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RESUMO 

O trabalho objetiva analisar as consequências intergeracionais do encarceramento 
feminino no Brasil, que vitimiza mulheres, em maioria negras, periféricas, de baixa 
escolaridade e mães. Uma vez no cárcere, as penas atribuídas a estas mulheres se 
estendem à toda a família, sendo ainda mais incisivas sobre outras mulheres, em um 
ciclo que transpõe as barreiras geracionais. Reificando a seletividade punitiva estatal, 
a qual ignora garantias fundamentais básicas, demonstra que as apenadas são 
ignoradas enquanto sujeitos de direito, tendo suas singularidades biológicas 
constantemente desrespeitadas nos presídios. O princípio da Intranscendência da 
pena, embora reconhecido no texto constitucional, se demonstra violado e inaplicado 
à prática, na medida em que a pena, a qual deveria permanecer restrita somente à 
pessoa do sentenciado, em realidade se alastra além. Através da revisão de variadas 
literaturas acerca do tema, busca-se analisar as consequências práticas da pena 
restritiva de liberdade e seus efeitos nocivos, intergeracionalmente transmitidos aos 
membros familiares da mulher encarcerada.  

Palavras-chave: Mulheres. Intranscendência da Pena. Intergeracionalidade da pena.  

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

The paper aims to analyze the intergenerational consequences of the feminine 
incarceration in Brazil, which victimize women, especifically those who are black, poor, 
low educated and mothers. Once in prison, the penalties applied tho those women 
extend over their entire families, being even more incisive over other women, in a cycle 
that transposes generational barriers. Facing the punitive selectivity of the State, which 
ignores the most basic and fundamental guarantees, it demonstrates that the 
imprisoned women are ignored as legal subjects, once their biological singularities are 
constantly disrespected in prison. The principle which prohibits that the penalty crosses 
the person who committed the crime, although explicit in the constitucional text, finds 
itself being violated and unapplied in practice, as the sanction, which should stay 
restricted to the sentenced person, in fact spreads itself over others. By reviewing 
diverse literature about the subject, the aim is to analyze the practical consequences 
of the restrictive penalty of freedom and its harmful effects, intergenerationally 
transmitted to incarcerated women family members’. 

Keywords: Women. Intergenerationality of the penalty. 
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1 INTRODUÇÃO 

A pena privativa de liberdade é a punição de maior gravidade existente 

dentro do sistema penal brasileiro. O encarceramento em massa, porém, é uma 

realidade no Brasil. O debate carcerário é extremamente complexo, constituindo-se 

de diversos fatores, como, por exemplo, o encarceramento feminino e toda sua 

singularidade.  

Do ponto de vista social, a mulher presa é marginalizada sob a justificativa 

moral, fruto de uma sociedade patriarcal, a qual torna inadmissível o rompimento de 

dois papéis sociais: a prática de um crime e o afastamento de sua família1. O Estado, 

responsável pelo encarceramento massificado e pela garantia da manutenção da 

dignidade da mulher presa, enquanto no cumprimento da pena, falha 

consideravelmente, ao passo que se demonstra incapaz de considerar suas 

especificidades relativas ao gênero, bem como suas necessidades mais básicas, 

advindas de uma condição puramente biológica2.  

Os dados estatísticos revelam a falta de assistência a essas mulheres e as 

inúmeras violações as quais elas são submetidas quando experimentam a vivência 

carcerária3. Ainda, suas próprias falas caminham em mesmo sentido, conforme 

apurado em estudos diversos4.  

                                                 
1 GIANNINI, Alessandro. Drauzio Varella lança 'Prisioneiras', o último livro de uma trilogia. In: O 
Globo, 2017. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/livros/drauzio-varella-lanca-prisioneiras-
ultimo-livro-de-uma-trilogia-21337533#ixzz51nzninvV>. Acesso em: 22 de nov. 2019. 
2 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen 
Mulheres, 2ª edição. 2018. Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-
mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2019 
3 Ibidem. 
4 DORNELLAS, Mariana Paganote. Os efeitos do encarceramento feminino para a família da mulher 
presa: aspectos da transcendência da pena. Revista Antropolítica, Niterói, v. 123, n. 93, set. 2019, 
pp. 93-123. Disponível em: 
<http://www.revistas.uff.br/index.php/antropolitica/article/view/575/Os%20efeitos%20do%20encarcera
mento%20feminino%20para%20a%20fam%EDlia%20da%20mulher%20presa%3A%20aspectos%20
da%20transcend%EAncia%20da%20pena>. Acesso em: 12 nov. 2019. 
COLOMBAROLI, Ana Carolina de Morais; BRAGA, Ana Gabriela Mendes. A cadeia feminina de Franca 
sob a ótica da visita íntima. Revista de Estudos Empíricos em Direito, São Paulo, v. 1, n. 2, jul. 2014, 
pp. 122-139. Disponível em: 
<http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/09/doctrina39702.pdf>. Acesso em: 27 jun. 
2019. 
ITTC, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. MulhereSemPrisão. 2017. Disponível em: 
<http://ittc.org.br/wp-content/uploads/2017/03/relatorio_final_online.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2019. 
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A superlotação, insalubridade e a falta de assistência aos cuidados de 

saúde básicos geram a elevação do risco de contágio a doenças diversas, e ainda a 

não aplicabilidade de medidas alternativas à prisão e o excesso de prisões provisórias 

se somam ao conjunto de violações as quais as apenadas são expostas5.  

Insere-se, ainda, neste rol, a violação indireta de um dos principais 

norteadores da interpretação e aplicação da Lei de Execução Penal: o Princípio de 

Intranscendência da Pena6. Em análise sociológica ao tema, é possível observar a 

translação punitiva que acomete a dinâmica familiar inteira da detenta7.  

O encarceramento, além de seletivo, vez que possui recorte específico de 

gênero e raça, ecoa seus efeitos de maneira intergeracional, afetando os filhos e, 

especialmente, outras mulheres da família da apenada, em expansão duplamente 

nociva8.  

Os três capítulos que compõem o presente estudo se estruturam de forma 

a, em primeiro momento, realizar análise acerca das distinções de gênero nos 

cárceres brasileiros, atentando para o necessário reconhecimento destas 

particularidades na aplicação das sanções punitivas estatais, a fim de demonstrar e 

tornar compreensível a invisibilidade feminina e as violações sofridas no cumprimento 

da sentença. Junto à inspeção do perfil populacional carcerário, contrapondo gênero 

e classe, se expõe, por conseguinte, as vulnerabilidades impostas a estas mulheres e 

suas famílias.  

                                                 
5 ANGOTTI, Bruna. O encarceramento feminino como ampliação da violação de direitos. In: Le 
Monde Diplomatique Brasil, 2015. Disponível em: <https://diplomatique.org.br/o-encarceramento-
feminino-como-ampliacao-da-violacao-de-direitos/>. Acesso em: 22 nov. 2019. 
6 ALVES, Jamil Chaim. Princípio da personalidade da pena e execução penal. Revista do Tribunal 

Regional Federal da Terceira Região, São Paulo, a. XXVIII, n. 133, jun. 2017, pp. 15-32. Disponível 
em: 
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos
_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/Rev-TRF-3R_133.pdf>. Acesso em: 10 out. 2019. 
7 ARRUDA, Liziane Falleiro dos Santos; SMEBA, Luciane Najar. Parentalidade (In)Desejada: Avós e 
tias que cuidam dos filhos(as) de mulheres presas. Psi Unisc, Santa Cruz, v. 3, n. 2, dez. 2019, pp. 76-
83. Disponível em: <https://online.unisc.br/seer/index.php/psi/article/view/13405/8250>. Acesso em: 19 
nov. 2019. 
8 DORNELLAS, Mariana Paganote. Os efeitos do encarceramento feminino para a família da mulher 
presa: aspectos da transcendência da pena. Revista Antropolítica, Niterói, v. 123, n. 93, set. 2019, 
pp. 93-123. Disponível em: 
<http://www.revistas.uff.br/index.php/antropolitica/article/view/575/Os%20efeitos%20do%20encarcera
mento%20feminino%20para%20a%20fam%EDlia%20da%20mulher%20presa%3A%20aspectos%20
da%20transcend%EAncia%20da%20pena>. Acesso em: 12 nov. 2019. 
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Em segundo, objetiva analisar o Princípio da Intranscendência da Pena, 

demonstrando sua expressa validação no texto constitucional, seus princípios 

corolários e demais normas constitucionais e infraconstitucionais, as quais buscam 

garantir seu cumprimento. Em continuidade, encara a aplicação do referido princípio 

na realidade prática, demonstrando o descumprimento reflexo e a extensão da pena 

para além do alvo da sanção.  

Finalmente, cuida da importância familiar no desenvolvimento identitário, 

bem como do afetamento psíquico da prisão na vida dos filhos e das demais mulheres 

pertencentes à família da mulher presa. Denota e traz ao campo visível o caráter 

nocivo que a pena privativa de liberdade aplicada a mulheres aloja sobre diversas 

outras mulheres, em transmissão indireta da pena, a qual ocorre de forma 

intergeracional.  

O estudo, assim, tem por finalidade dar visibilidade e voz, por meio da 

pesquisa acadêmica, à aprisionada e sua família, à medida em que constrói raciocínio 

sobre o lugar ocupado pela prisão na sociedade brasileira e a quem o cerceamento 

de liberdade alcança.  
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2 APRESENTAÇÃO DA REALIDADE PRISIONAL FEMININA  

Embora haja o crescimento massivo do número de mulheres no sistema 

prisional, as políticas carcerárias ainda demonstram os resquícios patriarcais advindos 

de sua criação. Os diversos dispositivos jurídicos existentes que visam sopesar as 

particularidades biológicas e de gênero, a fim de oferecer sanções equilibradas e 

justas, são, em maioria, desrespeitados. A pesquisa acerca do perfil populacional das 

penitenciárias femininas revela a seletividade do encarceramento e das políticas 

públicas de controle social, à medida que a representação majoritária se compõe de 

mulheres negras, pobres e de baixa escolaridade. O caráter ressocializador da pena, 

em mesmo caminho, se demonstra quase como um mito jurídico, visto não haver, 

ainda, que se falar em diminuição da reincidência criminal. 

2.1 PECULIARIDADES DA REALIDADE PRISIONAL FEMININA 

O sistema prisional é um projeto de homens para homens. Historicamente, 

o contexto prisional sempre foi desenvolvido a partir de uma ótica masculina, com 

serviços penais planejados e executados por homens para outros homens. Como 

herança, temos um Estado amnésico, incapaz de se lembrar das demandas 

componentes do universo feminino, reagindo, portanto, com total ignorância a estes 

perfis, com base em sua raça e etnia, orientação sexual, idade, identidade de gênero 

e demais nuances. 

Evidentes se fazem, ante o cenário, as marcas do machismo e sexismo, 

como se pode extrair do posicionamento de Nina Cappello Marcondes, em entrevista 

a Carlos Madeiros, pesquisadora do Programa Justiça sem Muros: 

A gente avalia que [os presídios] são péssimos. Eles foram construídos numa 
ótica masculina. Há quem defenda uma lógica feminina, mas é impossível 
que aconteça porque são locais em que torturas se repetem9. 

Não secreto, o sistema prisional brasileiro é um projeto falido. A miséria que 

assola os apenados é gritante, conseguindo emitir ruídos ainda mais audíveis quando 

da análise de penitenciárias femininas. Essa situação invisibiliza o tratamento dado 

                                                 
9 MADEIRO, Carlos. Número de detidas em presídios femininos no Brasil cresce oito vezes em 
17 anos. In: Uol Notícias, 2017. Disponível em <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2017/12/08/numero-de-mulheres-presas-dispara-e-20-estados-ja-tem-presidios-femininos-
superlotados.htm>. Acesso em 20 jun. 2019. 
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não só às vítimas, mas também à sua família, através da submissão a situações 

degradantes.  

A coordenadora nacional da Pastoral Carcerária, irmã Petra Silvia Pfaller, 

afirma que as mulheres apresentam vulnerabilidade maior que a dos homens, em 

decorrência do abandono ao qual são submetidas quando na experiência de restrição 

de liberdade. Desse modo, 

Na hora que conversamos com as mulheres, vemos que elas são muito mais 
afetadas. São mais abandonadas, recebem menos visitas. Imagine as avós, 
tias que cuidam dos filhos delas, por exemplo, que têm dificuldade de visita. 
Muitos presídios femininos são regionais, elas têm de viajar de longe muitas 
vezes10.  

O UOL realizou um levantamento baseado no Sistema Geopresídios do 

Conselho Nacional de Justiça, através do qual é possível observar que 41 presídios 

femininos de 20 estados possuem mais presas que a lotação máxima, chegando esta 

superlotação ao dobro do máximo em até cinco deles11.  

 Muito embora a obscuridade que entorna a vida de mulheres presas e 

seus direitos, alguns estudos se debruçam sobre o tema, como o Infopen Mulheres, 

que estuda o perfil carcerário da população penitenciária feminina. Em sua segunda 

edição, revela que o Brasil é o 4º país que mais encarcera mulheres no mundo, ficando 

atrás apenas de Estados Unidos, China e Rússia, tendo havido um crescimento de 

455% do número de presas em 16 anos. Este número é alarmante. Se mostra muito 

superior, por exemplo, a porcentagem dos demais países que ocupam os primeiros 

lugares dentre os de maior população carcerária feminina do mundo. A China, 

segunda maior variação da taxa de aprisionamento no mesmo período, registra 

aumento de 105%, enquanto a Rússia reduziu em 2% o encarceramento deste 

grupo12.  

 O estudo ainda revela que, para além da taxa de aprisionamento, os 

números se mostram ainda mais significativos quando da análise da população 

feminina privada de liberdade entre 2000 e 2016. O aumento foi de 656%. Em 

                                                 
10 Ibidem. 
11 Ibidem 
12 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen 
Mulheres, 2ª edição. 2018. Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-
mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2019. 
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contraste impactante, a população prisional masculina cresceu 293% em mesmo 

período13.  

Malgrado significativo aumento, no tocante à destinação de 

estabelecimentos com base no gênero, salta aos olhos a significativa discrepância: 

74% dos estabelecimentos prisionais foram projetados para o público masculino, 

enquanto apenas 7% são destinados ao público feminino e outros 17% são 

caracterizados como mistos14.  

As unidades prisionais denominadas mistas são aquelas que, apesar de 

originalmente masculinas, contam com celas específicas para aprisionar mulheres. 

Por óbvio, vez que primariamente projetadas para o aprisionamento de homens, são 

ineficazes quanto ao atendimento das demandas femininas, incapazes de observar 

as especificidades de serviços e espaços destinados às mulheres.  

Para além, muito embora os estabelecimentos prisionais masculinos, em 

sua maioria (51%), sejam destinados aos presos provisórios, a maior parte das 

unidades femininas se destina ao cumprimento de pena em regime fechado (35%)15. 

À luz de atenta análise, uma incongruência entre os dados apresentados e 

a realidade prisional feminina se demonstra. As informações provenientes desta 

pesquisa reiteram a inexistência de qualquer fator capaz de justificar a situação de 

abandono e descaso para com as demandas das unidades prisionais femininas, nem 

mesmo o numérico, haja vista o crescente aumento do número de presas.  O 

desmazelo que permeia essa realidade escancara a negligência no processo de 

institucionalização e criação de políticas públicas voltadas às necessidades 

específicas do gênero feminino, submetendo mulheres à invisibilidade perante o 

Estado, que lhes defere sanções desmedidas e desproporcionais.  

2.2 GARANTIA DE DIREITOS 

A Lei de Execuções Penais (LEP) estabelece que as pessoas privadas de 

liberdade devem ter acesso a saúde integral garantido pelo Estado, na forma de 

                                                 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
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atendimento médico, farmacêutico e odontológico16 (art. 14), bem como a este grupo 

se estendem todos os direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal17, 

ressalvados, por óbvio, os que sejam atingidos pela sentença ou pela própria lei.  

Ainda, essa mesma lei (LEP), em seu artigo 88, parágrafo único, leciona 

que a salubridade é requisito básico da unidade celular, compreendendo como fatores 

para tal a aeração, insolação e condicionamento térmico.  

Os referidos dispositivos buscaram apenas contemplar em sua redação as 

garantias fundamentais inerentes a todos os indivíduos.  

Sobre o assunto, José Afonso da Silva sustenta que: 

O reconhecimento dos direitos fundamentais do homem em enunciados 
explícitos nas declarações de direitos, é coisa recente, e está longe de se 
esgotarem suas possibilidades, já que a cada passo na etapa da evolução da 
Humanidade importa na conquista de novos direitos. Mais que conquista, o 
reconhecimento desses direitos caracteriza-se como reconquista de algo 
que, em termos primitivos, se perdeu, quando a sociedade se dividira em 
proprietários e não proprietários18 

O artigo 1º do Livro Constitucional expõe que a República Federativa do 

Brasil se constitui em um estado democrático de direito. Portanto, a ação estatal 

somente poderá ser limitada através do direito positivo, razão pela qual sua 

codificação se mostra extremamente relevante19.  

Conquanto o disposto, a realidade prisional diverge consideravelmente da 

previsão legal e não há registro de um único presídio que atenda às exigências da 

LEP em sua totalidade, suprimindo assim direitos básicos. Embora as garantias 

fundamentais encontrem égide na Constituição e na lei em análise, o ambiente 

prisional segue lhe violando. As instituições prisionais apresentam estabelecimentos 

insalubres, precários, violentos e superlotados, conforme se extrai de artigo publicado 

pelo Senado Federal:  

[...] o sistema carcerário nacional só tem capacidade para abrigar a metade 
dos atuais detentos. São menos de 400 mil vagas disponíveis e, como 

                                                 
16 BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Lei de Execução Penal. [Distrito Federal]. 
17 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. [Distrito 
Federal]. 
18 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 
2007, p. 153. 
19 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. [Distrito 
Federal]. 
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consequência, a superlotação leva a situação insalubres e até desumanas. 
Em muitos casos, presos recorrem ao Judiciário e são postos em liberdade 
sob o argumento de que as prisões violam direitos humanos básicos20. 

Para além destas violações, ao que tange ao universo feminino, 

maculações ainda mais gravosas se demonstram, vez que as especificidades do 

grupo seguem sendo invisibilizadas. Sobre o tema, pontua a coordenadora da 

Pastoral Carcerária Nacional para as questões femininas, em artigo de setembro de 

2009, Heidi Ann Cerneka que “para o Estado e a sociedade, parece que existem 

somente 440 mil homens e nenhuma mulher nas prisões do país. Só que, uma vez 

por mês, aproximadamente 28 mil desses presos menstruam21.”  

O Estado, ainda em presídios femininos, é incapaz de prover o mínimo e 

humanamente digno, como itens básicos de higiene. A estas mulheres é negada a 

dignidade de manter o asseio durante o período menstrual, razão que as leva a 

improvisar absorventes internos com miolo de pão, por exemplo. Este tipo de situação, 

tristemente comum nas unidades prisionais, é reiteradamente exposta no livro “Presos 

que menstruam”, da jornalista Nana Queiroz, bem como no relato do Juiz de Direito, 

Gerivaldo Neiva, em texto publicado no site Justificando, acerca das condições que 

encontrou ao visitar um presídio feminino. 

Logo nessa primeira cela, perguntei sobre o kit higiênico e uma das detentas, 
sem o menor pudor, me mostrou um pacote de absorventes higiênicos com 
visíveis pontos de fungos e com data de vencimento de alguns meses atrás. 
Se lhes falta o absorvente higiênico para a sangria inútil, com define o médico 
baiano Elsimar Coutinho, o que esperar de sabonetes, xampus, cremes…. 
Ingenuamente, perguntei como estavam se virando sem os absorventes e me 
responderam, como certo pudor, que estavam usando miolo de pão22.  

O relato do Juiz segue, destacando demais irregularidades, como falta do 

kit higiênico, falta de médico, falta de defensor público, falta de condições de higiene 

nas celas, demora na transferência para o regime semiaberto, tratamento recebido 

por agentes penitenciárias, castigos físicos, regime diferenciado, isolamento, ofensas 

de toda sorte e sobretudo, o abandono pela família e antigo companheiros23.  

                                                 
20 TEIXEIRA, João Carlos. País tem superlotação e falta de controle dos presídios. 2019. 
Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/01/24/pais-tem-superlotacao-e-
falta-de-controle-dos-presidios>. Acesso em: 22 jun. 2019. 
21 CERNEKA, Heid Ann. Homens que menstruam: Considerações acerca do sistema prisional às 
especificidades da Mulher. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 6, n. 11, 2009, p. 62. 
22 NEIVA, Gerivaldo. Presídios femininos: um mal absolutamente desnecessário. 2017. Disponível 
em: <http://www.justificando.com/2017/02/08/presidios-femininos-um-mal-absolutamente-
desnecessario/>. Acesso em: 18 jun. 2019. 
23 Ibidem. 
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A assistência médica é ponto igualmente sensível. O que deveria ser uma 

das garantias mais básicas se assevera como fruto de um sistema arruinado. O 

médico e escritor Drauzio Varella, em seu livro “Prisioneiras”, aduz que as 

experiências por ele vividas nos presídios masculinos em muito pouco se 

assemelhavam com as do feminino. Segundo ele, as vivências se uniam em um único 

aspecto: a precariedade.  

o grande número de doentes à espera, realidade que torna impossível dedicar 
muito tempo à mesma pessoa, tarefa especialmente árdua no caso das 
poliqueixosas. Com a sala de espera apinhada, é impossível resolver os 
problemas de alguém que diz sofrer de “agulhadas pelo corpo inteiro, 
problema de tireoide, bronquite, prisão de ventre, enjoo, falta de apetite, dor 
nos rins, pressão alta, bexiga caída e sistema nervoso” — queixas que me 
foram apresentadas, exatamente nessa ordem, por uma senhora de cabelo 
comprido à moda evangélica, presa na divisa do Paraná com vinte quilos de 
maconha no fundo falso do porta-malas do carro do marido, que desconhecia 
as atividades ilícitas da esposa. Ou satisfazer às expectativas de uma jovem 
de aparência saudável que alegava ter vindo à consulta com o objetivo de 
“fazer todos os exames”24.  

Há ainda que se ater às doenças psicológicas. O estudo Women in prison25 

destaca que enquanto fora das grades presidiais os homens sejam mais propensos 

ao cometimento de suicídio, observa-se que esta lógica se inverte na prisão, tendo o 

número de mulheres suicidas crescido nos últimos anos.  

Segundo Tye e Mullen, as mulheres já chegam à prisão com altos níveis 

de múltiplos transtornos mentais, comparadas com a comunidade geral. Porém, ainda 

que sua saúde mental não possa ser atribuída exclusivamente ao estresse do 

aprisionamento, é provável que seus transtornos preexistentes sejam exacerbados 

dentro do ambiente prisional26.  

Dados do Infopen demonstram que as chances de uma mulher cometer 

suicídio são até 20 vezes maiores entre a população prisional em comparação à 

população brasileira total27. 

                                                 
24 VARELLA, Drauzio. Prisioneiras. São Paulo: Companhia das Letras, 2017, p. 14. 
25 INTERNATIONAL, Penal Reform. Women in prison: incarcerated in a man’s world. Disponível 
em: <https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/06/brf-03-2008-women-in-prison-en.pdf>. 
Acesso em: 18 jun. 2019. 
26 TYE, Christine S.; MULLEN, Paul E.. Mental Disorders in Female prisoners. Australian and New 
Zealand Journal of Psychiatry, Malden, v. 40, 2006, pp. 266-271. Disponível em: 
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1080/j.1440-1614.2006.01784.x.> Acesso em: 23 nov. 2019. 
27 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen 
Mulheres, 2ª edição. 2018. Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-
mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2019. 
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Fonte: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 
– Infopen Mulheres, 2ª edição. 2018. Disponível em: 
<http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-
18.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2019. 

 

Para além, há que se ater também a demais direitos que, apesar de 

reiteradamente violados, ainda são muito pouco discutidos, como os sexuais. Ainda 

que não prevista expressamente, entende-se a visita íntima como um direito 

constitucional, por razão de a sexualidade ser dimensão da vida de todas as pessoas. 

Todavia, quando encarceradas, a efetivação do direito feminino à atividade sexual 

permanece obstado ou dificultado em boa parte das unidades prisionais.  

A abstinência sexual é capaz de gerar problemas psicológicos, importando 

diretamente no caráter ressocializador da pena, vez que favorece condutas 

inadequadas através da indução a um desvio de comportamento. É neste sentido que 

leciona Bitencourt:  

A imposição da abstinência sexual contraria a finalidade ressocializadora da 
pena privativa de liberdade, já que é impossível pretender a readaptação 
social da pessoa e, ao mesmo tempo, reprimir uma de suas expressões mais 
valiosas. Por outro lado, viola-se também um princípio fundamental do direito 
penal: a pessoalidade da pena, visto que, quando se priva o recluso de suas 
relações sexuais normais, castiga-se também o cônjuge inocente28  

Para que o estabelecimento prisional permita o exercício do direito à 

visitação íntima são exigidos diversos requisitos, como a comprovação de união 

conjugal prévia, de casamento ou de união marital. Além disso, também são muito 

comuns exigências como a necessidade de visitação continuada por um período 

                                                 
28 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 3 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2004, p. 220. 

Figura 1 - Compração entre as taxas de mortalidade no total da população e entre a popuação prisional em 

2015, de acordo com tipos de óbito. 
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mínimo de quatro ou seis meses, o uso obrigatório de contraceptivos ou de 

frequentação em cursos de orientações sexuais29. 

Inúmeras são as falhas do sistema penitenciário no tocante ao tema. Na 

Penitenciária Feminina de Butantã, a exemplo, o exercício dos direitos sexuais das 

internas é encarado como falta grave, acarretando prejuízos robustos à apenada, 

como por exemplo o impedimento da progressão de regime. A proibição de visitação 

íntima com parceiros de mesmo sexo biológico ou a relação homoafetiva entre as 

internas é constrangimento também comum. Pertinente análise se faz também acerca 

da vedação de visita íntima às internas cujos companheiros se encontram em outros 

estabelecimentos prisionais. Ainda que permitida em determinados Estados, como Rio 

Grande do Sul e Pernambuco, em diversos outros a matéria ainda é tratada como 

tabu30.  

A negação a direitos mínimos, decorrentes das questões de gênero, 

afrontam os tratados e convenções internacionais assumidas pelo Brasil, assim como 

a legislação interna, em especial a Constituição Federal e a Lei de Execução Penal. 

O cerceamento de direitos fundamentais das mulheres em situação de 

encarceramento torna a experiência carcerária que, por si só, já é altamente dolorosa, 

em experiência ainda mais penosa e degradante, conluiando com a desumanidade.  

2.3 PERFIL POPULACIONAL DO SISTEMA CARCERÁRIO FEMININO 

No Brasil, para cada grupo de 100 mil mulheres acima de 18 anos, há uma 

taxa de aprisionamento da ordem de 53,8 mulheres presas. Da análise do perfil 

sociodemográfico da população feminina privada de liberdade se extrai que é 

majoritariamente composto por mulheres jovens, de idades entre 18 a 29 anos. 

Apenas 1% delas possui 61 anos ou mais31.  

                                                 
29 CAMPOS, Carmen Hein de; FEIX, Virgínia. Violência contra mulheres privadas de liberdade. 
Jornal do Brasil. Porto Alegre, 2008. 
30  OLIVEIRA, Magali Gláucia Fávaro de; SANTOS, André Filipe Pereira Reid dos. Desigualdade de 
gênero no sistema prisional: Considerações acerca das barreiras à realização de visitas e visitas 
íntimas às mulheres encarceradas. 2012. Disponível em: 
<http://www.seer.ufu.br/index.php/neguem/article/view/15095>. Acesso em: 18 jun. 2019. 
31 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen 
Mulheres, 2ª edição. 2018. Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-
mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2019. 
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Em análise mais aprofundada, as chances de mulheres entre 19 e 29 anos 

serem presas é 2,8 vezes maior do que a chance de mulheres acima dos 30 ou mais, 

existindo101,9 jovens presas para cada grupo de 100.000 mulheres brasileiras com 

mais de 18 anos32.  

Atinente à raça, cor ou etnia das apenadas, é gritante o número de 

mulheres negras que compõem a população prisional, somando notórios 62%, o que, 

estimadamente, leva ao total de 25.581 mulheres negras no sistema prisional, contra 

15.051 mulheres brancas. A disparidade entre o número de mulheres negras e 

brancas é evidente, como possível auferir em observação ao gráfico33. 

Gráfico 1 - Taxa de aprisionamento por 100 mil mulheres maiores de 18 anos da 
popuação branca e negra no Brasil 

 

Fonte: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias – Infopen Mulheres, 2ª edição. 2018. Disponível em: 
<http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-
mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2019. 

 

Cerca de 66% das privadas de liberdade ainda não acessaram o ensino 

médio e apenas 15% da população prisional feminina o concluiu. 45% destas 

mulheres possuem ensino fundamental incompleto e 15% delas o chegou a consumar. 

Apenas 1% possui ensino superior completo34. 

                                                 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
34 Ibidem. 
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Ponto também necessário refere ao estado civil das apenadas. Somente 

9% delas são casadas, enquanto 62% da população carcerária feminina é solteira, e 

outras 23% mantém união estável, denotando-se assim a concentração de mulheres 

solteiras, a qual pode ser corroborada pela alta concentração de jovens entre essa 

população35.  

Face à obscuridade sobreposta às mulheres privadas de liberdade, difícil 

se demonstra o exame de dados tão pertinentes quanto aqueles acerca da quantidade 

de filhos das apenadas. O Infopen 2018 conseguiu coletar dados referentes a apenas 

7% da população carcerária. Ainda que frente à baixa representatividade, o estudo 

permitiu concluir que 74% dessas mulheres têm filhos, em contraste aos 53% de 

homens apenados em situação oposta, ou seja, sem filhos36.  

É de extrema importância que se conheça o perfil populacional carcerário, 

vez que esse conhecimento é capaz de demonstrar como o aparato punitivo do Estado 

se encontra voltado à repressão de determinados grupos. Ademais, essa mesma 

repressão pertine no que tange à natureza dos delitos sobre os quais o poder estatal 

se debruça. Entender a natureza dos crimes pelos quais as mulheres privadas de 

liberdade foram condenadas ou pelos quais ainda aguardam julgamento é crucial para 

que entendamos como funciona a seletividade penal, que resta evidenciada através 

da preponderância de certas figuras penais.  

                                                 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
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Gráfico 2 - Distribuição dos crimes tentados/consumados entre os registros de 
mulheres privadas de liberdade, por tipo penal 

 

Fonte: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias – Infopen Mulheres, 2ª edição. 2018. Disponível em: 
<http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-
mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2019. 

 

Os dados do Infopen demonstram uma evidente expansão do 

encarceramento de mulheres por crimes ligados ao tráfico de drogas, ao passo que 

em 2005 o número de mulheres presas por este tipo penal era igual a 249, ou seja, 

49% das presas37, em contraste aos 62% de mulheres privadas de liberdade em 

201638.  

De modo geral, os crimes de tráfico de drogas correspondem a 62% das 

incidências penais pelas quais as mulheres privadas de liberdade foram condenadas 

ou aguardam julgamento. Isto significa que 3 em cada 5 mulheres as quais se 

encontram presas respondem por crimes desta natureza39.  

                                                 
37 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Sistema Integrado de Informações Penitenciárias – InfoPen. 2005. 
Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorios-analiticos/ES/es-dez-
2005.pdf/view>. Acesso em: 23 nov. 2019. 
38 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. 2016. 
Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-
informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2019. 
39 Ibidem. 
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Cumpre observar, também, que a incidência em crimes de tráfico de drogas 

está crescendo, em detrimento de crimes mais gravosos, como os praticados contra 

a vida (homicídio simples e qualificado). Porém, como ressalta a escritora Nana 

Queiroz “os crimes cometidos por mulheres são, sim, menos violentos; mas é mais 

violenta a realidade que as leva até eles40” 

Para que entendamos o processo de criminalização feminina pelo delito de 

tráfico, mister se faz a compreensão dos papéis de gênero, bem como o papel social 

o qual é atribuído à mulher. A vulnerabilidade social e de gênero se faz demonstrada 

nos delitos em discussão, posto que o mercado de drogas ilícitas reproduz padrão 

muito similar ao do mundo do trabalho legal, onde as mulheres ocupam posições mais 

subalterna, como mula, avião, bucha, vendedora, fogueteira, vapor e etc.  

Outrossim, estas são também as posições mais vulneráveis, em virtude de 

demandarem maior contato com a droga. Verifica-se que, na América Latina, 

atividades como mula e demais formas de participação feminina no tráfico assumem 

um caráter laboral, já que essas mulheres usufruem desses trabalhos ilícitos como 

meio de sobrevivência41.  

A mulher latino-americana, tanto pela lacuna educacional (vide índices de 

escolaridade das mulheres presas), quanto pela divisão sexual e desigual, enfrenta 

dificuldades de acesso ao mercado de trabalho formal, razão pela qual permanece em 

subempregos. O tráfico de drogas, assim, apesar de sua ilegalidade, se apresenta 

como possibilidade de exercício de simultâneos papéis. 

Desta forma, conforme aduzem Boiteux e Chernicharo: 

verificou-se que o trabalho no tráfico possibilita que estas mulheres (em geral 
as únicas, ou principais, responsáveis pela criação dos filhos) combinem suas 
múltiplas tarefas ao exercerem esta atividade ilegal em casa ou por conta 
própria, já que precisam compatibilizar as necessidades de recursos 
econômicos com o cuidado dos filhos e do lar42. 

Por assim, tem-se que o encarceramento feminino se relaciona a fatores 

socioculturais e econômicos, bem como ao desenvolvimento atroz de medidas 

                                                 
40 QUEIROZ, Nana. Presos que menstruam. 3ª edição. Editora Record. Rio de Janeiro, 2015, p. 63. 
41 BOITEUX, Luciana; CHERNICHARO, Luciana Peluzio. Encarceramento feminino, seletividade 
penal e tráfico de drogas em uma perspectiva feminista crítica. Disponível em: 
<http://www.neip.info/upd_blob/0001/1566.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2019. 
42 Ibidem. 
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punitivas para lidar com o tráfico. A guerra às drogas é sádica e se retroalimenta. 

Como disse o escritor Charles Bowden, “A guerra às drogas cria uma guerra pelas 

drogas”43. Nas palavras de Boiteux e Chenicharo “por trás de sua pretensa proteção 

à saúde pública, se revela uma política perversa de contenção e controle de pobres 

em geral, mas especialmente da mulher pobre44”. 

2.4 O CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA PENA 

Os presídios são espaços de reiterada violação de direitos. O desrespeito 

às garantias fundamentais, como visto, é situação recorrente, que se agrava quando 

do exame de unidades femininas, haja vista a desigualdade de gênero. O Direito 

Penal, bem como o sistema carcerário, por certo, não são fenômenos naturais, mas 

sim fenômenos sociais elaborados. Como tal, obedeceram, em sua criação, aos 

papéis sociais impostos, tendo sido criados por homens para demais homens.  

Isto explica a desigualdade de gênero, que se faz tão presente no universo 

punitivista. A política penitenciária obedece a um caráter androcentrista, onde 

prevalece a subordinação feminina, como bem define Beauvoir ao revelar que: 

A subordinação feminina remonta ao mais longínquo olhar histórico: a 
humanidade é masculina. Os homens foram sempre apresentados como os 
grandes protagonistas da historiografia positivista e das grandes descobertas 
ocidentais. Detiveram verdadeiro monopólio dos discursos, da ciência e da 
produção de conhecimento, enquanto atores do espaço público. Dos 
gineceus aos conventos, dos quilombos aos haréns, das fogueiras aos 
manicômios, sentiu a violência da repressão, da custódia e de sua formatação 
a um ideal do feminino. A cultura misógina é repetidamente reforçada por 
argumentos retirados da religião à filosofia, da psicanálise à biologia45.  

Isto posto, evidencia-se a raiz sexista através da qual se faz possível 

entender por que a sociedade discute a situação dos presos no Brasil, mas raramente 

direciona seu olhar à população carcerária feminina.  

Quando da análise do caráter ressocializador da pena, ainda mais 

sonegada é a situação feminina, em obediência à essa cultura. Muito embora 

                                                 
43 Charles Bowden apud HARI, Johann. A guerra às drogas não funciona. O que podemos aprender 
com o seu fracasso? 2019. Disponível em: <https://theintercept.com/2019/01/17/guerra-as-drogas-
fracasso/>. Acesso em: 26 jun. 2019. 
44 BOITEUX, Luciana; CHERNICHARO, Luciana Peluzio. Encarceramento feminino, seletividade 
penal e tráfico de drogas em uma perspectiva feminista crítica. Disponível em: 
<http://www.neip.info/upd_blob/0001/1566.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2019. 
45 BEAUVOIR, Simone de. O Segundo Sexo. Tradução Sérgio Milliet. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2009, p. 25. 
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estabeleça a LEP (artigo 25) que a assistência ao preso e ao internado é dever do 

Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em 

sociedade46, em realidade, o sistema penal obsta qualquer possibilidade de 

reintegração.  

Em virtude do descaso do sistema prisional, as prisões brasileiras servem 

apenas como depósito de seres humanos, sem direitos, exilados da sociedade e, no 

cenário desigual e recheado de valores morais conservadores do país, as condições 

de ressocialização oferecidas às mulheres encarceradas se demonstram ainda mais 

complexas.  

A Lei nº 7.210/84 (LEP), bem como a Constituição Federal, em seu artigo 

5º, consagram a proteção dos direitos e garantias fundamentais, sobretudo garantindo 

o respeito à integridade física e moral. A despeito disso, a aplicabilidade dos dispostos 

legais, via de regra, não ocorre em conformidade ao idealizado pelo legislador.  

Segundo Soares e Ilgenfritz, dados da situação carcerária apontam que “a 

prisão, tanto pela privação de liberdade quanto pelos abusos que ocorrem em seu 

interior, parece ser apenas mais um elo na cadeia de múltiplas violências que 

conformam a trajetória de uma parte da população feminina”47. 

As Regras Mínimas das Nações Unidas Para o Tratamento de Reclusos, 

também conhecida como Regras de Nelson Mandela, declaram que “o tratamento não 

deve acentuar a exclusão dos reclusos da sociedade, mas sim fazê-los compreender 

que eles continuam fazendo parte dela”48. 

Em contraste às diversas garantias de direitos expressas, as mulheres 

chegam às cadeias e tem suas especificidades totalmente descartadas, lhes sendo 

imposto o uso de mesmo uniforme que os homens, lhes sendo vedado o acesso a 

produtos essenciais básicos de higiene ou o alcance a tratamentos de saúde 

                                                 
46 BRASIL. Lei Nº 7.210, de 11 de Julho de 1984. Lei de Execução Penal. [Distrito Federal]. 
47 SOARES, Bárbara Musumeci & ILGENFRITZ, Iara. Prisioneiras: Vida e Violência atrás das 
Grades. Rio de Janeiro: Garamond, 2002, p. 126. 
48 UNODC - Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes. Regras Mínimas das Nações 
Unidas para o Tratamento de Reclusos. Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/justice-
and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-P-ebook.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2019.  
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precários. São submetidas às condições mais afrontosas aos direitos humanos, tendo 

sua dignidade violada com constância.  

O direito à visita íntima não ser concedido às mulheres da mesma forma 

que é concedido aos homens é exemplo de como as mulheres ainda estão em 

situação de subalternidade, mesmo considerando que a situação dos homens presos 

é também degradante. É contraditório buscar a ressocialização da apenada ao mesmo 

tempo em que sua sexualidade segue sendo ignorada. 

Dispõe a LEP que a assistência, a educação, o trabalho e a disciplina são 

instrumento do tratamento penal. Do ponto de vista ressocializador, estes constituem 

instrumentos de caráter fundamental. O tratamento reeducativo, segundo Alves: 

compreende um conjunto de medidas sociológicas, penais, educativas, 
psicológicas e métodos científicos que são utilizados numa ação 
compreendida junto ao delinqüente, com o objetivo de tentar modelar a sua 
personalidade para preparar a sua reinserção social e prevenir a reincidência. 
Prevenindo a reincidência, previne-se a entrada futuramente no sistema 
carcerário49. 

Assim, a privação de liberdade por meio do encarceramento não constitui, 

por si só, a reeducação. A crença nessa lógica se reflete na falência da política 

carcerária. Nesse sentido se manifestam os doutrinadores penais Bittencourt e Greco:  

A ressocialização do delinquente implica um processo comunicacional e 
interativo entre o indivíduo e sociedade. Não se pode ressocializar o 
delinquente sem colocar em duvida, ao mesmo tempo, o conjunto social 
normativo ao qual se pretende integrá-lo. Caso contrario, estaríamos 
admitindo, equivocadamente, que a ordem social é perfeita, ao que, no 
mínimo, é discutível50.  

A prisão, como sanção penal de imposição generalizada não é uma 
instituição antiga e que as razões históricas para manter uma pessoa reclusa 
foram a principio, o desejo de que mediante a privação da liberdade 
retribuísse a sociedade o mal causado por sua conduta inadequada; mais 
tarde, obrigá-la a frear seus impulsos antissociais mais recentemente o 
propósito teórico de reabilitá-la. Atualmente, nenhum especialista entende 
que as instituições de custódia estejam desenvolvendo as atividades de 
reabilitação e correção que a sociedade lhe atribui. O fenômeno da 
prisionização ou aculturação do detento, a potencialidade criminalizante do 
meio carcerário que condiciona futuras carreiras criminais (fenômeno de 
contagio), os efeitos da estigmatização, a transferência da pena e outras 
características próprias de toda a instituição total inibem qualquer 
possibilidade de tratamento eficaz e as próprias cifras de reincidência são por 

                                                 
49 ALVES, Léo da Silva. A superpopulação e responsabilização às autoridades. Revista jurídica 
Consulex. Ano VI, nº 127, 2002, pp. 10-20. 
50 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, v. 1, 2011, p. 
118. 
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si só eloquentes. Ademais, a carência de meios, instalações e pessoal 
capacitado agravam esse terrível panorama51.  

Em síntese, enquanto não houver uma busca por mecanismos de 

humanização e inserção social, sem a aplicação de novos métodos de tratamento 

penitenciário, a fim de que o indivíduo possa ser reintegrado à sociedade, bem como 

a atenção às especificidades de gênero, não há que se discutir acerca da diminuição 

da reincidência criminal, que se ocasiona especialmente pela marginalização de 

determinados grupos, baseado em seu despreparo educacional e profissional, pela 

falta de oportunidades, e ainda a vigência de um modelo social patriarcal que segrega 

mulheres, sem preocupar-se em atender às suas demandas e particularidades 

próprias.  

  

                                                 
51 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 4 ª ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: 
Impetus, v.1, 2011 p. 476. 
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3 PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA 

A Constituição Federal, ao acolher em seu texto a proibição absoluta de 

que a pena, abstratamente cominada, se manifeste além da pessoa do condenado, 

acolhe o Princípio de Intranscendência da Pena. Em distinção às legislações 

passadas, quando os dispositivos penais autorizavam a punição de filhos e netos por 

delitos praticados por seus pais e avós, a atual redação constitucional veda tamanha 

transcendência. Na tentativa de garantir o cumprimento de princípio tão basilar, os 

legisladores ordinários e constituintes incorporaram diversas normas ao ordenamento 

jurídico. Ocorre, no entanto, que embora haja a vedação expressa, a sanção agora se 

sobrepõe a terceiros de forma reflexa, sobretudo na fase de cumprimento da pena, 

onde a concretização dos instrumentos jurídicos é frustrada. 

3.1 ESBOÇO HISTÓRICO 

O Princípio de Intranscendência, como nos ensina José Antonio Paganella 

Boschi, “é expressão da lenta evolução dos povos. Constou da Declaração dos 

Direitos do Homem, de 1789, foi reeditado na Declaração dos Direitos Humanos, de 

1948, e tem, em nosso meio, base constitucional”52.  

Ainda em período precedente à fundação do Estado, as tribos reagiam 

umas contra as outras. Quando o membro de uma delas era lesionado por um membro 

de outra, insurgia-se então uma vingança sanguinária de uma tribo contra a outra, de 

forma coletiva53. 

Na Grécia Antiga a vingança não se limitava ao delinquente, mas sim à toda 

a sua família. Durante o direito grego o crime e a pena possuíam cunho religioso, 

somente sendo esta visão superada pela contribuição de filósofos, durante o período 

greco-romano54.  

Em meados dos séculos IX e VIII a.C., a religião fundamentava as penas. 

No período, quase sempre o sacrifício do autor do delito era o resultado, sendo este 

                                                 
52 BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. Porto Alegre. Livraria 
do Advogado, 2000, p. 48. 
53 LISZT, Franz von. Tratado de Derecho Penal. t. 1. 4. ed. Madrid. Editorial Reus, 1999, p. 20. 
54 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. vol. 1. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo. 
Editora Revista dos Tribunais, 2006. 
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marcado pela crueldade. Para além da mera morte, a pena representava a destruição 

completa do indivíduo, do qual não deveria restar qualquer traço. Todos os seus bens 

e direitos se perdiam55.  

A pena passou, então, por um período de vingança pública, durante a fase 

do reinado, seguido pelo período republicano, onde a proibição da vingança privada 

começou, lentamente, a ganhar força, tendo a Lei de Talião e a composição 

prevalecido. Importante sobre esta é que se admitia a entrega de um escravo para 

sofrer a pena no lugar do infrator, desde que houvesse a concordância da vítima56.  

Já durante o Império, a aplicação de penas recrudesce, sendo novamente 

admitida a plicada a pena de morte, bem como novos tipos de punição foram criados, 

como a condenação a trabalhos forçados57.  

O final do século XVIII foi marcado por reformas legislativas e de 

administração da justiça, influenciado pelo movimento ideias denominado Iluminismo. 

A obra Dos delitos e das penas, de Cesare Beccaria, é considerada um marco na 

história do princípio da personalidade da pena, vez que se contrapunha ao direito 

consuetudinário58.  

Conforme assevera Nucci,  

o caráter humanitário presente em sua obra foi um marco para o Direito Penal, 
até por que contrapôs-se ao arbítrio e à prepotência dos juízes, sustentando-
se que somente leis poderiam fixar penas, não cabendo aos magistrados 
interpretá-las, mas somente aplicá-las tal como postas. Insurgiu-se contra a 
tortura como método de investigação criminal e pregou o princípio da 
responsabilidade pessoal, buscando evitar que as penas pudessem atingir os 
familiares do infrator [...]. A pena, segundo [Beccaria] defendeu, além do 
caráter intimidativo, deveria sustentar-se na missão de regenerar o 
criminoso59. 

                                                 
55 PIERANGELI, José Henrique. Das penas: tempos primitivos e legislações antigas. Fascículos de 
Ciências Penais. Porto Alegre, vol. 5, n. 3, set. 1992, pp. 3-32. 
56 Ibidem. 
57 Ibidem. 
58 ALBRECHT, Peter Alexis. Criminologia: uma fundamentação para o direito penal. Trad. Juarez 
Cirino dos Santos, Helena Schiessl Cardoso. Curitina: ICPC, 2010. p. 14-15 
ANITUA, Gabriel Ignacio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Trad. Sérgio Lamarão. Rio de 
Janeiro: Revan, 2008. p. 160-164. 
BATISTA, Vera Malaguti. Introdução crítica à criminologia brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 
2014. p. 38-39. 
59 NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo. 
Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 42. 
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No período subsequente, o princípio foi consagrado. Nas palavras de Luiz 

Luisi, “Ao contrário do ocorrido no direito pré-beccariano a pena não pode se estender 

a pessoas estranhas ao delito, ainda que vinculadas ao condenado por laços de 

parentesco”60.  

3.2 BRASIL 

No Brasil, o princípio foi consagrado já na primeira Constituição, em 1824. 

Assim, estabelecia que: “nenhuma pena passará da pessoa do delinquente. Portanto 

não haverá em caso algum confiscação de bens, nem a infamia do Réo se transmittirá 

aos parentes em qualquer gráo, que seja” (art. 179, XX)61. Em mesmo sentido previam 

as Constituições de 1891 e 1934.  

A Carta Constitucional de 1937 não mencionou o princípio, tendo o mesmo 

ressurgido na Constituição de 1964 (art. 141, §30)62 e assim permanecendo também 

nas Constituições seguintes, de 1967 (art. 150, §13)63 e 1969 (art. 153, §13)64.  

A atual legislação constitucional, de 1988, consagra o princípio em seu 

artigo 5º, XLV65.  

3.3 O PRINCÍPIO E SEUS COROLÁRIOS 

A princípio, cumpre deslindar acerca da definição de princípio, sendo 

diversas as concepções doutrinárias acerca destes. A doutrina tradicionalista os 

                                                 
60 LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. 2. ed. rev. e aum. Porto Alegre. Sergio Antonio 
Fabris Editor, 2003, p. 51. 
61 BRASIL. Constituição (1824). Constituição Política do Império do Brazil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. Acesso em: 02 out. 2019. 
62 BRASIL. Constituição (1964). Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1964. Disponível em: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/139953/Constituicoes_Brasileiras_v5_1946.pdf?
sequence=9>. Acesso em: 02 out. 2019. 
63 BRASIL. Constituição (1967). Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm>. Acesso em: 02 out. 2019. 
64 BRASIL. Constituição (1969). Emenda Constitucional de 1969. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. 
Acesso em: 02 out. 2019. 
65 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. [Distrito 
Federal]. 
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define como “mandamentos nucleares” ou “disposições fundamentais” de um sistema, 

ou até como “núcleos de condensações”66. 

José Afonso da Silva os explica como “ordenações que se irradiam e 

imantam os sistemas de normas”67, enquanto para Dworkin “os princípios são normas 

que possuem alto grau de generalidade”68.  

Consenso entre os autores é o fato de os princípios possuírem relevante 

valor moral, na medida em que sabido serem ideias fundamentais constituintes do 

ordenamento jurídico brasileiro. São valores supremos, muitas vezes constituídos em 

normas jurídicas69.  

O Estado brasileiro é democrático de direito, possuindo o Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana como fundamento e também como um direito 

fundamental. Tal princípio é, para Ingo Wolfgang Sarlet, a maior hierarquia valorativa 

de todos os princípios constitucionalmente reconhecidos. Daniel Sarmento aduz que 

a dignidade humana é o epicentro da ordem constitucional, sendo a essência do 

próprio Estado assegurá-la70. 

                                                 
66 NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do Processo na Constituição Federal: Processo Civil, Penal 
e Administrativo. 9º edição, revista, ampliada e atualizada com as novas súmulas do STF (simples e 
vinculantes) e com análise sobre a relativização da coisa julgada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009, p. 27. 
67 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 
2006, p. 92.  
68 DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. 9. ed. Cambridge: Harvard University Press, 2002. 
69 ATIENZA, Manuel; MANERO, Juan Ruiz. Sobre princípios e regras. Revista Eletrônica Acadêmica 
de Direito, pp .49-68, 8. Disponível em: 
<https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35001739/Sobre_principios_e_regras.pdf?resp
onse-content-disposition=inline%3B%20filename%3DAtienza_e_Manero_-
_Sobre_principios_e_re.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191124%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-
Amz-Date=20191124T192447Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-
Signature=5eeda5d1653d741680d6b4eb3f9f76808843d58dfe301eac442e99ca330d601c>. Acesso 
em: 23 nov. 2019. 
DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. 9. ed. Cambridge: Harvard University Press, 2002. 
PUCCINELLI JÚNIOR, André. Curso de Direito Constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 91. 
Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/79135659.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2019. 
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 
2006, p. 92.   
SILVA, Virgílio Afonso da. Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção. Revista 
Latino-americana de Estudos Constitucionais, 2013, pp. 607-630. Disponível em: 
<https://constituicao.direito.usp.br/wp-content/uploads/2003-RLAEC01-Principios_e_regras.pdf>. 
Acesso em: 23 nov. 2019. 
70 CARVALHO, Luís Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo Penal e Constituição. 5 ª edição 
revista e ampliada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p.26. 
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Objetivando preservar o fundamento da dignidade da pessoa humana, a 

Constituição Federal consagrou o Princípio da Intranscendência da Pena. Assim, o 

artigo 5º, XLV, da Carta Magna71, preconiza que a pena não deverá ultrapassar a 

pessoa do condenado. 

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a 
obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos 
termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o 
limite do valor do patrimônio transferido;72 

 A Constituição Federal buscou assegurar a impossibilidade de 

transcendência da pena àqueles os quais estiverem sob a égide do Direito brasileiro, 

excetuando-se os casos permitidos em lei, qual seja a decretação do perdimento de 

bens e a obrigação de reparação de danos.  

Fato é que houve a preocupação por parte do legislador constituinte 

originário em garantir o cumprimento do referido princípio, na medida em que, junto a 

ele, prescreveu princípios corolários que garantissem sua eficácia.  

O Princípio da Humanização, alvitrado no artigo 5º, III, da CRFB, é exemplo 

disto. Este busca garantir que “ninguém será submetido à tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante”73.  

Além deste, há também o Princípio da Individualização, que corrobora a 

preocupação com o cumprimento da garantia mencionada, na medida em que 

estabelece  

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as 
seguintes: 

a) privação ou restrição da liberdade; 

b) perda de bens; 

c) multa; 

d) prestação social alternativa; 

e) suspensão ou interdição de direitos;74 

                                                 
71 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. [Distrito 
Federal]. 
72 Ibidem.  
73 Ibidem. 
74 Ibidem. 
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Em sequência, denota-se do Princípio da Limitação da Pena, preceituado 

no inciso XLVII do artigo 5º da Carta Maior75, grande vinculação ao valor da pessoa 

humana, sendo, portanto, essencial à garantia da dignidade humana e, por 

conseguinte, da intranscendência da pena, conforme discorre Ferrajoli 

acima de qualquer argumento utilitário, o valor da pessoa humana impõe uma 
limitação fundamental em relação à qualidade e à quantidade da pena. É este 
o valor sobre o qual se funda, irredutivelmente, o rechaço da pena de morte, 
das penas corporais, das penas infames e, por outro lado, da prisão perpétua 
e das penas privativas de liberdade excessivamente extensas. Devo 
acrescentar que este argumento tem um caráter político, além de moral: serve 
para fundar a legitimidade do Estado unicamente nas funções de tutela da 
vida e os demais direitos fundamentais; de sorte que, a partir daí, um Estado 
que mata, que tortura, que humilha um cidadão não só perde qualquer 
legitimidade, senão que contradiz sua razão de ser, colocando-se no nível 
dos mesmos delinquentes.76 

Como dito, a Constituição Federal tem como um de seus objetivos a 

concretização do princípio em comento através dos seus corolários. Outra 

manifestação de mesmo sentido se encontra presente em seu texto nos incisos LXII 

e LXIII do artigo 5º, que ressaltam a importância familiar 

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão 
comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à 
pessoa por ele indicada; 

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de 
advogado;77 

Estes incisos denotam a preocupação do legislador com a família do 

apenado, bem como ressalta a importância de sua proximidade e assistência. 

Exprime, além, a preocupação de fornecer não só àquele que sofre as sanções a 

adequada e imprescindível garantia à dignidade da pessoa humana como também à 

família deste, na medida em que, em atenção ao Princípio da Intranscendência, a 

pena não se transpasse a eles, ao passo que a redação visa os interesses de ambos.  

Desta forma, cabível se faz o entendimento de que a Constituição Federal 

propõe a defluência entre seus pilares norteadores, posto que o respeito à Dignidade 

da Pessoa Humana fundamenta o respeito ao Princípio da Personalidade da Pena e 

                                                 
75 Ibidem. 
76 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal. 3ª ed. rev. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2002.  
77 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. [Distrito 
Federal]. 
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demais princípios, assim como os demais princípios constitucionais também garantem 

o respeito à Dignidade da Pessoa Humana.  

3.4 A CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE DA PENA 

Visando concretizar o Princípio da Intranscendência da Pena o 

ordenamento jurídico brasileiro, seja através de normas constitucionais ou 

infraconstitucionais, estabelece regras para sua garantia e respeito, reforçando, 

assim, o entendimento de que a pena não deve ultrapassar o sujeito apenado. 

Para tanto, de forma implícita e explícita, há determinação de que a 

responsabilidade penal será sempre pessoal, de modo que o núcleo familiar não sofra 

qualquer consequência em decorrência da aplicação de sanções punitivas imputadas 

ao membro transgressor.  

Isto se demonstra também no Código Penal, em seu artigo 107, II, que 

dispõe 

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 

        I - pela morte do agente;78 

A implicação de a morte do agente ocasionar a extinção da punibilidade 

decorre da impossibilidade de a punição ser continuada em qualquer outra pessoa 

senão aquela a qual cometeu o crime, em uma clara atenção à pessoalidade penal. 

Ainda sobre a garantia do bem-estar e dignidade do preso e de sua família 

como forma de obedecer ao Princípio de Intranscendência da Pena, a Lei de 

Execuções Penais assim expõe acerca da assistência social, remuneração e 

condições de proximidade 

Art. 23. Incumbe ao serviço de assistência social: 

VII - orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado 
e da vítima. 

Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não 
podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) do salário mínimo. 

§ 1° O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender: 

                                                 
78  BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. [Distrito Federal], 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 
05 out. 2019. 
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b) à assistência à família; 

Art. 103. Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de 
resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência 
do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.79 

A referida Lei também garante às mães o direito de estar próximo aos filhos, 

pois disciplina 

Art. 89.  Além dos requisitos referidos no art. 88, a penitenciária de mulheres 
será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar 
crianças maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos, com a 
finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver 
presa.80    

Todos os exemplos trazidos à baila demonstram a preocupação em se 

fazer cumprir um princípio constitucional tão basilar. Salta aos olhos, porém, a 

divergência entre aquilo inculcado pelos legisladores constituintes e ordinários e a 

realidade cotidiana.  

3.5 A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DE INTRANSCENDÊNCIA DA PENA SOB 

ANÁLISE FÁTICA 

Convém enfatizar que a aplicação do Princípio da Pessoalidade da Pena 

não consta em nosso histórico mais remoto. Malgrado a atual noção de dignidade da 

pessoa humana muito tenha sido influenciada pelo filósofo racionalista Immanuel 

Kant, chegando inclusive a se refletir em efeitos jurídicos, fato é que nossas raízes 

caminharam em sentido oposto81.  

A exemplo, quando da Inconfidência Mineira, o processo que condenou 

Tiradentes nos remete duplamente à violação incontestável de dois princípios: da 

Dignidade da Pessoa Humana e da Intranscendência da Pena.  

Portanto condemnam o réo Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha 
Tiradentes, alferes que foi da tropa paga da capitania de Minas, a que com 
baraço e pregão seja conduzido pela ruas públicas ao lugar da forca, e n’ella 
morra morte natural para sempre, e que depois de morto lhe seja cortada a 
cabeça e levada à Vila Rica, aonde em o lugar mais público d’ella será 
pregada em um poste alto até que o tempo a consuma; o seu corpo será 
dividido em quatro quartos e pregados em postes pelo caminho de Minas, no 

                                                 
79 BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Lei de Execução Penal. [Distrito Federal]. 
80 Ibidem. 
81 ALVES, Jamil Chaim. Princípio da personalidade da pena e execução penal. Revista do Tribunal 

Regional Federal da Terceira Região, São Paulo, a. XXVIII, n. 133, jun. 2017, pp. 15-32. Disponível 
em: 
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos
_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/Rev-TRF-3R_133.pdf>. Acesso em: 10 out. 2019. 
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sitio da Varginha e de Sebolas, aonde o réo teve suas infames praticas, e o 
mais nos sitios de maiores povoações, até que o tempo tambem os consuma. 
Declaram ao réo infame, e infames seus filhos e netos, tendo-os, e seus bens 
applicam para o fisco e camara real, e a casa em vivia em Vila Rica será 
arrasada e salgada, e que nunca mais no chão se edifique, e sendo proprias, 
serão avaliadas e pagas ao seu dono pelos bens confiscados, e no mesmo 
chão se levantará um padrão pelo qual se conserve em memoria a infamia 
d’este abominável réo.82 

Cumpre salientar do trecho que condenou Tiradentes, retirado da Sentença 

da Alçada, proferida no Rio de Janeiro em 18 de abril de 1792, para além da violação 

a diversos princípios, a explícita transcendência penal aos seus familiares, vez que 

declara como infames o réu e também seus filhos e netos, proibindo-os, assim, de 

receberem sua herança.  

Atualmente, embora de forma explícita conste a exigência de 

intranscendência penal, fato é que a violação de tais preceitos infraconstitucionais e 

constitucionais persiste, demonstrando que o ordenamento jurídico ainda carrega em 

si as amarras históricas que o remontam ao passado.   

Na realidade prática, a infração penal tem seus efeitos estendidos para 

além da pessoa do autor e se transmite às demais pessoas que com ele convivam, 

como aponta Fernando Vernice dos Anjos: 

(...) trata-se de um princípio simples de ser explicado e abstratamente 
aplicado. Qualquer regime democrático repudia as antigas sanções de 
infâmia ou confisco contra a família do criminoso. No entanto, é sabido que 
qualquer pena e, em especial, a de prisão, afeta o círculo de pessoas 
próximas ao condenado. Famílias ficam privadas de pais e de mães que, 
encarcerados, não podem provê-las, ocorrendo uma verdadeira transferência 
da pena.83 

Em contraponto ao viés de interpretação absoluto, o qual entende tratar-se 

de proibição inafastável de que a pena se dirija a terceiras pessoas que não 

concorreram para o delito, há quem defenda que o princípio seja analisado sob o 

prisma relativista, como José Frederico Marques, que entende que a sanção deve 

evitar o prejuízo a terceiros na medida em que for possível84.  

                                                 
82 COSTA, Luiz Henrique Manoel da. A Inconfidência Mineira inserida na evolução do direito 
penal. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 138, n. 35, jun 1998, pp. 249-257. Disponível 
em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/382/r138-
21.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. Acesso em: 02 out. 2019. 
83  ANJOS, Fernando Vernice dos. Princípios limitadores da execução penal. Boletim IBCCRIM, São 
Paulo, 2016, n. 194, jan. 2009, pp. 17-18. Disponível em: 
<https://www.ibccrim.org.br/boletim_artigos/230-194-Janeiro-2009>. Acesso em: 04 out 2019. 
84 MARQUES, José Frederico. Curso de direito penal. 3. vol. São Paulo. Saraiva, 1956, p. 117. 
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Conforme salientam Alejandro Alagia, Alejandro Slokar, Eugenio Raul 

Zaffaroni e Nilo Batista,  

o Estado de polícia estende a responsabilidade a todos que cercam o infrator, 
pelo menos por não terem denunciado sua atividade, e considera sua família 
perigosa, porque seus membros podem vingá-lo. Tais características se 
acentuam nos delitos que afetam a existência do estado, que no estado de 
polícia se confunde com o governo. Por isso, por meio do terror incentiva a 
delação e consagra a corrupção de sangue. No estado de direito a 
responsabilidade penal deve ser individual e não pode transcender a pessoa 
do delinqüente. [...] Entretanto, essa transcendência do poder punitivo na 
direção de terceiros é, de fato, inevitável: a comunicação, o conhecimento, a 
estigmatização, a queda dos rendimentos etc., são todos efeitos que 
inevitavelmente alcançam a família do simples acusado e mesmo outras 
pessoas. Nossa legislação contém poucos dispositivos no sentido de atenuá-
los, como, por exemplo, o auxílio-reclusão, de natureza previdenciária (art. 
80, lei no. 8213, de 24.jul.91). Um efeito transcendente de prisonização – sem 
embargo da tímida previsão legal da visita íntima (art. 40, inc. X, LEP), na 
prática subordinada à maior ou menor liberalidade da administração – é a 
privação de relações sexuais, que deixa ao cônjuge ou companheiro não-
institucionalizado a opção entre abstinência ou dissolução do vínculo 
afetivo85. 

Em observação aos fatos, notório se faz que mesmo os poucos dispositivos 

legais existentes que visem o amortecimento da transferência penal são falhos e 

desrespeitados, especialmente quando o praticante do delito é pessoa de sexo 

feminino.  

  

                                                 
85 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, BATISTA, Nilo Batista; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito 
penal brasileiro: primeiro volume – Teoria Geral do Direito Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 
2003, p. 232. 
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4 A TRANSFERÊNCIA INTERGERACIONAL DA PENA 

À medida que mulheres são presas, outras mulheres assumem suas 

responsabilidades. A prisão de mulheres mães torna essa realidade ainda mais cruel, 

uma vez que rompidas, pelo cárcere, as funções por elas exercidas anteriormente, 

são repassadas às demais mulheres de sua família. Este repasse do papel de cuidado 

materno gera uma transferência de pena intergeracional, ao passo que recai, 

majoritariamente, sobre as mães das apenadas. Isto repercute não apenas na perda 

de referência familiar da mulher presa, mas também na sobrecarga física, emocional 

e financeira de outras mulheres. Implica ainda em efeitos nocivos à criança cuja mãe 

está presa, reverberando até sua fase adulta, em ignorância à regras e direitos 

estabelecidos em prol das mulheres e de seus filhos. A pena privativa de liberdade 

aplicada à mulheres ignora o papel materno na construção individual, em desrespeito 

não só ao Princípio da Personalidade da Pena, mas também a diversos outros direitos 

os quais deveriam ser assegurados às mulheres mães e seus filhos, na tentativa de 

minimizar os impactos transladados da pena.    

4.1 TRANSFERÊNCIA DA PENA DA PRESA PARA SUA FAMÍLIA E VISITANTES 

Muitas são as formas como a sanção aplicada a quem cometeu o delito se 

transfere também à sua família, na medida em que a prisão 

(...) é uma instituição total que [...] possui um caráter punitivo e correcional, 
podendo gerar um atributo estigmatizante aos homens e mulheres presos; 
isto é, a prisão gera em seus internos, ou até mesmo ex-internos, uma 
situação de inabilidade para a aceitação social plena. Goffman (1988) afirma 
que tal estigma se estende além do indivíduo estigmatizado; para ele, a 
pessoa que se relaciona com outra estigmatizada (como os presidiários) 
através de uma estrutura social (como filiação) possibilita a sociedade 
considerar ambos uma só pessoa86. 

Com o objetivo de comprovar e verificar o prejuízo auferido por terceiros 

quando da aplicação de condenação àquele que praticou o delito, Jamil Chaim Alves, 

Doutor e Mestre em Direito Penal, realizou estudo com mulheres que se encontravam 

                                                 
86 STELLA, Claudia. Filhos (as) de mulheres presas: soluções e impasses para seu 
desenvolvimento. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social) – Faculdade de Psicologia, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2000, p. 48. 
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na fila de visitação aos detentos da penitenciária Desembargador Adriano Marrey, em 

Guarulhos, São Paulo87. 

Em sua pesquisa, destacou-se, dentre os efeitos da prisão para a família 

da pessoa encarcerada, o estigma associado à prisão88.  

Gráfico 3 - Demonstrativo do percentual de pessoas que afirmou ou negou ter sofrido 
preconceito com a condenação do familiar. 

 

Fonte: ALVES, Jamil Chaim. Princípio da personalidade da pena e execução 
penal. Revista do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, São Paulo, a. 
XXVIII, n. 133, p.15-32, jun. 2017. 
 

Dentre os que afirmaram ter sofrido preconceito, 6 alegaram que o mesmo 

se manifestou através da perda do emprego, ocorrido quando seus superiores 

tomaram conhecimento de que seu familiar havia sido preso89.  

O estudo, embora verse sobre apenados do gênero masculino, muito nos 

diz sobre a nódoa existente na sociedade, a qual afeta os apenados de ambos os 

gêneros. Em estudo mais específico, a Mestra em Ciências Jurídicas e Sociais, 

Mariana Paganote Dornellas, realizou pesquisa empírica com os visitantes das 

                                                 
87 ALVES, Jamil Chaim. Princípio da personalidade da pena e execução penal. Revista do Tribunal 
Regional Federal da Terceira Região, São Paulo, a. XXVIII, n. 133, jun. 2017, pp. 15-32. Disponível 
em: 
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos
_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/Rev-TRF-3R_133.pdf>. Acesso em: 10 out. 2019. 
88 Ibidem. 
89 Ibidem. 
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mulheres encarceradas na Penitenciária Talavera Bruce, a fim de analisar as 

consequências do encarceramento na família destas apenadas. 

Sua pesquisa revelou que o preconceito arraigado ao encarceramento 

afeta os familiares das mulheres presas no âmbito escolar, laboral, residencial e 

familiar. Há, assim, a transmissão do estigma, à medida que os familiares necessitam 

migrar de residência, trocar as crianças de escola ou até trocar de emprego90.  

O cientista social Erving Goffman aduz que as relações mais próximas de 

um indivíduo estigmatizado têm a ser evitadas ou terminam. Isto porque as pessoas 

próximas àquela atingida pelo estigma estabelecem com ele uma conexão, levando a 

sociedade mais ampla a considerá-los como uma única pessoa. Em busca de se 

desvencilhar de tais deslustres, a família acaba por se distanciar, despendendo 

grande esforço para tentar encobrir a situação estigmatizada, como se pode observar 

pela necessidade de mudança de residência, escola e trabalho91. 

Neste autoisolamento, a ausência de intercâmbio social faz com que estes 

indivíduos tendam a se tornar desconfiados, deprimidos, hostis, ansiosos e confusos. 

O grande ensaio para esconder o motivo do estigma e assim se poupar de seus efeitos 

se torna ainda mais difícil quando àqueles para quem esconde são pessoas próximas, 

vez que o temor da descoberta prejudica, para além das relações sociais 

estabelecidas, também as futuras92. 

A tentativa de manter em segredo a mácula leva ao sentimento de culpa, 

gerando enorme impacto ao estado psicológico daquele que esconde. Um elevado 

nível de ansiedade se estabelece, ao passo que a pessoa tende a levar uma vida 

capaz de ruir a qualquer instante93.  

                                                 
90 DORNELLAS, Mariana Paganote. Os efeitos do encarceramento feminino para a família da mulher 
presa: aspectos da transcendência da pena. Revista Antropolítica, Niterói, v. 123, n. 93, set. 2019, 
pp. 93-123. Disponível em: 
<http://www.revistas.uff.br/index.php/antropolitica/article/view/575/Os%20efeitos%20do%20encarcera
mento%20feminino%20para%20a%20fam%EDlia%20da%20mulher%20presa%3A%20aspectos%20
da%20transcend%EAncia%20da%20pena>. Acesso em: 12 nov. 2019. 
91 GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Tradução: 
Mathias Lambert. 4.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1981. 
92 Ibidem.  
93 Ibidem. 
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O compartilhamento do estigma pode ser observado, por exemplo, quando 

a família recebe tratamento conexo ao da pessoa presa, quando em momento de 

visita. A ligação pessoal da família para com o indivíduo apenado faz com que o os 

visitantes sejam objeto de desconfiança. Os familiares passam a ser identificados 

como ameaça em potencial, sendo assim merecedores de recriminação. Neste 

momento, a distinção entre o objeto da sanção e seus visitantes se dilui94 

Conforme afirma Braman, o estigma associado ao encarceramento deixa 

marcas não só no apenado, mas também em sua família. A consequência mais 

significativa do estigma para eles é a distorção, diminuição e até mesmo rompimentos 

dos laços sociais, já que muitos passam a evitar familiares e amigos na tentativa de, 

assim, não precisarem mentir sobre o encarceramento95.  

Segundo o autor, os desdobramentos podem se demonstrar maiores para 

a família do que para a pessoa efetivamente encarcerada. Isto porque a percepção 

do julgamento de outros membros sociais é por eles experimentado, enquanto os 

presos mantém relações entre si, onde o estigma possui menor influência. Os 

familiares, em contrário, permanecem em suas comunidades, sujeitos à pressão 

social96.  

A nódoa que entremeia o cárcere e a família das apenadas se incute para 

além das relações sociais, se fazendo também presente no acesso dos familiares ao 

ambiente prisional. Como visto, o tratamento dispensado pelos agentes aos visitantes 

também é diferenciado, diretamente atingido pelo estigma, em mais uma afronta 

evidente ao princípio da intranscendência da pena.  

Em acordo ao que ensina o antropólogo e escritor já citado, Erving 

Goffman, quando o apenado chega ao local de cumprimento da pena, despe-se das 

concepções de si mesmo que foram criadas com base em disposições sociais de seu 

mundo doméstico. A série de rebaixamentos, degradações, humilhações e 

                                                 
94 . COMFORT, Megan. Doing time together: love and family in the shadow of the prison. Chicago: 
The University of Chicago Press, 2008, p. 63. Disponível em: 
<https://pdfs.semanticscholar.org/a2d5/2d8f97a90c0776ed299a205ff530f9d53610.pdf>. Acesso em:12 
nov. 2019. 
95 BRAMAN, Donald. Families and incarceration. In: MAUER, Marc; CHESNEYLIND, Meda. Invisible 
punishment: the collateral consequences of mass imprisonment. New York: The New Press, 2002. 
96 Ibidem. 
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profanações experimentadas por sua pessoa resultam no que o autor chama de 

“mortificação do eu”97. 

O abandono à concepção anterior de si mesmo pode ser observado 

também nos familiares de mulheres encarceradas, muito embora não estejam 

internados. A redução da autonomia dos visitantes para determinar sua aparência 

acaba por amoldar os familiares ao uso de uma espécie de uniforme, como os presos. 

Isso, segundo Goffman, é o que caracteriza a desfiguração pessoal do indivíduo.  

Além da deformação pessoal que decorre do fato de a pessoa perder seu 
conjunto de identidade, existe a desfiguração pessoal que decorre de 
mutilações diretas e permanentes do corpo - por exemplo, marcas ou perda 
de membros. Embora essa mortificação do eu através do corpo seja 
encontrada ero poucas instituições totais, a perda de um sentido de 
segurança pessoal é comum, e constitui um fundamento para angústias 
quanto ao desfiguramento. Pancadas, terapia de choque, ou, em hospitais 
para doentes mentais, cirurgia - qualquer que seja o objetivo da equipe 
diretora ao dar tais serviços para os internados - podem levar estes últimos a 
sentirem que estão num ambiente que não garante sua integridade física98.  

O trabalho da pesquisadora Dornellas no penitenciária Talavera Bruce 

evidencia não apenas o controle estatal e a imposição velada ao uso de certa espécie 

de uniforme, mas também as consequências físicas sofridas pelos visitantes por 

consequências destas indumentárias exigidas.  

As entrevistas aconteceram nos meses de julho e agosto, durante o inverno, 
portanto. Embora o Rio de Janeiro não seja conhecido por invernos rigorosos, 
o contraste do curto período de frio com a maior parte do ano, em que há 
muito calor, faz com que as pessoas não possuam grande variedade de 
agasalhos, principalmente as mais pobres. Em um dia de temperaturas 
particularmente mais baixas, em que chovia, presenciamos algumas pessoas 
apenas de camisa, que se encolhiam de frio. Conversando com uma delas, 
soubemos que trabalhava como segurança em eventos, e que seus casacos 
eram pretos, por isso não poderiam ser usados. Ela preferia ficar com frio do 
lado de fora do que esperar com o casaco e ter que jogá-lo fora na hora de 
entrar, porque não há um local para armazenamento dos itens proibidos. Um 
homem que participava da conversa nos disse que alugou um casaco em um 
estabelecimento próximo por R$10.  

Como é difícil encontrar agasalhos nas especificações do sistema prisional e 
que, de qualquer forma, tal incidiria em um gasto adicional, a maior parte das 
pessoas não tem alternativa a não ser ficar por horas esperando no frio, que 
se potencializa com os pés molhados, visto que só é possível entrar de 
chinelos de dedo. Principalmente as crianças e os idosos ficam expostos a 
doenças, que podem evoluir para uma pneumonia, por exemplo. A própria 

                                                 
97 GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. São Paulo: Editora Perspectiva, p. 24, 1961. 
Disponível em: < https://app.uff.br/slab/uploads/Manicomios-prisoes-e-conventos.pdf>. Acesso em: 14 
nov. 2019. 
98 GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. São Paulo: Editora Perspectiva, 1961, p. 
29. Disponível em: < https://app.uff.br/slab/uploads/Manicomios-prisoes-e-conventos.pdf>. Acesso 
em: 14 nov. 2019. 
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restrição de calçados nos parece uma forma de diferenciar os visitantes de 
outras pessoas que circulam no ambiente penitenciário, demonstrando que, 
de alguma forma, são considerados inferiores e indignos, sendo 
desprezados, assim como as pessoas presas99. 

O código de vestimenta possui diversas especificações relativas à cores, 

tecidos e acessórios. Este problema atinge principalmente as camadas mais pobres 

de visitantes, que não possuem condições para arcar com os custos de uma 

renovação de roupas para que se adequem às regras da prisão. Além disso, estas 

mesmas regras mudam com frequência, de maneira imprevisível, tornando as regras 

sobre os trajes absolutamente incertas até mesmo para os visitantes mais 

frequentes100. 

Essa instabilidade alimentada pela ausência de informações explícitas e 

difusas acerca do que é ou não permitido gera um sentimento de total desvalorização 

e impotência por parte dos visitantes, visto que tais decisões influenciam diretamente 

suas vidas101. 

Aspecto também relevante das mazelas transponíveis do sistema prisional 

se manifesta durante as revistas íntimas. Muito embora tenha a revista vexatória sido 

proibida no estado do Rio de Janeiro, suas marcas ainda ardem na pele daqueles que 

por ela foram submetidos, como se pode extrair de dois trechos das entrevistas 

realizadas por Dornellas. 

“[...] Então é um constrangimento muito grande. A minha mãe fala que o de 
mulher é pior ainda. Minha mãe fala que de mulher, mandava subir num 
banquinho de três degraus, tinha que ficar 60 centímetros acima do chão, a 
mulher se sentava, ou se agachava, e ela mandava tu, simplesmente nua, se 
agachar e abrir as pernas. Minha mãe falou que a mulher só faltava enfiar o 
dedo dentro das suas coisas pra ver se você tava carregando, portando 
alguma droga, e era um agacha e levanta, agacha e levanta.” 

“Era bem pior, tinha que tirar a roupa, tinha que agachar, tinha que assoprar 
na garrafa, pelada, agora melhorou bastante. É o que eu falo, a gente tem 
que se acostumar, porque é o que a gente está vivendo, se não tivesse a 
revista íntima eu não podia entrar, e eu tinha que vê-la, então... A gente agora 

                                                 
99 DORNELLAS, Mariana Paganote. Os efeitos do encarceramento feminino para a família da mulher 
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100 Ibidem. 
101 COMFORT, Megan. Doing time together: love and family in the shadow of the prison. Chicago: 
The University of Chicago Press, 2008, p. 47. Disponível em: 
<https://pdfs.semanticscholar.org/a2d5/2d8f97a90c0776ed299a205ff530f9d53610.pdf>. Acesso em:12 
nov. 2019. 



47 

 

é igual ela, um número no sistema, tem que se acostumar conforme eles 
querem.”102 

Não obstante a proibição, os familiares dos presos continuam a sofrer 

diversas indignidades durante a visitação. As exigências humilhantes travestidas de 

medidas de segurança institucional servem como meio de controlar e desestimular as 

visitas103. 

Um outro ponto que vai ao encontro do exposto por Goffman é o medo e 

postura adotados pelos visitantes104. O tratamento ríspido a eles dispensado pelos 

agentes faz com que evitem manifestar descontentamento, no intuito de não 

desagrada-los e assim evitar que sejam tratados como se presos fossem105.  

Este comportamento, chamado pelo autor de postura aviltante, se perfaz 

pela adoção de posturas que traduzem imagens inferiores de si. Isto ocorre com os 

familiares durante a visitação. Eles descrevem que acatam desrespeitos em silêncio, 

em temor a punições, como a apreensão da carteirinha de visitante ou até mesmo 

compelidos pelo temor de que sua familiar presa seja punida por seus 

comportamentos106. 

Toda essa série problemática de transferência velada da pena para os 

familiares, firmada em ações e omissões estatais, leva a uma queda no número de 

visitas. Em estudo sobre as visitas íntimas na cadeia feminina de Franca, a estudante 

Ana Carolina de Morais Colombaroli, junto à professora de criminologia Ana Gabriela 

                                                 
102 DORNELLAS, Mariana Paganote. Os efeitos do encarceramento feminino para a família da mulher 
presa: aspectos da transcendência da pena. Revista Antropolítica, Niterói, v. 123, n. 93, set. 2019, 
pp. 93-123. Disponível em: 
<http://www.revistas.uff.br/index.php/antropolitica/article/view/575/Os%20efeitos%20do%20encarcera
mento%20feminino%20para%20a%20fam%EDlia%20da%20mulher%20presa%3A%20aspectos%20
da%20transcend%EAncia%20da%20pena>. Acesso em: 12 nov. 2019. 
103 COMFORT, Megan. Doing time together: love and family in the shadow of the prison. Chicago: 
The University of Chicago Press, 2008, pp. 50-61. Disponível em: 
<https://pdfs.semanticscholar.org/a2d5/2d8f97a90c0776ed299a205ff530f9d53610.pdf>. Acesso em:12 
nov. 2019. 
104 GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. São Paulo: Editora Perspectiva, 1961, p. 
30. Disponível em: < https://app.uff.br/slab/uploads/Manicomios-prisoes-e-conventos.pdf>. Acesso em: 
14 nov. 2019. 
105 DORNELLAS, Mariana Paganote. Os efeitos do encarceramento feminino para a família da mulher 
presa: aspectos da transcendência da pena. Revista Antropolítica, Niterói, v. 123, n. 93, set. 2019, 
pp. 93-123. Disponível em: 
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da%20transcend%EAncia%20da%20pena>. Acesso em: 12 nov. 2019. 
106 Ibidem.  
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Mendes Braga, apontam que a penitenciária em questão, a exemplo, define o dia de 

visita em data e horário dificultoso, obstaculizando não apenas o acesso da apenada 

à família, mas impondo barreiras também ao acesso dos familiares à mesma107.  

Dentre as 69 presas que responderam ao questionário, 13 delas (18,8%) 
recebem visita dos companheiros, 35 (50, 70%) recebem visita dos pais24 
recebem visita dos irmãos (34,8%). Embora 61 das presas (88,4%) tenham 
filhos, somente 24 (34,8%) recebem visita destes. Ainda entre aquelas que 
recebem visitas, 2 (2,9%) recebem visitas de amigos e 2 (2,9%) recebem 
visitas de outros familiares diferentes dos elencados no questionário.108 

Malgrado ocorram tais interações apenas nos limites da penitenciária, fato 

é que repercutem amplamente na vida dos familiares, os quais devem ajustar seus 

horários, vestimentas e comportamentos a fim de cumprir com as exigências do 

sistema penitenciário. Em artigo sobre a experiência carcerária feminina, Vanina 

Ferreccio alega que as principais visitantes dos presídios, ou seja, mulheres, têm suas 

vidas atravessadas pela socialização carcerária. A autora expressa que a experiência 

das visitantes não ocorre de forma secundária, proveniente daquela das pessoas 

presas, mas sim de forma autônoma e paralela à do familiar apenado, sendo assim 

titular de sua própria experiência carcerária109.  

As poucas pesquisas que se debruçam sobre o tema apontam a grande 

invisibilização do problema, de modo que ainda há pouco material de estudo sobre as 

questões. No entanto, mesmo a análise destes poucos expõe as mazelas da utilização 

massiva do encarceramento como forma de controle social e como este se estende 

muito além da pessoa do condenado.  

4.2 A TRANSFERÊNCIA AOS FILHOS AINDA NO CÁRCERE 

                                                 
107 COLOMBAROLI, Ana Carolina de Morais; BRAGA, Ana Gabriela Mendes. A cadeia feminina de 
Franca sob a ótica da visita íntima. Revista de Estudos Empíricos em Direito, São Paulo, v. 1, n. 2, 
jul. 2014, pp. 122-139. Disponível em: 
<http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/09/doctrina39702.pdf>. Acesso em: 27 jun. 
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108 Ibidem. 
109 FERRECCIO, Vanina. El otro encarcelamiento femenino: la experiencia carcelaria de las mujeres 
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67. Disponível em: 
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Os visitantes e familiares não são os únicos afetados pelo encarceramento. 

Os filhos das mulheres presas também são atingidos pelo sistema carcerário, ainda 

que de formas diversas.  

Em contrário às Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres 

Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade Para Mulheres Infratoras (Regras de 

Bangkok), cujo princípio básico é a necessidade de considerar as distintas 

necessidades das mulheres presas, não há dados precisos sobre a quantidade de 

crianças afetadas pelo encarceramento de seus familiares, especialmente genitores.  

A autora Helen Codd afirma que a ausência de dados precisos sobre tais 

crianças é um reflexo da invisibilidade das famílias das pessoas presas. Salienta que 

o encarceramento da mãe é particularmente severo para as crianças. Segundo a 

autora, as mães representam a “âncora” dos filhos, de modo que estes ficam “à deriva” 

com sua prisão110.  

Considerando que muitas mulheres engravidam ou têm seus filhos quando 

ainda em cumprimento de pena, necessário é o enfoque sobre o tema. Stella e Berti 

afirmam que a gravidez prepara a mulher para desempenhar o papel de mãe, o qual, 

em nossa sociedade, é visto como algo muito especial, já que ligado ao mito da figura 

materna. Assim, a gravidez é vista como um momento de grande riqueza e 

complexidade111. No cárcere, no entanto, a fragilidade que ronda continuamente a 

futura mãe envolve-a em uma série de impasses psicológicos112.  

A forma que uma criança nasce a impacta fortemente. Partos violentos 

podem gerar estresse pós-traumático na mulher, comprometendo sua relação com o 

bebê. Parto é um fenômeno mecânico, regido por uma série de acontecimentos e leis 

mecânicas, enquanto o nascimento é um fenômeno amplo, de repercussões físicas, 

                                                 
110 CODD, Helen. In the shadow of prison: families, imprisonment and criminal justice. New York: 
Routledge, 2011, pp. 62-63. 
111 STELLA, Claudia. As implicações do aprisionamento materno na vida do(as) filho(as). Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. ano 9. v. 34. São Paulo: Ed. RT, jun. 2001, pp. 237–264. Disponível 
em: <https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:artigo.revista:2001;1000599384>. 
Acesso em: 23 nov. 2019. 
112 STELLA, Claudia. Filhos de mulheres presas: o papel materno na socialização dos 
indivíduos. Estudos e Pesquisas em Psicologia, v. 9, n. 2, pp. 292-306. Disponível em: 
<https://www.redalyc.org/pdf/4518/451844629003.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2019 
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psíquicas e sociais extensas, conforme doutrina o autor e doutor em Medicina 

Obstetrícia Umbeto Gazi Lippi113.  

Não obstante, após este momento, ocorre o puerpério, que se constitui 

como um momento de intenso trabalho psíquico para a mulher, que terá de lidar com 

a perda de seu corpo grávido e passar a exercitar a maternidade114, em mais um 

momento de profundo impacto sobre mãe e criança.  

Em seus primeiros meses a criança permanece no cárcere, com a mãe, em 

respeito a fundamental direito à vida saudável da criança: o leite materno. A 

importância da amamentação está pautada no artigo 24, item 2, alínea “e”, da 

convenção dos Direitos da Criança115. Para além, o momento de aleitamento tem peso 

significativo entre a interação da criança com a mãe, como diz Dantas: 

Durante a amamentação, o bebê observa com clareza o rosto da mãe, suas 
expressões faciais e sente o calor de seus braços. Na verdade, o que se vê 
é uma comunicação silenciosa entre a mãe e o bebê. Assim, o contato torna-
se mais qualitativo, pois não importa apenas dar o seio, mas como o seio é 
dado, com o objetivo de que o bebê incorpore não só o leite da mãe, mas 
também a sua voz, seus embalos e suas carícias116. 

Embora esteja a legislação em favor dos direitos da criança, a realidade 

prisional diverge do texto normativo. A ausência de berçários em unidades prisionais 

femininas, a exemplo, compele a criança a ocupar espaços físicos dentro e fora dos 

estabelecimentos penais que lhe são indignos, insalubre e violentos, totalmente 

incompatíveis com os direitos e interesses do infante117.  

                                                 
113 LIPPI, Umberto Gazi. Parto: Assistência materna. In: Fundamentos do desenvolvimento infantil: da 
gestação aos 3 anos. 2011. Disponível em: <https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/biblioteca/fundamentos-
do-desenvolvimento-infantil---da-gestacao-aos-3-anos/>. Acesso em 23 nov. 2019. 
114 CASTRO, Claudia Medeiros de. O nascimento – Puerpério – Aspectos emocionais. In: CYPEL, Saul 
(Org.). Fundamentos do desenvolvimento infantil: Da gestação aos 3 anos. São Paulo: Fundação 
Maria Cecília Souto Vidigal, 2011, p. 108-109. Disponível em: <https://www.fmcsv.org.br/pt-
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nov. 2019. 
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nov. 2019. 
116 DANTAS, Newton José de Oliveira. Comentário. In: Causos do ECA: Muitas histórias, um só 
enredo: O Estatuto da Criança e do Adolescente no cotidiano. São Paulo: Fundação Telefônica, 
2010, p. 63. Disponível em: 
<http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/pro_menino/causos_do_eca_6.pdf>. Acesso em: 
23 nov. 2019. 
117 VIEIRA, Cláudia Maria Carvalho do Amaral. Crianças encarceradas - A proteção integral da 
criança na execução penal feminina da pena privativa de liberdade. 2013. 508 f. Tese (Doutorado) 
- Curso de Pós-graduação Stricto Sensu em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2013. Disponível em: 
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Ainda que a permanência da criança ao lado da mãe durante os primeiros 

meses se justifique sob a necessidade do aleitamento materno como forma de 

alimentação exclusiva, bem como fortalece o vínculo afetivo entre mãe e infante, não 

se pode ignorar os demais aspectos de sua saúde118.  

A vigilância do crescimento e desenvolvimento da criança encarcerada não 

possui amparo, assim como não é possível o acompanhamento de pediátrico 

adequado. A criança que fica no cárcere usufrui do contato materno e dos benefícios 

da amamentação para sua saúde, por um lado, enquanto sofre com muitas e 

profundas deficiências da estrutura carcerária, pondo em risco sua vida119.  

A omissão do Estado, então, submete as crianças às condições de 

encarceramento da mãe, violando o princípio da pessoalidade da pena, ao passo que 

a mesma se estende ao infante.  

4.3 O PAPEL FAMILIAR NA CONSTRUÇÃO DO INDIVÍDUO  

Imprescindível se faz a consideração de conceitos do instituto da família e 

como reverbera a prisão na vida do condenado e sua família. Cumpre salientar que 

são escassos os trabalhos produzidos no Brasil e no mundo que versem sobre as 

separações de pais e filhos, especialmente mães e filhos, ocasionadas pela prisão.  

Um dos elementos fundamentais do desenvolvimento humano é a 

socialização. Esse processo pode caracterizar-se por uma adaptação ao mecanismo 

social, a qual é necessária à sobrevivência humana. O indivíduo não pode ser 

entendido como algo fechado e autossuficiente, pois é na sociedade que encontra o 

necessário à elaboração da realidade120.  

Como socialização pioneira de uma criança está a família. É nela que a 

criança começa a realizar as identificações primárias que serão de fundamental 

importância ao seu desenvolvimento, adquirindo, portanto, caráter fundamental 
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quando da constituição da personalidade dos indivíduos. A identificação estabelecida 

entre as crianças e as figuras de autoridade no interior da família serve como base 

para a formação de sua personalidade e identificação na fase adulta121.  

Segundo Berger, é neste processo que a criança  

[...] absorve os papéis e as atitudes dos outros significativos, isto é, interioriza-
os, tornando-os seus. Por meio desta identificação com os outros 
significativos a criança torna-se capaz de se identificar a si mesma, de 
adquirir uma identidade subjetivamente coerente e plausível. Em outras 
palavras, a personalidade é uma entidade reflexa, que retrata as atitudes 
tomadas pela primeira vez pelos outros significativos com relação ao 
indivíduo122. 

A escritora e psicóloga mexicana Leticia Solis, junto ao professor de 

psiquiatria e psicanálise Serge Lebovici, desenvolveu um estudo sobre os desafios da 

parentalidade no terceiro milênio123. 

A família é ao mesmo tempo o lugar de inscrição da criança numa genealogia 
e numa filiação, inscrição necessária a construção de sua identidade e de seu 
processo de humanização, e o lugar de confronto de três diferenças 
fundadoras com o que todo o psiquismo humano deve deparar e resolver: a 
diferença de si e do outro (a alteridade), a diferença de sexo e diferença de 
gerações. Queiramos ou não, nenhuma instituição pode pretender substituir 
a família nessas implicações fundamentais. Portanto, é urgente favorecer ao 
máximo o funcionamento das famílias para ajudá-las a responder nas suas 
tarefas e, quando necessário diante das falhas graves, proporcionar 
substituições, mas fazê-la respeitando tudo o que pode ser mantido dos 
papeis parentais124. 

Os autores cunham o termo parentalidade como atividades concomitantes 

empreendidas por aqueles que são a referência familiar da criança, tendo a função de 

garantir seu desenvolvimento integral. Se caracteriza por um fenômeno psíquico e não 

biológico, que se inicia no período gestacional, de modo que a construção psíquica da 

criança se constrói a partir de vínculos parentais125.  

A entidade familiar, portanto, é parte da constituição do sujeito autônomo. 

O convívio, especialmente com a figura materna, possui enorme importância, na 

medida em que auxilia a construção de uma identidade psicológica da criança. Assim, 

                                                 
121 Ibidem. 
122 BERGER, P., LUCKMANN, T. A construção social da realidade. Petrópolis. Editora Vozes, 1978, 
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123 SOLIS-PONTON, Letícia e LEBOVICI, Serge. Diálogo. In: M.C.P. da Silva e L. Solis-Ponton Eds.). 
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quando este indivíduo é submetido ao afastamento compulsório de sua mãe, a qual 

se encontra em situação de cárcere, fica sujeito a um déficit identitário.  

Tais afirmativas se sobrepõem a quaisquer indivíduos, porém são 

especialmente mais evidenciadas em mulheres. Os males do afastamento são muitos 

para a apenada, mas também para sua família. As consequências psicológicas 

também são muitas, destacando-se a separação familiar, o difícil retorno ao seu seio 

após a vivência do encarceramento, os momentos de visitas íntimas e sociais, as 

revistas as quais são submetidos os familiares quando do ingresso a 

estabelecimentos penais e, principalmente, o abandono.  

Via de regra, a mulher é a principal provedora do lar e a referência familiar 

daqueles que dela dependem. Baseado no Censo Escolar, divulgado em 2013, o 

Conselho Nacional de Justiça indicava que mais de 5,5 milhões de crianças no brasil 

não possuem reconhecimento de paternidade na certidão de nascimento no ano de 

2017126. O número de famílias chefiadas por mulheres cresceu 105% entre 2001 e 

2015, significando um total de 28,9 milhões de famílias chefiadas por mulheres127. 

Com base nos dados, cabível se faz a conclusão do quão nocivo aos lares 

de mulheres presas é o cerceamento da liberdade como alternativa única de aplicação 

da pena. A professora Claudia Stella, em seu estudo sobre o impacto do 

aprisionamento materno na vida dos filhos das mulheres presas, evidencia a 

relevância e problemática que permeiam o tema 

Em outros termos: a prisão materna, além de provocar as consequências 
mencionadas, na maioria das vezes, tem outros efeito sobre as crianças, 
como: a mudança de seu cuidador primário, a perda de apoio emocional, e 
muitas vezes, do apoio financeiro, podendo, neste tipo de separação, serem 
atingidas de uma forma mais intensa, especialmente quando saem do 
ambiente familiar e entram em um ambiente mais amplo, como por exemplo, 
a escola. Por isso a separação mãe-filho pela prisão não pode ser tratada 
como outra separação (morte, divórcio), pois possui características 
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especificas, quais sejam, a mudança do papel social da mãe e a influência do 
significado social da instituição prisional.128 

A hipótese de separação mãe-filho, por motivo de prisão materna, tem sobre a 

criança efeitos absolutamente diversos daqueles advindos de outros tipos de 

separação mãe-filho, como a morte ou o divórcio. Diz a autora:  

Esse tipo de separação pode atingir as crianças de uma forma ainda mais 
intensa, especialmente quando saem de seu ambiente familiar e entram em 
um ambiente mais amplo, como por exemplo, a escola. Por isso, a separação 
mãe-filho pela prisão não pode ser tratada como outra separação (morte, 
divórcio), pois possui características específicas, quais sejam, mudança do 
papel social da mãe e a influência do significado social da instituição 
prisional129. 

 O impacto do aprisionamento de uma mãe sobre o filho é tamanho que afeta 

todos os aspectos de sua vida, e não apenas o relacionamento entre eles. A 

separação repentina ocasionada pela prisão é, para a criança, semelhante ao luto, 

podendo levar estas crianças ao desenvolvimento de comportamento agressivo ou 

antissocial no futuro130.  

O cerceamento de liberdade como sanção penal, gera não apenas a ausência 

da mãe na vida do filho, mas também a transferência de suas responsabilidades para 

outras mulheres de sua família, como mães, tias, avós. Isto perpetua a solidão 

causada pelo abandono paterno, sendo a responsabilidade transferida de maneira 

intergeracional. 

4.4 O DESRESPEITO AO MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA 

A primeira infância é o período compreendido entre a concepção da criança 

e a idade de seis anos. É nesta época da vida que a criança estabelece seus primeiros 

vínculos afetivos, aprende regras de convivência e desenvolve habilidades para lidar 

com situações futuras complexas, sendo, portanto, considerado um período crucial 

para o desenvolvimento infantil131.  
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Atento a isto, o Governo Federal aprovou o Marco Legal da Primeira 

Infância, tornando o Brasil o primeiro país da América Latina a reconhecer a 

importância dessa fase na vida da criança. A provação refletiu no Código de Processo 

Penal, que teve seu artigo 318 alterado, de modo que a prisão preventiva passou a 

poder ser substituída pela prisão domiciliar. 

Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o 
agente for:         (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos 
de idade ou com deficiência;            (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)132. 

Na prática, porém, a aplicação deste direito é rara. Sua concessão à 

advogada Adriana Ancelmo, presa em 2016 pela Operação Calicute, um 

desdobramento da Lava Jato, reacendeu a discussão em torno do tema. O benefício 

foi a ela concedido em decisão de primeira instância, porém Adriana sequer chegou a 

sair do Complexo Penitenciário de Bangu, onde estava presa133.  

O Ministério Público Federal sustentou que a concessão da prisão 

domiciliar à advogada representaria uma “enorme quebra de isonomia” perante as 

demais mulheres. O juiz responsável por julgar o caso concordou com a tese e 

revogou a concessão do benefício134. Observa-se aqui que, com tal argumentação, o 

Ministério Público e o juízo não só reconhecem a omissão estatal, como negam o 

próprio direito com base na falha do Estado.  

A professora Luciana Boiteux analisa o caso de forma semelhante. 

Segundo ela, “em vez de avançar para reafirmar um direito, nós negamos a própria 

existência desse direito sob a argumentação de que ele não se aplica amplamente”135.  

Opinião similar tem a coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos da 

Mulher da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que acredita que a questão ainda 

esbarra no conservadorismo do Judiciário. Ela destaca que  

                                                 
132 BRASIL. Decreto nº 3.689, de 1941. Código de Processo Penal.. [Distrito Federal], 1941. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm>. Acesso em: 15 nov. 
2019. 
133 CAPITAL, Carta. Caso Adriana Ancelmo: o direito à prisão domiciliar negado a ricas e 
pobres. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/caso-adriana-ancelmo-o-direito-a-
prisao-domiciliar-negado-a-ricas-e-pobres/>. Acesso em: 17 nov. 2019. 
134 Ibidem. 
135 Ibidem. 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/caso-adriana-ancelmo-o-direito-a-prisao-domiciliar-negado-a-ricas-e-pobres/resolveuid/8b47f6fcd5014fb4bce89371f2bfd52b
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“essa não tem sido uma lógica facilmente implementada nos tribunais, e o 
caso da Adriana é como uma porta que se abre para essa discussão. A 
mudança de legislação tem que vir acompanhada de uma mudança de 
cultura, e o nosso sistema Judiciário continua extremamente conservador. A 
resposta para qualquer tipo de ação é o encarceramento”136. 

A advogada Mariana Lins argumenta que os juízes justificam a prisão 

fundamentada na gravidade abstrata do crime, porém não consideram o caso 

concreto137. Boiteux, em visão consensual, afirma que a guerra às drogas contamina 

todo o debate jurídico 138. 

“Há uma banalização da prisão provisória. No Judiciário, a punição 
antecipada é vista como necessária para fazer valer algum tipo de concepção 
de segurança pública, e existe um esforço para que sejam mantidos os 
presos provisórios, especialmente para o crime de tráfico. No caso das 
mulheres, esse discurso moralista de segurança pública atinge também as 
mães e as grávidas, enquanto o que deveria prevalecer é o princípio 
da presunção de inocência e os interesses dos filhos, das crianças.” 

O encarceramento de mulheres ligadas ao tráfico de drogas vem 

aumentando expressivamente, repercutindo no contexto familiar, fragilizando 

emocionalmente o universo parental, especialmente entre mãe e filhos, uma vez que 

a guarda geralmente pertence à mãe e não ao pai139. A renegação do direito à prisão 

domiciliar somente contribui para isto, favorecendo cada vez mais a quebra dos 

vínculos existentes entre mãe e filho, bem como repassando a outras mulheres esta 

tarefa de cuidado. 

4.5 A TRANSCENDÊNCIA INTERGERACIONAL 

O aprisionamento gera, em primeiro momento, uma total reorganização da 

estrutura familiar. As consequências extramuros do encarceramento fazem com que 

as famílias precisem repensar papéis, funções e atividades, o sustento e as 

responsabilidades domésticas ou maternas que antes repousavam sobre a mulher 

agora presa. 

                                                 
136 Ibidem. 
137 Ibidem. 
138 Ibidem. 
139 RITA, Santa; PEIXOTO, Rosangela. Mães e crianças atrás das grades: em questão o princípio da 
dignidade da pessoa humana. 180 f. Dissertação (Mestrado) – Departamento de Serviço Social, 
Universidade de Brasília. Brasília, 2006. Disponível em: 
<https://repositorio.unb.br/handle/10482/6377>. Acesso em: 23 nov. 2019. 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/caso-adriana-ancelmo-o-direito-a-prisao-domiciliar-negado-a-ricas-e-pobres/resolveuid/0d20e5ba0a544ceea249a32127498711
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/caso-adriana-ancelmo-o-direito-a-prisao-domiciliar-negado-a-ricas-e-pobres/resolveuid/bb475c3253bb4225aedc0f5032413037
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O relatório MulhereSemPrisão demonstra essa realidade, reunindo relatos 

de presas e seus familiares. O repasse da sanção aos filhos ocorre de forma violenta, 

como se extrai do relato de uma das apenadas: 

“Por que que eles têm que passar por isso? Eles estão pagando junto comigo. 
Sinto vergonha e sinto saudades também. Sinto vergonha. Uma vez eu chorei 
pra minha filha e pedi desculpas”140. 

Esta é uma realidade do universo carcerário feminino. A maioria das 

mulheres presas precisa delegar a outras mulheres os cuidados com seus filhos. As 

próprias detentas alegam que o universo carcerário desfragmenta a relação com os 

filhos, seja na esfera do cuidado, seja na esfera da educação e afeto141.  

Segundo Lopes, não é raro observar que a mulher presa perde as 

referências construídas por ela, haja vista que seus filhos passam a ser cuidados por 

outras pessoas, podendo levar até ao desfazimento total do lar142.  

Todo esse contexto leva outras mulheres a desempenharem as funções de 

pais substitutos. Os cuidados dos filhos das mulheres presas perpassam por uma 

configuração geracional de papéis, em que os infantes são encaminhados aos 

cuidados de mulheres próximas, como mães, irmãs, tias e até mesmo vizinhas. Estudo 

realizado por Liziane Falleiro dos Santos Arruda e Luciane Najar Smeba demonstra 

esta sensível realidade, denotando as avós como principais protagonistas neste 

cuidado143.  

                                                 
140 ITTC, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. MulhereSemPrisão. 2017. Disponível em: 
<http://ittc.org.br/wp-content/uploads/2017/03/relatorio_final_online.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2019. 
141 GRANJA, R.; CUNHA, M. P. da.; MACHADO, H. Formas alternativas do exercício da parentalidade: 
Paternidade e Maternidade em contexto prisional. Ex aequo. n.28, 2013, pp. 73-96. Disponível em: 
<http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0874-55602013000200007>. Acesso 
em: 19 nov. 2019. 
142 LOPES, Kátia Moreira. Noções sobre responsabilidades femininas e o cuidado familiar em um grupo 
de mulheres encarceradas. Clínica & Cultura, v. 4, n. 1, 2015, pp. 71–78. 
143 ARRUDA, Liziane Falleiro dos Santos; SMEBA, Luciane Najar. Parentalidade (In)Desejada: Avós e 
tias que cuidam dos filhos(as) de mulheres presas. Psi Unisc, Santa Cruz, v. 3, n. 2, dez. 2019, pp. 76-
83. Disponível em: <https://online.unisc.br/seer/index.php/psi/article/view/13405/8250>. Acesso em: 19 
nov. 2019. 
LOPES, Kátia Moreira. Noções sobre responsabilidades femininas e cuidado familiar em um grupo de 
mulheres encarceradas. Clínica & Cultura, Guarulhos, v. 4, n. 1, jun. 2015, pp. 71-78. Disponível em: 
<https://seer.ufs.br/index.php/clinicaecultura/article/view/4071/3364>. Acesso em: 19 nov. 2019. 
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As avós dificilmente se negam a tal responsabilidade, pois assumem 

também o compromisso de darem educação e cuidado aos filhos de seus filhos, ainda 

que isto possa lhe trazer prejuízos pessoais, físicos e financeiros144.  

Através da criação dos netos, as avós se classificam como mães de 

criação, realizando a maternagem e a socialização das crianças. Segundo Falcão e 

Salomão, é comum que as avós assumam a responsabilidade pelo cuidado da 

criança145. A impossibilidade de os pais criarem seus filhos leva as avós a essa 

situação, posto que a aflição de seus netos lhes compele146. As avós decidem assumir 

o papel de pais para salvar os netos. Neste papel, podem sentir fracasso por 

acreditarem não ter desenvolvido a função perfeitamente, além de passarem por 

diversas dificuldades financeiras, podendo tornar-se frustrados e aborrecidos por não 

conseguirem assumir o papel de simplesmente avós147.  

Os netos, por sua vez, podem desenvolver dificuldades emocionais, medo, 

raiva, problemas de comportamento e depressão frente às circunstâncias de suas 

avós, o que faz com que a educação neste cenário se torne um enorme desafio148.  

Um estudo de mestrado, realizado na cidade de São Paulo, com cinco avós 

maternas, demonstrou que estas mulheres enfrentavam dificuldades em dar limites 

rígidos às crianças149. As autoras Dias, Costas e Rangel, em estudo, observaram, 

primeiramente, a condição financeira difícil das progênies. O segundo aspecto que 

chamou atenção em seu trabalho foi também a dificuldade em colocar limites aos 

                                                 
144 OLIVEIRA, Maíra Ribeiro de. As relações intergeracionais e a participação dos avós na família 
dos filhos. Tese de Doutorado. Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília, 2011. Disponível em: 
<http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_527be9b42561919d565adecc5e262c58>. Acesso em: 19 nov. 
2019. 
145 Falcão, D. V. da S. & Salomão, N. M. R. O papel das avós na maternidade adolescente. Estudos 
em Psicologia. Natal, 2005, pp. 205-212. 
146 CALOBRIZI, Maria Dvanil D’ávila. As questões que envolvem a responsabilidade assumida 
pelos avós enquanto guardiões dos netos, no que se refere à formação de referenciais sociais 
e dos legados, passados de geração em geração. Dissertação de Mestrado em Gerontologia, PUC/ 
SP. São Paulo, 2001. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/12502>. Acesso em: 05 
jun. 2019 
147 CARSON, Lillian. A importância dos avós: como se tornar uma referência positiva na vida dos 
netos. São Paulo, 2001. 
148 Atalla, M. M. A. Netos, o olhar das avós: vivências das avós que cuidam de seus netos. 
Dissertação de Mestrado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, USP. São Paulo, 
1996. Disponível em: <https://bdpi.usp.br/item/000747495>. Acesso em: 19 nov. 2019. 
149 DIAS, C. M. de S. B.; COSTA, J. M.; RANGEL, V. A. Avós que criam seus netos: circunstâncias e 
conseqüências. In T., Féres-Carneiro. (Org.). Família e casal: efeitos da contemporaneidade. Rio de 
Janeiro, 2005, p. 158-176. 
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netos, em vista de haver muitas pessoas interferindo na criação. Também denotou os 

sentimentos de tristeza, estresse e sobrecarga por elas experimentados150.  

O estresse e sobrecarga vivenciados pelas avós são também mencionados 

nos estudos de Lopes, Neri e Park, somado ao cansaço, isolamento social e familiar, 

além da depressão151. Se pode ainda notar nos discursos das avós certo tom de 

obrigação quanto à acolhida dos netos, especialmente ligada à situação financeira 

precária152.  

Calobrizi também encontrou em seu estudo, quando da análise de avós 

que possuem a guarda judicial dos netos por motivo como a prisão, que as mesmas 

são obrigadas a se adequar a subempregos, que se somam a uma aposentadoria, na 

maior parte das vezes, precária, a fim de conseguir sustentar o neto. Embora toda a 

dificuldade, manifestam amor e proteção pelos descendentes, através dos discursos: 

“o neto é filho duas vezes”; “é meu sangue, não vou deixar sofrer”; “melhor ficar 

comigo do que com um estranho”; “se eu não cuidar, eles vão ficar aonde?”153. 

Em favor do bem-estar dos netos, as avós preferem não falar do seu 

processo de adoecimento e autocuidado, minimizando-os. Negligenciam a si mesmas 

para que possam exercer o papel materno154. 

Todos os motivos expostos são mais que evidentes àqueles que vivenciam 

a realidade prisional. O Relatório MulhereSemPrisão, em pesquisa realizada junto às 

                                                 
150 Ibidem. 
151 LOPES, Ewellyne Suely de Lima; NERI, Anita Liberalesso; PARK, Margareth Brandini. Ser avós ou 
ser pais: os papéis dos avós na sociedade contemporânea. Textos sobre Envelhecimento. Rio de 
Janeiro, 2005, p. 239-253. Disponível em: 
<http://revista.unati.uerj.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
59282005000200006&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em 23 nov. 2019. 
152 MACHADO, Selma Suely Lopes. O legado das avós e os bens do cuidado. Estudo sobre família, 
gerações e redes sociais em bairro popular de Belém/PA. Tese de Doutorado em Serviço Social, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2008. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=128845. 
Acesso em: 23 nov. 2019. 
153 CALOBRIZI, Maria Dvanil D’ávila. As questões que envolvem a responsabilidade assumida 
pelos avós enquanto guardiões dos netos, no que se refere à formação de referenciais sociais 
e dos legados, passados de geração em geração. Dissertação de Mestrado em Gerontologia, PUC/ 
SP. São Paulo, 2001, p. 146. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/12502>. Acesso 
em: 05 jun. 2019 
154 ARRUDA, Liziane Falleiro dos Santos. Mulheres que cuidam: Documentário sobre a experiência 
de cuidar dos(as) filhos(as) de mães presas. 2018. 63 f. Tese (Doutorado) - Curso de Mestrado 
Profissional em Saúde Maternoinfantil, Centro Universitário Franciscano, Santa Maria, 2018. Disponível 
em: <http://tede.universidadefranciscana.edu.br:8080/handle/UFN-BDTD/751#preview-link0>. Acesso 
em: 19 nov. 2019. 
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mulheres presas, invoca a temática. As mães de crianças de até doze anos de idade 

foram perguntadas sobre a repercussão que as regras de Bangkok traria em suas 

vidas155. 

Em suas falas, deixam clara a preocupação não apenas com seus filhos, 

mas também com suas mães, que cumprem a função de criá-los durante sua 

ausência.  

Seria muito bom. É o que eu mais quero. Uma prisão domiciliar pra eu poder 
dar todo o apoio para o meu filho, no que ele precisar. E pra minha família, 
minha mãe, né, que também precisa de mim. Então... é o que eu mais quero. 
(Amélia). 

[eu quero] pelo menos ficar em casa com a minha família. Não quero nem pôr 
o pé para fora do portão. Sabe, diminuir as tarefas da minha mãe, é uma coisa 
muito corrida para ela. Meu pai ajuda, meu irmão, mas não é a mesma coisa. 
(Fátima).156 

As diversas informações reunidas demonstram os impactos do 

encarceramento feminino e como ele reverbera sobre outras mulheres. As 

responsabilidades domésticas que antes eram relegadas às mulheres que vieram a 

ser presas recaem principal e majoritariamente sobre outras mulheres. A política de 

encarceramento em massa favorece a transferência da pena, sobretudo, em mulheres 

pobres e negras de baixa escolaridade, mantendo e contribuindo para os efeitos 

intergeracionais do cárcere sobre as mulheres. 

  

                                                 
155 ITTC, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. MulhereSemPrisão. 2017. Disponível em: 
<http://ittc.org.br/wp-content/uploads/2017/03/relatorio_final_online.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2019. 
156 Ibidem. 
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5 CONCLUSÃO 

Em atento exame ao estudo apresentado, observa-se que as mulheres 

presas são sobretudo pobres, com baixa escolaridade e sem acesso aos serviços 

públicos. A experiência do cárcere, nociva a todos aqueles a ela submetidos, se 

demonstra ainda mais violenta quando os presos são do gênero feminino, haja vista 

que o sistema penitenciário ignora suas características biológicas. Nem mesmo o 

crescimento massivo de mulheres privadas de liberdade retira o estado da inércia, 

mantendo a realidade destas mulheres em total desfoque e desconhecimento.  

A sanção penal traz consigo males diversos, com efeitos negativos à toda 

a sociedade. Não obstante a isto, há ainda a invisibilização desta realidade. Os 

preconceitos e estigmatizações passam intocados pelo olhar desatento do Estado. A 

ressocialização, em mesma forma, cumpre apenas o papel de mera fábula jurídica, 

posto que os dados de reincidência ainda são alarmantes.  

À luz do texto constitucional, se percebe que a efetiva aplicabilidade do 

Princípio de Intranscendência da Pena não é garantida. O encarceramento intenso 

das mulheres brasileiras, as quais sofrem a cruel realidade das configurações 

familiares, é extremamente pernicioso. A inaplicabilidade do referido princípio relega 

suas famílias à sofrimento similar ao enfrentado pela própria presa, ainda que em 

porções distintas.  

Os efeitos advindos da sanção penal fragilizam a dinâmica familiar e se 

alastram além da pessoa da acusada, em prolongação às demais mulheres de sua 

família, em especial suas mães.  

A dificuldade ao acesso de informações sobre este grupo de mulheres 

denota a desumanização que as cerca. A retórica do silêncio nos informa que a 

ressocialização feminina é tratada com total omissão do Estado, sendo inclusive 

esquecida pela academia, que, sobre o tema, muito pouco estuda e produz, 

contribuindo, assim, para sua desumanização e apagamento.  

O desrespeito aos direitos femininos, bem como a total desconsideração 

às medidas diversas à pena privativa de liberdade, violenta não só as mulheres alvo 

da sanção, como também promove a sucessão dessa impiedosa herança a seus filhos 
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e, principalmente, outras mulheres, evidenciando as desigualdades de gênero ainda 

existentes no Brasil.  
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