento das condições necessárias de saúde e educação.  

 Os estudiosos da educação garantem que os investimentos em escolas, é um fator 

preponderante para diminuir a inserção no mundo do crime, sobretudo no ensino básico. Pode-se 

citar como exemplo, a afirmação do advogado e professor Luiz Marcelo Berger: "Você não dissocia 

a questão da educação da criança da realidade da família. O crime não é uma situação isolada, é 

uma decorrência. Quando você chega ao sistema prisional, o sistema prisional é a parte final do 

desastre social brasileiro". (BERGER, 2017). 

 No gráfico a seguir será demonstrada a quantidade de pessoas matriculadas no ensino 

fundamental entre os anos de 2000 a 2013, cujas matrículas passaram de 35.717.948, em 2001 para 

29.069.281, em 2013. 

 

Gráfico 17. Brasil - Matrícula no Ensino Fundamental 2000 - 2013  

 

 Fonte: IPEA-2013 

 

 E segundo dados do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, houve uma redução do 

número de escolas públicas no país foi entre os anos de 1994 a 2009. Em contrapartida, no mesmo 

período foram criados mais presídios, perfazendo aproximadamente a quantia dos 200% a mais. 
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3.6. Análise contextual da prisão de Adriana Ancelmo e a desigualdade no sistema de justiça 

criminal 

 

 Adriana Ancelmo é a esposa do ex-governador do estado do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, 

que está preso após condenação por lavagem de dinheiro e participação criminosa. A acusação é de 

que se apropriaram de verbas da população, comprando jóias de preços altíssimos. 

 Sua esposa foi presa pela primeira vez em dezembro de 2016, mas o juiz decidiu liberar o 

uso da tornozeleira para Adriana, que pode trabalhar e ficar recolhida em sua casa das 20 horas às 

6 horas da manhã, mesmo os autos do processo informando que, na verdade, os cuidados com os 

filhos de Adriana eram de responsabilidade de outra pessoa, além dela não ter vínculo 

consanguíneo com as crianças. O Habeas Corpus de Adriana Ancelmo é o de número 383.606, que 

traz a seguinte fundamentação:  

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CALICUTE. ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA. LAVAGEM DE ATIVOS. PRISÃO PREVENTIVA. 

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO 

DELITO. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. 

POSSIBILIDADE. FILHO MENOR DE 12 ANOS (ART. 318, V, DO CPP, 

COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.257/2016). DETERMINAÇÃO 

MONOCRÁTICA DO STF PARA O PROSSEGUIMENTO DO WRIT. 

SUBSEQUENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM A 

DETERMINAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DOMICILIAR 

INTEGRAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. MANTIDA A 

PRISÃO DOMICILIAR JÁ DETERMINADA EM PRIMEIRO GRAU. 1. 

Prisão cautelar determinada pelas instâncias ordinárias em razão da gravidade 

concreta da conduta - modus operandi criminoso, da significativa quantia obtida a 

título, em tese, de propina, da logística da organização criminosa - que 

pretensamente primou por desenvolver suas ações no âmago do Governo do Estado 

do Rio de Janeiro, utilizando-se do escritório de advocacia da acusada para tentar 

legitimar os valores obtidos - e da renitência criminosa, destacada a necessidade de 

garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Fundamentos hígidos, não 

estando evidenciada a ilegalidade apontada. 2. A paciente, primária, é mãe de filho 

menor de 12 anos, preenchendo o requisito objetivo previsto no art. 318, V, do 

Código de Processo Penal (com a redação dada pela Lei n. 13.257/2016), para a 
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prisão domiciliar. Necessidade de preservação da integridade física e emocional do 

filho da paciente, atentando-se ao espírito da norma, que é cuidar dos melhores 

interesses dos menores. Demais elementos dos autos indicativos de que a realidade 

fática atual delineada demonstra que a presença materna é fundamental para a 

estruturação e o regular desenvolvimento psíquico e emocional do menor. 3. 

Descabida a discussão acerca de necessidade dos cuidados maternos à criança, pois 

a condição é legalmente presumida, de acordo com precedentes desta Sexta Turma 

(HC n. 422.235/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 19/12/2017). 4. 

Sentença condenatória, na qual também já houve a determinação do recolhimento 

domiciliar integral da paciente. 5. Aplicação do entendimento da Suprema Corte, no 

sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem 

prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 

do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou 

mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre 

Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 

13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência 

ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações 

excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes 

que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP, julgado em 20/2/2018). 6. Ordem 

parcialmente concedida para restabelecer a decisão de primeiro grau, mantida na 

sentença, determinando que a paciente cumpra prisão domiciliar, enquanto perdurar 

a menoridade de seu filho, prevista no art. 318, V, do Código de Processo Penal, e 

mediante as condições impostas pelo Magistrado de primeiro grau. (STJ - HC: 

383606 RJ 2016/0334469-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, Data de Julgamento: 27/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 08/03/2018). 

 

 

 Percebe-se assim a desigualdade que ocorre na justiça criminal no âmbito feminino, pois 

de fato ela possui filhos menores, porém, o mais novo tem 12 anos de idade. O caso de êxito de 

Adriana não é igual ao da maioria das mães presas e que, por muitas vezes, estão amamentando e 

realmente querem estar na presença dos filhos para protegê-los. 

 Vale ressaltar, o movimento realizado pela Defensoria Pública para estender esse mesmo 

direito concedido para Adriana Ancelmo às demais mães pobres e encarceradas, por meio de um 
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Habeas Corpus Coletivo, pois estavam diante de violações de direitos que atingem a coletividade.  

 Assim entendeu a 2º Turma do Supremo Tribunal Federal em 20 de Fevereiro de 2018, ao 

conceder HC coletivo em nome de todas as mulheres presas grávidas e mães de crianças com até 

12 anos de idade. Os ministros estenderam a decisão às adolescentes em situação semelhante do 

sistema socioeducativo e mulheres que tenham sob custódia pessoas com deficiência.  

 

3.7. Saúde da população carcerária feminina 

 

 O Estado, de acordo com a Lei de Execução Penal nº 7.210/84 em seu artigo 3º , deve 

garantir às pessoas reclusas o acesso à saúde integral, com atendimento médico, farmacêutico e 

odontológico. Garantia esta que se estende dos condenados aos internados. 

 A partir da tabela abaixo, pode-se afirmar que 84% das mulheres privadas de liberdade em 

Junho de 2016 encontrava-se custodiadas em unidades que contam com estrutura prevista no 

módulo de saúde. Porém, mesmo com um número relativamente alto as prisões brasileiras possuem 

uma assistência médica precária, pois há falta de tratamento médico, falta de comida ou então a 

alimentação se encontra em condições insalubres.  
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Tabela 8. Percentual de mulheres privadas de liberdade em unidades com módulo de saúde  

 

 Fonte: Levantamento de Informações Penitenciárias - INFOPEN, Junho/2016 
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4. CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir, a partir de um breve panorama pela situação carcerária brasileira, que 

existe uma significativa negligência dos governantes em relação ao encarceramento, não apenas no 

que diz respeito aos investimentos, mas também quanto à transparência dos dados capazes de 

reveler a real situação carcerária do Sistema, uma vez que os últimos dados divulgados são de 2016, 

omitindo-se, portanto, do debate público o verdadeiro tratamento estatal dado à questão criminal 

brasileira. A prisão, que deveria ter uma função ressocializadora, passa a ser um lugar onde o ódio 

e a exclusão social tornam-se marcas indeletérias dos apenados. 

O recluso possui direitos e deveres, dentre eles, as garantias inerentes à dignidade da pessoa 

humana, que visa à proteção do indivíduo enquanto ser humano, protegendo-o e garantindo-lhes 

direitos constitucionalmente previstos. 

 O estudo teve por base pesquisas realizadas com dados que revelam a realidade dos 

sistemas carcerários, com foco no sistema carcerário feminino. Nota-se que há um encarceramento 

em massa, que se deve a inúmeros motivos, como por exemplo: a proliferação de tipos penais, mas 

sem efetividade estatal. Além disso, há muitos presos provisórios aguardando o julgamento, 

fazendo com que, assim, cresça a cada dia o número de presos, tendo diversas consequências para 

o privado de liberdade e para a sociedade. 

Apesar de haver investimentos e implantação de alguns projetos nas carceragens femininas, 

pode-se perceber que ainda é muito pouco. Não sendo suficiente para sanar as demandas de todas 

as mulheres, visto que os índices atuais ainda não são satisfatórios e condizentes com a necessidade 

das presas. Essas mulheres vivem em situações cotidianas de descaso, em celas superlotadas, sem 

espaço físico adequado para realizarem suas atividades diárias, além da pura falta de atenção do 

governo às mães encarceradas, que mais sofrem por verem seus direitos e os de seu filho serem 

violados diariamente. 

É preciso que haja mais investimentos nos presídios, porém, nenhuma política 

implementada alcançará seus objetivos enquanto os governos não derem retorno necessário às 

escolas brasileiras, principalmente na educação básica. 

Diariamente, as mulheres, independente de sua condição física e psicológica, estão tendo 

que lidar com a superlotação, agressões, torturas, falta de tratamento medico, falta de banho de sol, 

má qualidade na comida e na água, falta de autorização para visita íntima, falta de assistência 
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jurídica, faltsa de programas que promovem trabalho e ressocialiazação, pois assim não estarão 

apenas saindo do ócio, mas aprendendo e se qualificando para poderem ao sair do cárcere terem 

uma profissão, que inclusive pode ser aprendida na penitenciária. 

Contudo, é necessária a fusão de um conjunto de métodos que integrarão todos os 

envolvidos diretamente, que vai dos presos, passando pelos funcionários, ao governo. Com a 

promoção de práticas que disponibilizem a melhoria desse modelo e mantenham a busca pela 

melhoria continua, tencionando no princípio da dignidade da pessoa humana, mas sem perder de 

vista a única, inicial e necessária prevenção pautada pelo desenvolvimento de medidas substantivas 

de inclusão social antes da criminalização penal, uma vez que o direito penal, suas instituições e 

seu aparato de segurança pública, não têm o menor condão de promover a verdadeira transformação 

social. 
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