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RESUMO 

 

As políticas públicas, nos estabelecimentos prisionais femininos, representam um histórico, 
gradativo e vagaroso avanço em nossa sociedade. As balizas do Direito Penal, bem como a sua 
construção e aprimoramento, nunca demonstraram a devida atenção necessária aos casos das 
mulheres que por algum motivo tiveram de ser encarceradas. O objetivo do presente trabalho consiste 
na demonstração da realidade fática dos presídios destinados às mulheres, as violações de direitos 
fundamentais da população carcerária feminina e, por conseguinte, os avanços e novas adoções por 
parte do Estado no tocante a resolução dos problemas encontrados em tais locais. Vale-se de dados 
estatísticos divulgados, obras específicas e correlatas, como também, decisões judiciais em diferentes 
graus de jurisdição, afim de restar clara a pertinência no tema e a necessidade de empregar medidas 
eficazes. Os resultados da pesquisa realizada evidenciaram uma atual situação ainda mais 
preocupante do que a ideia popularmente divulgada através dos meios de comunicação, onde o 
desrespeito a prerrogativas presentes no texto constitucional é flagrante, e o Estado, responsável pela 
integridade e saúde das presas, pouco faz. É preciso que os olhos se voltem para o cenário dos 
estabelecimentos prisionais femininos, buscando a observância dos direitos das presas e realizando 
inovações na legislação vigente, obtendo-se assim os dois propósitos da pena: a punição pelo ato 
delituoso cometido e a ressocialização da mulher encarcerada. 

 

Palavras-chave: Direito Penal. Penitenciárias femininas. Políticas Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Public policies, in women's prisons, represent a historical, gradual and slow progress in our 
society. The Penal Law beacons, as well as their construction and improvement, have never shown the 
necessary attention to the cases of women who for some reason had to be incarcerated. The objective 
of the present study is to demonstrate the factual reality of prisons for women, violations of the 
fundamental rights of the female prison population and, therefore, the advances and new adoptions by 
the State in solving the problems found in such places. It relies on published statistical data, specific 
and related works, as well as judicial decisions in different jurisdiction degrees, in order to clarify the 
pertinence in the subject and the need to employ effective measures. The results of the research carried 
out revealed a situation even more worrying than the media popularly divulged idea, where the 
disrespect to prerogatives present in the constitutional text is flagrant, and the State, responsible for the 
integrity and health of the prisoners, does little. It is necessary that the attentionts turn to the scenario 
of the female prisons, seeking the observance of the rights of convicted and making innovations in the 
current legislation, obtaining the two purposes of the penalty: punishment for the criminal act committed 
and the re-socialization of women Imprisoned. 

 

Keywords: Criminal law. Women's penitentiaries. Public policies. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O convívio em coletividade, desde os primeiros agrupamentos sociais, é regido 

por um conjunto de normas (escritas ou não), cada qual com a sua peculiaridade, 

determinados principalmente pela cultura e avanço desses grupos. Para o 

descumprimento desses preceitos, uma consequência, seguindo a mesma 

sistemática de singularidade. No Brasil atual, a inobservância das diretrizes legais 

ocasiona sanções disciplinadas pelo ramo do Direito Penal, composto pelo Código 

Penal e leis esparsas acerca dessa esfera.  

Assim, o sistema carcerário brasileiro é o principal destino daqueles que 

transgridem o comportamento lícito, o qual merece uma relevante atenção, em razão 

da sua importância e finalidades, a de punir e ressocializar o condenado. 

Outrossim, a organização penitenciária feminina, especificamente, é o 

propósito do presente trabalho. Fato é, o tratamento diferenciado respeitando as 

especificidades do masculino e do feminino deve estender-se às prisões, ofertando 

àquelas que descumpriram as condutas lícitas, condições mínimas de sobrevivência 

enquanto estão sob custodia do Estado. 

A presente pesquisa justifica- se pelo aumento incisivo do encarceramento de 

mulheres, consoante a negligência por parte do Estado com relação as suas 

necessidades. Indubitável é a falta de políticas públicas voltas aos estabelecimentos 

carcerários, e, principalmente, aos presídios femininos.  Ainda que as mulheres sejam 

minoria nos presídios, as políticas públicas são, em sua maioria, destinadas aos 

homens presos, olvidando- se das necessidades específicas que as mulheres têm, 

ficando estas invisíveis para o sistema atual. 

A ausência de políticas públicas, principalmente no âmbito das penitenciárias 

femininas interfere, além do cotidiano das apenadas, nas relações familiares e, 

principalmente, na vida dos filhos concebidos ou não dentro dos estabelecimentos 

penitenciários. 

O que se passa no confinamento evidencia um sistema ainda falho, decorrente 

da omissão do Estado em efetivar normas e disponibilizar recursos para manter os 

estabelecimentos prisionais. Como será demonstrado, através de obras específicas, 
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dados estatísticos e jurisprudências acerca do tema, há muito que se progredir no 

tocante as penitenciárias femininas, bem como a efetivação de normas legais 

especificas para suprir suas necessidades. 

Num primeiro momento, compete demonstrar, sem o ânimo de esgotar o tema, 

a forma organizacional dos estabelecimentos prisionais brasileiros num aspecto geral, 

assim como o caminho trilhado até se obter as normatizações legais, alicerçadas 

pelos princípios da execução penal.   

Posteriormente, os direitos dos indivíduos, seja qual for o gênero, que tiveram 

como destino o encarceramento, a necessidade da prestação estatal e a 

responsabilidade dos entes federativos.  

Por fim, como estão sendo efetivados os direitos das mulheres encarceradas, 

por intermédio de adaptação dos dispositivos legais existentes, bem como a criação 

de novos regramentos. 
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2 SISTEMA PENITENCIÁRIO 

 

Neste capítulo será abordado a utilização das penas privativas de liberdade 

como forma de punição, notadamente influenciada por ideais iluministas e liberais. 

Como consequência, houve a instauração dos primeiros modelos de 

estabelecimentos prisionais. 

Na Antiguidade, a prisão era utilizada apenas como forma de resguardar a 

integridade física do delinquente até o julgamento. Nas palavras de Bitencourt, a 

prisão era utilizada como uma espécie de antessala de suplícios (2011, p. 5).  

Outrossim, na Idade Média, a ideia de pena privativa de liberdade não era 

utilizada, sendo a prisão, empregada com a finalidade de custodiar o delinquente. 

Nesta época, as reprimendas criminais eram controladas pelos governantes e as 

penas de prisões utilizadas excepcionalmente. 

Cumpre ressaltar ainda que neste contexto histórico surgem duas formas de 

prisão, sendo elas, de Estado e eclesiástica. Na primeira, somente eram detidos 

aqueles que cometiam crimes de traição e os adversários dos governantes. 

Apresentavam ainda duas modalidades: a prisão-custódia, onde o réu aguardava a 

pena que seria aplicada, sendo ela, em sua grande maioria, de maneira física; e a 

detenção temporal, perpétua, ou então, quando aguardava pelo perdão real. 

(BITENCOURT, 2011, p. 32)  

Faz-se objeto desta pesquisa, ainda, o contexto iluminista à época, o qual 

corroborou com o surgimento dos primeiros estabelecimentos prisionais. Beccaria foi 

o primeiro jurista a explanar que a pena de morte deveria ser considerada improdutiva, 

pois, de fato, as penas corpóreas não cumpriam suas principais funções: a 

ressocialização e a prevenção da prática de delitos. Segundo ele, o crime é uma 

violação a um contrato que liga o indivíduo à sociedade e a reprimenda criminal 

aplicável deveria reestabelecer o equilíbrio, mas guardando a proporcionalidade entre 

o crime e a pena aplicada. 

As correntes iluministas e humanitárias faziam severas críticas a legislação 

penal, defendendo que a pena necessitaria ser proporcional ao delito cometido, 

devendo ser levado em consideração as circunstâncias pessoais do delinquente 
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(BITENCOURT, 2011, p. 52). A corrente acima mencionada defendia que a pena 

devia seguir o delito, como meio necessário utilizado pela sociedade, respeitado sua 

proporcionalidade. Assim deu-se ensejo a criação dos direitos humanos e 

fundamentais. 

Em meados do século XIX, a pena privativa deixou de ser considerada apenas 

um ato processual e passou a ser o meio pelo qual o delinquente cumprirá sua sanção 

(MIRABETE, 1995, p.310). Em virtude dessas considerações, começaram a surgir 

modelos penitenciários, com a finalidade de cumprimento das sanções penais 

impostas, que podem ser divididos em três momentos: o Pensilvânico, o Auburniano 

e Progressivo (Assis, 2007, p. 3) 

O Sistema Pensilvânico, também denominado “Celular”, tinha como 

característica básica o silêncio desumano. O delinquente era colocado em uma cela 

isolada, onde o silêncio e a meditação vigoravam, sendo incentivado apenas a leitura 

da Bíblia, uma vez que a religião era tida como uma forma de recuperação do detento. 

(BITENCOURT, 1993, p. 63).   

O sistema supramencionado não era útil à sanção de privação da liberdade do 

delinquente como forma de ressocialização, conforme demonstra Ferri (Apud 

BITENCOURT, 1993, p. 66): 

 

A prisão celular é desumana porque elimina ou atrofia o instinto social, já 
fortemente atrofiado nos criminosos e porque torna inevitável entre os presos 
à loucura ou a extenuação (por onanismo, por insuficiência de movimento, de 
ar, etc.[...]. 

 

Em suma, a prisão celular retirava do delinquente sua aptidão ao convívio 

social. É indubitável que o modelo em questão não atingia sua função de 

ressocialização, pois o condenado era retirado abruptamente da sociedade, ficando 

completamente isolado. 

O Sistema Auburniano de 1818, que tem origem norte-americana, surge como 

uma forma de suprir as falhas do sistema supramencionado. Tinha como 

característica o isolamento noturno e a realização de trabalhos diurnos. Entretanto, o 

silêncio ainda vigorava, sob pena de castigos corpóreos, razão pela qual o ficou 

conhecido como "silent system”. (PRADO, 2009, p. 558) 
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Cumpre assinalar que conforme o mencionado, com a utilização do sistema 

acima citado, começa o delinquente desfrutar de uma maior liberdade (ainda que o 

silêncio e o tratamento desumano fizessem parte do modelo auburbiano), os 

apenados começam a desenvolver trabalhos com os demais detentos, passando 

então, a ter um convívio social maior em comparação com os demais sistemas. 

Inicialmente, os prisioneiros desenvolviam atividades dentro da cela, primeiro de 

forma isolada, passando posteriormente, a desenvolver trabalhos em conjunto, mas 

não podiam conversar entre si. O sistema auburbiano vem como uma forma de suprir 

e adequar a mão de obra dos detentos aos ideais capitalistas da época. O trabalho 

era tido como base do sistema, tinha caráter de ressocializar e inserir o delinquente 

novamente à sociedade.  

Ocorre então que, no final do século XIX, o Sistema Progressivo surge e tem 

como pilar a execução da pena de forma gradativa, iniciando em um sistema mais 

rigoroso até se atingir o regime aberto, a partir de análise, principalmente, da forma 

de agir do condenado durante seu cumprimento, devendo ainda, examinar o 

comportamento deste durante a realização da reprimenda. Segundo Cezar Roberto 

Bitencourt: 

 

A essência deste regime consiste em distribuir o tempo de duração da 
condenação em períodos, ampliando-se em cada um os privilégios que o 
recluso pode desfrutar de acordo com sua boa conduta e o aproveitamento 
demonstrado do tratamento reformador. Outro aspecto importante é o fato de 
possibilitar ao recluso reincorporar-se à sociedade antes do término da 
condenação. A meta do sistema tem dupla vertente: de um lado pretende 
constituir um estímulo à boa conduta e à adesão do recluso ao regime 
aplicado, e, de outro, pretende que este regime, em razão da boa disposição 
anímica do interno, consiga paulatinamente sua reforma moral e a 
preparação para a futura vida em sociedade. (2000, p. 99-100) 

 

Do exposto acima, extrai-se que o sistema tem como base a ressocialização 

do delinquente ao convívio social, estimula-se o bom comportamento, garantindo-lhe 

em troca a progressão de pena a um regime menos gravoso até sua reinserção na 

sociedade.  

O Sistema Progressivo significou desde sua criação um avanço, tendo em vista 

que os métodos usados anteriormente eram degradantes, humilhantes e por vezes 

cruéis; não havia interesse em instruir o delinquente e devolvê-lo para sociedade. 

Logo, a única preocupação dos sistemas anteriores era punir pelo delito cometido. 
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Nas palavras de Bitencourt: 

 

O regime progressivo significou, inquestionavelmente, um avanço 
penitenciário considerável. Ao contrário dos regimes auburbiano e filadélfico, 
deu importância à própria vontade do recluso, além de diminuir 
significativamente o rigorismo na aplicação da pena privativa de liberdade. 
(2009, p. 137) 

 

A pena no Sistema Progressivo era baseada em três requisitos, sendo eles: a 

gravidade do delito, aproveitamento do trabalho e a conduta do apenado, e a partir da 

satisfação dos requisitos, as sanções seriam aplicadas, sendo uma forma de 

convencer o indivíduo encarcerado que sua conduta dentro do estabelecimento 

prisional seria imprescindível para alcançar a tão almejada liberdade. 

  Francisco Toledo de Assis, ao abordar o tema, explica que:  

 

Esse sistema consistia em medir a duração da pena através de uma soma do 
trabalho e da boa conduta imposta ao condenado, de forma que a medida 
que o condenado satisfazia essas condições ele computava um certo número 
de marcas (mark system), de tal forma que a quantidade de marcas que o 
condenado necessitava obter antes de sua liberação deveria ser proporcional 
à gravidade do delito por ele praticado. A duração da pena baseava-se então 
da conjugação entre a gravidade do delito, o aproveitamento do trabalho e 
pela conduta do apenado. (2007, p. 2) 

 

As breves reflexões expostas acima levam a concluir que no Sistema 

Progressivo vigora um método mais humanizado, deixando no passado o silêncio e 

as penas degradantes a que os delinquentes eram submetidos. Tinha como finalidade 

demonstrar ao delinquente que, por intermédio de sua conduta dentro do 

estabelecimento prisional, alcançaria sua liberdade mais rapidamente – e era 

incentivado ao trabalho, como uma forma de diminuir sua reprimenda criminal, e ainda 

reintegrá-lo à vida social.  

Com o aperfeiçoamento do sistema em questão, Walter Crofton, diretor de uma 

prisão da Irlanda, elencava as seguintes condições: durante os nove primeiros meses 

os delinquentes eram mantidos em uma cela isolada, mantidos em silêncio absoluto. 

Num segundo momento, passavam a exercer atividades em obras públicas e, se 

sustentassem bom comportamento, poderiam progredir para uma nova fase, em que 

trabalhariam sem supervisão. Ao final, superada as fases supramencionadas, os 
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delinquentes conseguiam o livramento condicional (FRAGOSO, 1986). 

Dito isso, indubitáveis são as mudanças que o sistema carcerário sofreu: de um 

sistema opressor e desumano onde o silêncio era considerado fundamental a um 

método onde o trabalho era essencial ao delinquente, tendo em vista que seria através 

do seu esforço que conseguiria alcançar sua liberdade.  

 

2.1 Estabelecimentos Prisionais no Brasil 

 

Faz-se necessário entender o contexto histórico dos primeiros 

estabelecimentos prisionais e quais principais alterações foram necessárias até se 

chegar aos estabelecimentos prisionais atuais, para o desenvolvimento do presente 

estudo.  

Sendo uma Colônia Portuguesa, o Brasil só passa a ter Código Penal próprio 

em 1830. Submetendo-se anteriormente as Ordenações Filipinas, que designava o rol 

de crimes e sanções aplicáveis, compondo-se assim de penas de morte, confisco de 

bens, humilhação em praça pública, tortura, entre outras penas físicas. Com a 

chegada da Família Real ao Brasil, os presos passaram a cumprir sua reprimenda 

criminal em uma propriedade da Igreja, sendo um local pouco seguro, insalubre, 

contendo detentos por diversos delitos, além de concentrar homens, mulheres e 

crianças em um mesmo estabelecimento, e por vezes dividindo uma mesma cela, com 

as mais diversas penas. Os estabelecimentos carcerários brasileiros começaram a 

surgir no final do século XVIII. (CARVALHO FILHO, 2002, p. 21). 

O Sistema Penitenciário foi criado como uma alternativa de pena mais humana, 

tendo em vista que a reprimenda criminal daqueles que cometiam crimes era dada 

através de penas corporais e até a pena de morte. Quando tais medidas deixaram de 

ser aceitas pela sociedade, a criação de estabelecimentos próprios para o 

cumprimento das sanções passou a ser uma medida necessária.  

No Brasil, o primeiro estabelecimento prisional era chamado de Casa de 

Correição do Rio de Janeiro, instituído pela Carta Régia de 1769. Sua finalidade era 

retirar do convívio da sociedade aqueles que praticavam crimes, para que ali 

pudessem cumprir as penas estabelecidas. Porém, os condenados eram amontoados 
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em celas apertadas e insalubres, sem qualquer distinção entre os delitos cometidos. 

(SANTOS apud SILVA MATTOS, 1885). 

Com a Constituição Federal de 1824, as penas passaram a ser mais 

humanizadas, aduz em seu capítulo 8 "Das Disposições Geraes, e Garantias dos 

Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros" (BRASIL, 1824). Com sua entrada 

em vigor, garantiram aos presos, em seu art.179 XIX, que "Desde já ficam abolidos os 

açoites, a tortura, a marca de ferro quente, e todas as mais penas crueis.". Dispõe 

ainda em seu inciso XXI “as Cadêas serão seguras, limpas, o bem arejadas, havendo 

diversas casas para separação dos Réos, conforme suas circumstancias, e natureza 

dos seus crimes”, assegurava ainda que a pena do réu não ultrapassaria sua pessoa 

tornando impraticável o confisco dos bens (BRASIL, 1824). 

A ideia dos primeiros estabelecimentos carcerários era de retirar o delinquente 

do convívio social, aplicando sua reprimenda em estabelecimento próprio sem 

qualquer tipo de sanção física. Mas, diante do apresentado, os delinquentes eram 

amontoados em celas apertadas, sem qualquer distinção quanto ao sexo, idade ou 

delito praticado pelo apenado. A Constituição Federal de 1824, ostenta uma proposta 

de estabelecimento prisional mais digno, abandonando a concepção do cumprimento 

da sanção corporal e buscando proporcionar um estabelecimento probo aos presos.  

 

2.2 Princípios da Execução Penal  

 

Num primeiro plano, cumpre salientar a importância do Processo Penal, o qual 

tem função comprometida com o Estado Democrático de Direito, pois busca efetivar 

as garantias constitucionais e processuais-penais, bem como dar segurança aos 

cidadãos. Rangel entende que se trata de um sistema de regras e princípios 

constitucionais, o qual estabelece um limite no poder punitivo estatal, garantindo ao 

indivíduo um devido processo, legal e justo (2012, p. 02). 

Para melhor desenvolvimento do presente trabalho, faz-se necessário ressaltar 

que é por meio da Execução Penal que o Estado se aproxima do condenado, a fim de 

proporcionar-lhe medidas de assistência e reabilitação. 

Segundo apontamento feito por Zaffaroni e Nilo Batista, a norma que atribui a 
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execução de pena, tem a finalidade de proporcionar condições para uma harmônica 

integração social do condenado, propiciando à prisão uma função social (Apud ROIG, 

2016, p. 23). 

A aplicação e interpretação das normas em matéria de execução penal são 

permanentemente norteadas por princípios contidos na Constituição Federal, Código 

de Processo Penal, Código Penal, além dos Tratados e Convenções Internacionais. 

(ROIG, 2016, p. 29) 

Em síntese, é fato que compete ao Estado duas funções: a primeira, de punir 

aqueles que violem normas estabelecidas no Código; a segunda, consequentemente, 

observar os princípios existentes, os quais constituem garantias aos condenados, 

limitando seu poder punitivo. 

Oportuno assinalar, embora os princípios tenham existência formal, sua 

essência são meios de limitar o poder do Estado sobre as pessoas (ROIG, 2016, p. 

29). Em consonância com o supramencionado, têm-se duas premissas fundamentais, 

as quais devem nortear todos os princípios. A primeira delas aduz que é necessário 

compreender que os princípios da execução devem ser utilizados como forma de 

proteger os indivíduos, não como instrumento do Estado para punir. Diante o exposto, 

é incontestável que os princípios não podem ser utilizados como forma de restringir 

direitos, ou então, justificar maior rigor punitivo.  

Em matéria de execução penal, as interpretações de princípios e normas 

jurídicas devem ser pro homine, que nas palavras da Desembargadora Rosemarie 

Diedrichs, quer dizer "assegurar, no conflito de normas, aquela que mais amplia os 

direitos e garantias fundamentais da pessoa humana" (BRASIL. Tribunal Regional 

Trabalho da 9ª Região, 2008, online). Desta forma, os princípios e normas serão 

aplicados como forma de ampliar os direitos, garantias ou liberdade dos indivíduos, 

cabendo ao Estado punir caso necessário, mas dentro dos limites estabelecidos. A 

seguir, serão abordados os princípios da exceção de pena de maior relevo. 

 

2.2.1 Princípios da Humanidade 

 

 No Brasil, o princípio em questão decorre do fundamento constitucional da 
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dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal de 

1988, no qual é reconhecida como princípio fundamental da República Federativa do 

Brasil, repassa ao Estado a obrigação de garantir ao indivíduo o mínimo necessário, 

e, princípio da prevalência dos direitos humanos, art. 4º, II, da Carta Magna. 

O princípio em pauta encontra-se na Convenção Americana de Direitos 

Humanos em seu art. 5º, que dispõe: "ninguém deve ser submetido a torturas, nem a 

penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade 

deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano". 

Miguel Reale (1998, p.77), ao explanar sobre os direitos humanos, aponta sua 

existência em três concepções. A primeira, é fundamentada no liberalismo, o qual 

busca preservar o cidadão das interferências do Estado, sendo a liberdade um 

aspecto fundamental. Seria o mesmo que o individualismo, o indivíduo ao cuidar dos 

interesses próprios, acaba por realizar os interesses de toda coletividade. 

A segunda é o transpersonalismo, que contrário ao liberalismo, tem como base 

fundamental os valores sociais. De acordo com o conceito em pauta, a dignidade da 

pessoa humana concretiza-se quando o indivíduo trabalha para o bem coletivo.  

Por sua vez, a terceira é chamada de personalismo, que busca a harmonia 

entre os valores individuais e coletivos. (CASTILHO, 2011, p. 138) 

Para Bittencourt (2011, p. 57), a humanização do direito penal e da pena é 

requisito indispensável, sendo contraditório falar em ressocialização como objetivo da 

pena privativa de liberdade se não há controle do poder punitivo e a constante 

tentativa de humanizar a justiça e a pena. Em consonância com o mencionado, Batista 

é fático ao tratar sobre o tema: "o princípio da humanidade intervém na cominação, 

na aplicação e na execução da pena, e neste último terreno tem hoje, face à posição 

dominante da pena privativa da liberdade" (2007, p. 51). 

Paulo Rangel defende a impossibilidade de se pensar em um Estado 

Democrático de Direito que não respeita a dignidade da pessoa humana, tendo em 

vista que o Estado visa a garantia dos direitos individuais, conforme entendimento a 

seguir exposto: 
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[...] imaginar um processo penal, regido dentro de um Estado Democrático de 
Direito, que não respeita a dignidade da pessoa humana, é impensável no 
atual estágio civilizatório, em especial quando se sabe que cada ser humano 
é merecedor de igual respeito e consideração no que diz respeito a sua 
condição de pessoa exigindo uma postura ética do Estado durante a 
persecução penal. (2012, p. 23) 

 

Pelo exposto, é notório que o princípio da dignidade da pessoa humana é 

utilizado como alicerce para os demais. A Constituição Federal de 1988 ostentou-a 

como garantia fundamental ao indivíduo, e desta forma, cumpre ao Estado o dever de 

garantir ao cidadão o mínimo necessário. Não há que se falar em pena privativa de 

liberdade sem que o Estado respeite e garanta ao encarcerado o mínimo para sua 

subsistência de forma digna, garantindo ainda um devido processo legal justo. Em 

suma, a não obediência ao princípio em tela seria um retrocesso, posto que, restou 

claro que as penas corporais não cumpriram o papel ressocializador da pena. 

Rogério Greco ao aludir sobre o tema, esclarece que: 

 

Embora o princípio da dignidade da pessoa humana tenha sede 
constitucional, sendo, portanto, considerado como um princípio expresso, 
percebemos, em muitas situações, a violação pelo próprio Estado. Assim, 
aquele que seria o maior responsável pela sua observância, acaba se 
transformando em seu maior infrator (GRECO, 2015, p. 72) 

 

Rodrigo Duque Estrada Roig é categórico ao tratar da execução penal 

desumanizada, evidenciando que tal atenta diretamente a segurança estatal (2016, 

p.34). Constata ainda que a falta de recurso do Estado não pode ser utilizada como 

discurso para omissão quanto aos estabelecimentos prisionais, vez que a ausência 

de recurso é mais um motivo para que os estabelecimentos carcerários sejam 

utilizados apenas em casos excepcionais.  

Em suma, ao abordar sobre o presente tema, Rogério Greco alude que, “a 

dignidade deverá ser sempre preservada, pois que ao Estado foi permitido somente 

privar-lhe da liberdade, ficando resguardado, entretanto, os demais direitos que dizem 

respeito diretamente à sua dignidade como pessoa”. (2015, p. 73) 

O Supremo Tribunal Federal, ao entender que a pena privativa de liberdade 

atenta não somente a liberdade do condenado, mas causa também sofrimentos físicos 

e psicológicos, afastou a ideia de que o Poder Judiciário não pode intervir no âmbito 

administrativo, sempre que os direitos fundamentais e coletivo estiverem corrompidos 
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ou comprometidos (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2015, online). 

 

2.2.2 Princípio da legalidade 

 

 O princípio da legalidade constitui a base de qualquer sistema penal que tenha 

por finalidade ser racional e justo. Ele surge historicamente com a revolução burguesa, 

e, se por um lado era empregado como resposta ao absolutismo, por outro era 

utilizado como garantia do indivíduo face ao poder punitivo do Estado (BATISTA, 

2007, p. 65). 

Tem previsão legal no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal: "não há 

crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal" e no artigo 

1º do Código Penal. Na esfera de Execução Penal, o aludido princípio encontra-se 

expresso no artigo 45 do referido código. O princípio é consequência do preceito latim 

nullum crimen, nulla poena sine lege (nulo o crime, nula a pena sem lei), o qual pode 

ser fracionado em quatro funções. 

A primeira estabelece como regra principal a irretroatividade da lei, salvo se em 

benéfico do réu, conforme expresso no artigo 5º XL "a lei penal não retroagirá, salvo 

para beneficiar o réu" em consonância com o artigo 2º, parágrafo único do Código 

Penal "a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos 

anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado."  

A segunda se refere às redações dos tipos penais, as quais não podem deixar 

lacunas, evitando fórmulas genéricas e interpretações abusivas por força do Estado. 

Castilho (1987, p.25) ressalta que na concepção de Estado de Direito Social, não 

podem haver espaços juridicamente vazios, todos devem ser fundamentados na lei e 

na Constituição.  

Cumpre a terceira a função de vedar o uso de analogias para criação ou 

aplicação de crimes, execução de penas ou sanções. Por sua vez, a quarta função 

enseja a proibição da criação de infrações penais, faltas disciplinares, penas ou 

sanções baseadas nos costumes, competindo somente à lei as atribuições 

supramencionadas e os costumes poderão ser aplicados somente para explicar certos 

tipos penais.  
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Destarte, o princípio da legalidade é utilizado como garantia ao apenado, 

conforme demonstrado é dividido em quatro funções, oferecendo segurança ao 

indivíduo de que a lei aplicada ao seu caso será a vigente no momento da ação. 

Cumpre ressaltar ainda, que a lei somente poderá retroagir no âmbito penal em 

benefício do réu, não sendo possível o uso de analogias ou criações e aplicações de 

crimes e faltas graves baseadas simplesmente nos costumes vigentes.  

 

2.2.3 Princípio da não marginalização das pessoas presas 

 

 Alessandro Baratta assevera que manter um indivíduo em cárcere, acarreta as 

relações de desigualdade, identificando qual será o sujeito passivo dessa relação. 

Desta forma, convém ressaltar que o cárcere seria um instrumento de criação da 

marginalização social. (2002, p. 167).  

Para Roig, deve ser levado em consideração o estado de vulnerabilidade que 

as pessoas encarceradas se encontram, tornando-as necessitadas de maior tutela por 

parte do Estado. Assim, o encarceramento não deve afastar dos indivíduos ou 

pessoas internadas os direitos e garantias fundamentais. (2016, p. 57)  

Se ao Estado atribui-se o direito de privar as pessoas de sua liberdade, caberá 

a ele garantir que os indivíduos encarcerados sejam tratados de modo digno. Andrew 

Coyle aduz que: 

 

Se o Estado assume para si o direito de privar alguém de sua liberdade, por 
qualquer razão que seja, ele também deve assumir para si a obrigação de 
assegurar que essa pessoa seja tratada de modo digno e humano. O fato de 
os cidadãos que não estão presos terem dificuldade de viver com dignidade 
nunca pode ser usado como justificativa pelo Estado para deixar de tratar 
aqueles que estão sob seus cuidados de modo digno. (Apud, ROIG, 2016, p. 
48) 

 

Mediante o exposto, é inegável que cabe ao Estado procurar reduzir as 

diferenças entre a vida na prisão e a vida em liberdade. Parece antagônico afirmar 

que o sistema carcerário tem como função ressocializar o delinquente, tendo em vista 

que sua principal característica é a de afastar o apenado da sociedade como forma 

de punir pelo delito cometido.  
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Por fim, mister se faz ressaltar que o Estado tem como dever minimizar o dano 

causado pelo tempo em que o indivíduo permaneceu em um estabelecimento prisional 

e, garantir uma vida digna enquanto encarcerado, suprindo suas necessidades e 

respeitando a dignidade da pessoa humana. 

  

2.2.4 Princípio da individualização da pena 

 

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, inciso XLVI, assegura ao 

indivíduo que, "a lei regulará a individualização da pena". Para Roig (2016, p. 58) ao 

tratar da execução de pena, o princípio em questão retira do Judiciário o poder do 

Estado, limitando o poder punitivo estatal, trata-se de uma garantia fundamental e um 

direito humano.  

Assim, refere-se ao direito do acusado que, caso condenado, goze de uma 

pena justa, assegurando ainda às partes da relação processual que o uso excessivo 

e, por vezes, abusivo por parte do Estado na aplicação da pena não seja permitido. 

Visa ainda proteger os cidadãos, impedindo que o Estado crie leis que ultrapassem 

os limites, ou ainda que imponha regimes que excedam a pessoa do condenado.   

(BARROS, 2001, p.120) 

Destarte, é mais uma forma de garantir ao indivíduo que o Estado, ao aplicar a 

pena, deverá respeitar os direitos e garantias previstas na Constituição, observando 

sempre as garantias e normas constitucionais, tanto para aplicação da pena, quanto 

para a criação das leis.  

O doutrinador Queiroz, ao tratar da importância do princípio da individualização 

da pena, explica que:  

 

Individualizar a pena é, pois, adequá-la a um indivíduo, é particularizá-la, é 
concretizá-la. De certo modo, a individualização visa à realização do 
impossível: calcular, isto é, traduzir em números, o que é, por definição, 
incalculável: a pena justa, o merecimento do autor, a justiça, enfim. (2014, p. 
429)  

 

Defende ainda que se trata de uma consequência lógica do direito, posto que 

os crimes, mesmo que se enquadre no mesmo tipo penal, são executados de 
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maneiras distintas. Assim, a pena não deve ser aplicada igualmente a autores, 

coautores ou participes (2014, p. 429) 

Em suma, a pena deve ser proporcional ao delito praticado, individualizar a 

pena é tornar particular o que antes era geral e, ao aplicá-la, o magistrado deve levar 

em consideração as causas relacionadas ao fato delituoso.   

 

2.2.5 Princípio da intervenção mínima 

 

 Roig aduz que a solução penal é a última razão, devendo ser aplicada somente 

em virtude de violações graves a interesses ou valores extremamente relevantes 

(2016, p.60). É inquestionável que privar um indivíduo da sua liberdade e afastá-lo de 

sua família ocasiona consequências nefastas, além de estigmatiza-lo. Desta forma, o 

princípio estabelece que só será possível a privação da liberdade em casos de 

extrema necessidade, e quando a prática de um ato estiver descrita como crime.  

Em consonância com o apresentando, Fernando Capez aduz que: 

 

A intervenção mínima tem como ponto de partida a característica da 
fragmentariedade do Direito Penal. Este se apresenta por meio de pequenos 
flashes, que são pontos de luz na escuridão do universo. Trata-se de um 
gigantesco oceano de irrelevância, ponteado por ilhas de tipicidade, enquanto 
o crime é um náufrago à deriva, procurando uma porção de terra na qual se 
possa achegar. (2013, p. 36) 

 

Diante o mencionado, constata-se que o princípio tem como propósito 

resguardar os direitos e garantias do cidadão, apresentando o cárcere apenas em 

casos excepcionais. Não há como questionar as sequelas advindas da privação da 

liberdade na vida de um indivíduo. Destarte, só terá sua liberdade privada quando a 

prática do ato estiver expressamente descrita na lei e quando sua aplicação for 

extremamente necessária. 

 

2.2.6 Princípio da culpabilidade 

 

Para punir um indivíduo de determinado ato é necessário que o resultado seja 
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atribuído a sua conduta. Mister se faz ressaltar que a responsabilidade penal deve 

demonstrar um comportamento típico, antijurídico e culpável.  

A culpabilidade possui especialmente três elementos, sendo eles; a 

imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude 

(CAPEZ, p.63). Somente será cabível a sanção se no momento da ação ou omissão, 

o indivíduo tinha a possibilidade de exprimir conduta diversa da manifestada, além de 

conhecer o caráter ilícito da ação ou omissão. Desta forma, se não caracterizar a culpa 

ou dolo do indivíduo torna-se impossível sua punição.  

A Lei de Execução Penal trouxe em seu artigo 45, §3º, a vedação de sanções 

coletivas, ou seja, na impossibilidade de constatar quem deu causa ao resultado, seja 

por culpa ou dolo, não poderá ser aplicado uma punição coletiva, conforme ilustra 

Roig:  

 

Como primeira decorrência do princípio da culpabilidade figura a 
impossibilidade de punir todos os habitantes de determinada cela ou galeria, 
quando nelas são encontradas objetos ilícitos (...), neste caso, sendo 
impossível a individualização da conduta, deve ocorrer a absolvição de todos 
os habitantes. (2016, p. 64) 

 

Destarte, o princípio em tela tem como finalidade (do mesmo modo que os 

demais já tratados no presente trabalho), assegurar que o Estado, ao exercer seu 

poder sancionatório, deverá observar os princípios e normas que delimitam seu poder 

punitivo, através da observância dos princípios constitucionais assegurados aos 

apenados. Voltaire assevera que "cumpre punir, mas não às cegas" (Apud, Roig, p.2), 

e que mesmo no curso da execução, deve ser plenamente aplicado o princípio em 

questão. 

 

2.2.7 Princípio da transcendência mínima 

 

Trata-se de uma garantia de que a pena aplicada não poderá ultrapassar a 

pessoa do criminoso. Roig ao versar sobre o tema, afirma que:  

 
 



26 
 

Há que se enfatizar que a ineficiência do Estado (ex: prover estudo e trabalho 
para fins de remição, oferecer condições dignas de encarceramento, evitar a 
superlotação) não pode ensejar a restrição de direitos, nem ser argumento 
para a manutenção de qualquer violação aos direitos humanos das pessoas 
presas. (2016, p. 73) 
 

É de cediço que a pena deverá ser aplicada somente pela conduta praticada, 

não podendo desta forma, ultrapassar a pessoa do agente. A Constituição Federal de 

1988, garante tanto ao apenado, quanto a sua família, o direito à visita, a qual não 

poderá ser restringida. Diante de tal fato, tanto a proibição quando a restrição de 

familiares entrar em contanto com o detento é considerada uma violação ao princípio. 

Mesmo quando condicionada a uma sanção disciplinar, não poderá a visita ser 

empregada como forma de punir. 

Roig, ao abordar o tema, alude que atualmente outra forma de violação ao 

princípio fica evidente no procedimento de revista aos visitantes, tendo em vista que 

a revista manual é inconstitucional e só deve ser aplicada em casos em que houver 

suspeitas fundamentadas. O autor refere-se ainda a revista íntima como "forma 

aviltante, humilhante e invasiva" (2016, p. 71), transgredindo o direito a dignidade da 

pessoa, conforme já mencionado. O Estado não pode utilizar a falta de recursos como 

justificativa para transgredir uma garantia constitucional e, diante de outros métodos 

capazes de realizar a revista, é inadmissível que a sua prática esteja sendo realizada 

de forma vexatória. 

 

2.2.8 Princípio da celeridade do processo de execução de pena 

 

 O princípio da celeridade do processo encontra-se amparado no Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da Organização das Nações Unidas, que 

assegura ao preso um processo cujo julgamento será em prazo razoável. Corroborado 

pela Convenção Americana de Direitos Humanos, que estabelece que o preso será 

encaminhado à presença do Juiz ou outra autoridade, o que vem acontecendo com 

as audiências de custódia, onde o magistrado após a audiência colocará o indivíduo 

em liberdade provisória, com ou sem fiança, ou substituirá a prisão em flagrante em 

prisão preventiva.  

Cumpre salientar que o princípio se encontra em nosso ordenamento no artigo 
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5º, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988 que garante a todos a razoável duração 

do processo e que sejam utilizados os meios necessários que garantam a celeridade 

do feito. Diante do exposto, há de ressaltar que o princípio não será aplicado apenas 

ao processo de conhecimento, como também deverá ser efetivado na fase de 

execução, sendo essa a fase mais drástica do processo penal, onde por vezes o 

delinquente será retirado do convívio social para cumprimento de sua reprimenda 

criminal, em regime de privação de liberdade.  

 

2.2.9 Princípio do número fechado (numerus clausus) 

 

Para melhor desenvolvimento do princípio em tela, é necessário entender que 

ele defendia a ideia de que a cada novo detento no sistema carcerário deveria 

compreender necessariamente a no mínimo uma saída, como forma de manter o 

número de encarcerados estabilizados.  

Gilbert Bonnemaison, em 1989, propôs que a quantidade de presos deveria ser 

exatamente compatível com as vagas disponíveis nos estabelecimentos prisionais e, 

se ultrapassada, seria necessária uma análise dos delinquentes já aptos a voltar ao 

convívio social, sendo concedido a estes a prisão domiciliar (Apud ROIG, 2016, p. 90).  

Apesar de a ideia não ter se propagado na época, no ano de 2006, na França, 

foi novamente discutido, sob o argumento de que não deve ser encaminhado um 

detento na prisão se não há vaga suficiente. Bernard Bolze, um dos fundadores do 

Observatório Nacional de Prisões, foi quem levantou novamente a ideia, utilizando 

como fundamento “uma vaga por preso”. (Roig, 2016, p. 91) 

O princípio em tela tem como finalidade a redução do número de presos (e não 

a criação de vagas nos estabelecimentos prisionais), defendendo que a criação de 

novos estabelecimentos não é a solução para combater a superlotação: a criação de 

novos estabelecimentos seria o mesmo que burlar o princípio, seria demandar a 

superlotação a outro estabelecimento. (ROIG, 2016, p. 93).  

De acordo com o apontamento do Departamento Penitenciário, em uma 

pesquisa realizada no primeiro semestre de 2014 nas penitenciárias brasileira, 

155.821 pessoas adentraram no sistema penitenciário, enquanto apenas 118.282 



28 
 

alcançaram a tão desejada liberdade, ou seja, para cada 100 novos presos, apenas 

75 foram liberados (2014, p. 46). Ilustrando a necessidade da adoção de novas 

medidas, com o intuito de sancionar o delinquente pela prática de um ato que esteja 

em desconformidade com o tipificado pelo Código Penal como crime, utilizando a pena 

privativa de liberdade apenas em casos de extrema necessidade.  

Em suma, o princípio trata da criação de novos estabelecimentos prisionais 

como forma de ludibriar a superlotação. Criar novas vagas seria dar ao Estado a 

possibilidade de privar novas pessoas, sem que fosse dado a chance daqueles que já 

estão perto de cumprir sua reprimenda a liberdade. Desta forma, o Estado deveria dar 

aos apenados outras formas de cumprir sua reprimenda criminal, sem que fosse 

necessário privá-los de sua liberdade, deixando os estabelecimentos prisionais 

somente aos casos de extrema necessidade – o que não quer dizer deixar de punir, 

mas sim punir de acordo com o crime cometido.   

A criação de novos estabelecimentos prisionais, como os já existentes, diante 

de toda falta de infraestrutura, é alimentar a superlotação dos presídios, continuar 

tratando os detentos de forma desumana e degradante, indo de encontro aos demais 

princípios supracitados.  
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3  SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO E O ESTADO DE COISA 

INCONSTITUCIONAL  

 

Num primeiro plano, faz-se necessário compreender que o Estado de coisa 

inconstitucional surge diante da existência de violação a direitos fundamentais, 

motivados pela inércia ou incapacidade das autoridades públicas em modificar tal 

situação, de forma que apenas mudanças estruturais e mediante a atuação dos 

órgãos competentes podem vir a mudar o Estado Inconstitucional. (CAVALCANTE, 

2015)  

Ao declarar o Estado da coisa inconstitucional, a Corte reconhece um cenário 

de extrema violação aos direitos fundamentais, decorrentes dos atos praticados pelas 

autoridades competentes e, diante da gravidade, se intitula parte legítima a interferir 

na formulação e implementação de políticas públicas afim de superar o estado de 

inconstitucionalidade. 

Para que seja reconhecido o instituto em pauta, é necessário a constatação de 

alguns pressupostos, conforme conceitua Carlos Alexandre de Azevedo Campos: 

(2015)  

 

a) A violação massiva dos direitos fundamentais de numerosos sujeitos;  
b) Sucessivos casos de omissões das autoridades competentes no 

cumprimento dos deveres e obrigações; dando causa a genuína falha do 
Estado que além de gerar violação gera subsistência e acaba por 
intensificar a situação;  

c) Inexistência de outro meio para sanar a transgressão; 
d) Para que seja solucionado é, necessário, a expedição de remédios e 

ordens a vários órgãos, tendo em vista a indispensável modificação 
estrutural, por intermédio de novas políticas públicas ou com o efetivo 
reparo das já existentes.  

 

Cumpre salientar que o Estado da Coisa inconstitucional não está positivado 

na Constituição Federal de 1988 ou outro meio normativo, só podendo ser utilizado 

em casos excepcionais de extrema violação a preceitos fundamentais.  

Em maio de 2015, foi ajuizada uma Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental, onde o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), pediu para que o 

Supremo Tribunal Federal reconhecesse a superlotação carcerária e o tratamento 
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cruel, desumano e degradante que os presos são submetidos.  

Por intermédio de estudos acerca do sistema carcerário, a Corte constatou a 

violação demasiada da dignidade humana e direitos fundamentais, assegurado aos 

condenados à pena privativa de liberdade, chamando-a de “tragédia diária dos 

cárceres”. Ante a ausência de políticas públicas, com o intuito de reduzir os impactos, 

a corte declarou o Estado Inconstitucional, ordenando para tal, a elaboração de 

medidas de reparação do sistema; determinou ainda que o governo disponibilizasse 

recursos orçamentários necessários para suprir o presente caso de 

inconstitucionalidade; requereu ao Presidente da República medidas necessárias que 

assegurem e respeitem os direitos dos presidiários. (CAMPOS, 2015).  

O Ministro Marco Aurélio, por meio da medida cautelar na ADPF 347, alegou 

que a superlotação e as condições que se encontram as penitenciárias caracterizam 

um cenário incompatível com o assegurado pela Constituição Federal, visto que os 

condenados a penas privativas de liberdade têm diariamente seus direitos 

transgredido. Incontestável a ofensa dos preceitos fundamentais, a tortura e os 

tratamentos cruéis que os detentos sofrem, além do escasso acesso à educação, 

trabalho, saúde e segurança dos presos, todos expressamente aparados pela 

Constituição. Aponta ainda que a situação em pauta é consequência de múltiplos atos 

comissivos e omissivos dos Poderes Públicos da União, dos Estados e do Distrito 

Federal, dentre eles, os de natureza normativa, administrativa e judicial. (BRASIL, 

2015). 

Em suma, há a necessidade da ADPF face a realidade carcerária brasileira, 

ante o descumprimento dos preceitos e direitos assegurados aos condenados a penas 

privativas de liberdade. Dessa forma, são preenchidos os requisitos para declaração 

do Estado da coisa inconstitucional, buscando os remédios necessários para sanar a 

situação.  

 

3.1 Direitos fundamentais dos apenados e apenadas 

 

Em linhas gerais, direitos fundamentais são os direitos básicos, sem os quais 

nenhum ser humano pode viver com dignidade, sendo provenientes da Constituição. 

Ingo Wolfgang Sarlet ao abordar o tema, explica que “O termo ‘direitos fundamentais’ 
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se aplicam para aqueles direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera 

do direito constitucional positivo de determinado Estado” (2016, p. 03). Flávia 

Piovesan, ao adentrar no tema, expõe que “direitos fundamentais compõem um 

construído axiológico, fruto da nossa história, de nosso passado, de nosso presente, 

fundamentado em um espaço simbólico de luta e ação social” (2004, p. 02)  

Luiz Carlos dos Santos Gonçalves ao elucidar o tema ensina que “é prevalente 

a concepção de que os direitos fundamentais são aqueles que trazem o essencial 

para que as pessoas humanas possam se desenvolver a felicidade à sua maneira, 

trazendo uma acentuada dimensão ética e moral” (2007, p. 34). Viera corrobora ao 

explanar: 

 

Direitos fundamentais é a denominação comumente empregada por 
constitucionalistas para designar o conjunto de direitos da pessoa humana 
expressa ou implicitamente reconhecida por uma determinada ordem 
constitucional. (2007, p. 34) 

 

Diante o supramencionado, podemos afirmar que direitos fundamentais são 

aqueles que decorrem da Constituição Federal, são assegurados a todos seres 

humanos com o intuito de proporcionar dignidade. A Constituição Federal de 1988, 

assegura aos presos o respeito à integridade física e moral, conforme dispõe o artigo 

5º, XLIX. Entretanto, essa garantia constitucional é exaustivamente desrespeitada. 

Dráuzio Varela, ao descrever as penitenciarias aponta que:  

 
 
As cadeias são ambientes cinzentos, mesmo que não estejam pintadas 
dessa cor. A presença ostensiva das grades, das trancas e o som de ferro 
tão contundente, que em mais vinte anos jamais encontrei alguém que 
dissesse sentir prazer quando entra num presidio. Ao contrário, a sensação 
de alívio ao cruzar o portão que dá acesso à rua é universal. (2012, p. 115)  
 

 

 Descreve ainda como lugares insalubres, somente em casos excepcionais 

eram encontradas celas com janelas, ou ainda, instalações sanitárias. A ausência de 

luminosidade e ventilação era determinante para a proliferação de sarnas, percevejos 

e insetos, pragas que assolavam as penitenciárias desde os tempos medievais. O 

aprisionamento mal ventilado acarretava na propagação da tuberculose, intitulada 

como mal do século desde o Império. (VARELA, 2012, p. 128) 

Indubitavelmente, o número de detentos é superior ao suportado pelo sistema, 
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ocasionando a superlotação. Varela ilustra esse fato ao relembrar uma de suas 

passagens por uma penitenciária nos anos de 1990: 

 
Conheci celas em que os ocupantes eram forçados a dormir em rodizio: a 
cada oito horas, um terço dos homens deitava enquanto os demais passavam 
as dezesseis seguintes em pé, colados uns aos outros, forçadamente quietos 
para não acordar os companheiros. (2012, p.128)  

 
 

O médico, ao abordar suas passagens pelos inúmeros estabelecimentos 

penitenciários, retrata diversos relatos de abusos de autoridade, tal como um que 

ocorreu em 1989, no 42º Distrito Policial, (estabelecimento em que se encontravam-

se encarcerados 63 homens, sendo que a capacidade máxima era de 32) e após um 

tumulto entre os detentos, no intuito de castigá-los, as autoridades policiais enjaularam 

cerca de 50 apenados dentro de uma cela e no seu interior jogaram gás lacrimogêneo 

– e o resultado dessa barbárie foi a morte de dezoito homens. (VARELLA, 2012, p. 

129)  

É de se verificar que a tortura é utilizada como mecanismo de vingança e 

intimidação desde os primórdios, com o propósito de castigar ou punir aqueles que 

afrontem os detentores do poder. A sociedade em sua maioria se satisfaz com a 

prática de atos que atentem contra a pessoa do infrator, visto que, entendem que a 

pena quanto mais árdua mais resultado trará, defendendo ainda que ao aplicar uma 

pena diferente da privativa de liberdade o Judiciário está sendo omisso quanto ao 

delito cometido.  

Deve ser levado em conta que é dever do Estado privar a liberdade daquele 

que transgrediu uma regra imposta pelo ordenamento jurídico. Todavia, competir-lhe-

á proteger o indivíduo que está sob sua guarda, resguardando sua integridade física 

e moral e tornando efetiva a finalidade da pena privativa de liberdade, qual seja, a 

reintegração social, de modo a impedir qualquer ato que atente contra o apenado.  

 

3.2 Situação fática do sistema carcerário  

 

Em linhas gerais, conforme o presente trabalho tem abordado, é inegável que 

a realidade do sistema carcerário brasileiro está em descompasso com o estabelecido 

pela Constituição Federal e Lei de Execução Penal.  
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Entretanto, cumpre salientar que as más condições não são privilégios da 

atualidade. Julieta Lemgruber, a primeira mulher a dirigir um sistema penitenciário, 

relata que em uma de suas passagens a um estabelecimento carcerário, as celas 

eram sujas e com odores fortes; corredores escuros; o refeitório imundo e sem cadeira 

(2010, p. 53). Desta forma, é evidente que os problemas estruturais dos 

estabelecimentos carcerários perduram há anos, sem que tenha sido apresentado 

soluções efetivas para a falha do sistema penitenciário brasileiro.  

O sistema prisional brasileiro, de acordo com o apontado pelo relatório do 

DEPEN no primeiro semestre de 2014, ocupa a quarta maior população carcerária do 

mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Rússia. De acordo com o 

destacado, o número de pessoas privadas de liberdade, no Brasil, ultrapassa 

seiscentos mil, totalizando um déficit de 231.062 vagas. Em outras palavras, em uma 

cela com capacidade para dez pessoas, são colocadas em média de dezesseis 

indivíduos encarcerados.  

O Brasil exibe, entre os países apontados, a quinta maior taxa de presos sem 

condenação, indo de encontro ao aparado pela Constituição Federal, artigo 5º LVII, a 

qual determina que ninguém será privado de sua liberdade até o transito em julgado, 

salvo nas hipóteses previstas em lei.  

De acordo com o apontado, a população prisional brasileira chegou a 607.731 

pessoas, cumpre mencionar, que o sistema penitenciário brasileiro, disponibiliza 

apenas 375.892 vagas. Posto isto, faz-se necessário a constatação de que o número 

de pessoas inseridas no sistema carcerário é superior à capacidade. O Departamento 

Penitenciário aponta que caso o aumento mantenha o ritmo exorbitante, em 2022, a 

população carcerária do Brasil ultrapassará a marca de um milhão de encarcerados. 

Projeções apontam que em 2075, uma em cada dez pessoas estará em situação de 

privação de liberdade.  

Faz-se mister ressaltar que caso fosse aplicado o princípio do numerus clausus 

de forma efetiva, a superlotação estaria comedida, posto que o princípio 

supramencionado defende que cada novo delinquente detido deve corresponder a no 

mínimo um apenado posto em liberdade, devendo o Estado disponibilizar outras 

formas de cumprir a pena, sem a necessidade de privá-lo de sua liberdade. 

O relatório supramencionado apontou que cerca de 36% dos estabelecimentos 
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foram adaptados, ou seja, não foram criados para a finalidade a que estão sendo 

destinados. Ademais, cumpre apontar ainda a distribuição dos estabelecimentos, 75% 

dos estabelecimentos são destinadas ao encarceramento masculino, apenas 7% é 

para atender a demanda das mulheres encaradas, ou seja, apenas 103 penitenciárias 

são voltadas exclusivamente as mulheres que cumprem pena privativa de liberdade, 

sendo inferior ao número de estabelecimentos mistos, sendo que este atinge a marca 

de 238, conforme o descrito pelo DEPEN. (2014, p. 32)  

Em suma, é incontestável a necessidade de novas providências que controlem 

a quantidade de pessoas encarceradas, mediante a adoção de outras medidas 

sancionatórias que não a privativa de liberdade, pois além dos estabelecimentos se 

encontrarem em um verdadeiro caos, não cumprem sua finalidade de ressocializar e 

reeducar. A doutrinadora Mendes, ensina que o conceito de prisão é o mesmo em 

qualquer lugar e tempo, ou seja, punir alguém em decorrência da prática de algo 

considerado indesejável. (2014, p. 140) 

Para o doutrinador Paulo Queiroz, "o problema da prisão é a própria prisão, que 

apresenta um custo social demasiadamente elevado" (2014, p. 428). Aduz ainda que, 

educar para o convívio social em condições de não liberdade é uma utopia inatingível. 

Portanto, o cárcere, diferentemente, de reeducar ou ressocializar, acaba por 

corromper, dessocializar o delinquente, haja vista as condições a que são colocados. 

(2014, p. 428)  

O Ministro Marco Aurélio, ao abordar sobre o sistema fático dos 

estabelecimentos penitenciários expõe que "as prisões são verdadeiros infernos 

dantescos", e evidencia os seguintes episódios: celas superlotadas, imundas e 

insalubres, proliferação de doenças infectocontagiosas, comida intragável, 

temperaturas extremas, falta de água potável e de produtos higiênicos básicos, 

espancamentos e torturas praticados tanto pelos próprios detentos quantos pelos 

agentes do Estado. Destaca o fato da maioria dos estabelecimentos estarem sob 

comando de facções criminosas, além de ser comum encontrar encarcerados que já 

deveriam estar em liberdade. (BRASIL, 2015) 

Em consonância com o disposto, Queiroz ressalta que o Estado, ao exercer o 

poder punitivo, enfatiza mais as adversidades existentes do que elucida os problemas, 

tendo em vista o Estado tendencioso, arbitrariamente seletivo e responsável por 

sofrimentos desnecessários (2014, p. 415). Reinaldo Rossano Alves, assinala as 
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péssimas condições dos estabelecimentos carcerários e a superlotação, além da 

ofensa a princípios constitucionais, tendem a intensificarem a criminalidade dentro dos 

presídios, desempenhando assim, função de verdadeiras “escolas de formação de 

criminosos. ” (2016, p. 25)  

Em 2007, foi instaurada, na Câmara dos Deputados, Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI), com o seguinte intuito: 

 

De investigar a realidade do Sistema Carcerário Brasileiro, com destaque 
para superlotação dos presídios, custos sociais e econômicos desses 
estabelecimentos, a permanência de encarcerados que já cumpriram pena, 
a violência dentro das instituições do sistema carcerário, corrupção, crime 
organizado e suas ramificações nos presídios e buscar soluções para efetivo 
cumprimento da Lei de Execução Penal – LEP   

 

Ao final da Comissão Parlamentar de Inquérito, o relator Domingos Dutra aduz:  

 

Diante do inferno carcerário vigente no País; da crescente violência, 
notadamente nas regiões metropolitanas, em que as facções criminosas 
disputam com o Estado o controle de extensos territórios e em face da 
impunidade de setores minoritários da sociedade, tem-se por um instante a 
sensação de que não há soluções para o caos carcerário existente. (2007, p. 
167)  

 

Apesar dos direitos e garantias dos apenados, o sistema carcerário nacional, 

conforme supramencionado, é um campo de torturas físicas e psicológicas. No âmbito 

psicológico, conforme preceitua Reinaldo Rossano Alves, basta citar as celas 

superlotadas, a falta de espaços físicos, a inexistência de água, luz, materiais de 

higiene pessoal, a presença de lixos e esgotos, presos doentes sem devido 

atendimento médico. (2016, p. 26)  

É notória a falta de estrutura que deveria ser concedida pelo Estado ao 

encarcerado, já que esse detém o poder punitivo e o dever de amparar o delinquente, 

assegurando todos os direitos e preceitos fundamentais. Alves defende que a crise no 

sistema prisional decorre da superpopulação carcerária, e é a partir dela que decorre 

a violação aos direitos conforme mencionados anteriormente. Aponta ainda, como 

principal causa da superlotação, a fúria condenatória do Poder Judiciário, posto que, 

prioriza o encarceramento face a outras medidas sancionatórias existentes. (2016, p. 

31)  
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Em suma, a má estrutura dos estabelecimentos penitenciários é notória, 

retratada pela mídia quase que diariamente. Desde os governantes à sociedade, 

todos sabem das condições degradantes, humilhantes e desumanas que os 

condenados a penas privativas de liberdade são submetidos. Entretanto, por razão de 

uma cultura punitiva e retributiva, muitos entendem que o sofrimento desses são 

necessários, vez que, causaram um dano a outrem e precisam arcar com as 

consequências.  

A sociedade sustenta um pensamento retrógado, defendendo que “lugar de 

bandido é na cadeia”, entretanto, para que seja possível são necessárias vagas, e 

imprescindível que o sistema carcerário cumpra seu papel de ressocializar e punir de 

forma adequada, respeitando os direitos amparados aos condenados. Privando o 

agente de sua liberdade, mas não restringindo seus direitos como cidadão. 

 

3.3 Responsabilidade do Estado em relação aos apenados  

 

No primeiro semestre do ano de 2017, os estabelecimentos penitenciários 

transformaram-se em um grande cenário de guerra. Conforme noticiado na época, 

presos do Primeiro Comando da Capital (PCC) foram decapitados, no Complexo 

Anísio Jobim em Manaus, enquanto outros detentos da Família do Norte (FDN) 

circulavam pelo estabelecimento com celulares filmando os acontecimentos  

Em Roraima, cerca de trinta homens perderam suas vidas dentro do 

estabelecimento, após o governo local pedir a presença da Força Nacional no 

presidio, pedido este negado pelo governo federal. Outro massacre aconteceu no Rio 

Grande do Norte, também impulsionado pela disputa por poder entre facções 

criminosas. (UOL, 2017)  

Num primeiro momento, cumpre salientar que a Constituição Federal, no artigo 

5º, XLIX, garante aos reeducandos o respeito à integridade física e moral, 

assegurando ainda aos condenados todos os direitos fundamentais, conforme 

apontado anteriormente. Desta forma, resta demonstrado que o Estado, ao privar 

alguém de sua liberdade, assume a responsabilidade de assegurar a integridade dos 

apenados na execução da pena privativa de liberdade. (LIMA, 2015, p. 881) 
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Paulo Tadeu Rodrigues Rosa é enfático ao versar acerca da responsabilidade, 

salientando que o Estado deve responder pelos acontecimentos dentro das 

penitenciárias, vez que assumiu a obrigação e, consequentemente, o dever, com a 

sociedade e principalmente, para com os detentos. Nas suas palavras:  

 

As rebeliões que vem ocorrendo nos diversos Estados da Federação, com a 
morte de detentos, funcionários, e administrados, são de responsabilidade do 
Estado, que deve arcar com as suas omissões no cumprimento do contrato 
social que assumiu com a sociedade. (2007, p. 02) 

 

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 580.252/MS com 

repercussão geral, isto é, a decisão deve, obrigatoriamente, ser aplicada em caso 

semelhantes por outros tribunais, definiu que um detento submetido a situação 

desumana e a superlotação teria direito a indenização do Estado, conforme ementa:  

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
ESTADO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. MÍNIMO EXISTENCIAL: 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL OBJETIVAMENTE 
CONSIDERADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO E OMISSÃO 
ESTATAL: CF, ART. 37, § 6º  DEVER GENÉRICO E UNIVERSAL DE 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO E 
REFORMA DO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL. INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL. (BRASIL, 2015) 

 

No recurso supramencionado, o Ministro reestabeleceu a decisão fixada que 

condenava o Estado a pagar indenização de R$2.000,00 a um detento. Em Plenário, 

o Ministro Teori Zavascki aludiu que a jurisprudência do Supremo reconhece a 

responsabilidade do Estado pela integridade física e psicológica dos que estão sob 

sua tutela.  

No julgado foi explanado ainda que, em conformidade com a Constituição 

Federal de 1988, é dever do Estado assegurar a integridade dos que estão sob sua 

custódia e quando não o fizer, deverá ressarcir pelos danos causados.  

Cumpre mencionar preliminarmente que os dez ministros participaram da 

votação e em sua maioria entenderam que o Estado deve ser responsabilizado, 

devendo desta forma, indenizar os detentos. Entretanto, os demais julgadores deram 

seus pareceres no sentido de a reparação condicionar uma diminuição no restante da 
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reprimenda do reeducando. (BRASIL, 2015)  

Tadeu  explana ainda que não afasta a responsabilidade civil do Estado mesmo 

quando a ação ou omissão for praticada por um terceiro, a exemplo das agressões 

praticadas por agentes penitenciários ou policiais, conforme seu entendimento a 

seguir exposto:  

 

O fato de o ato ter sido praticado por um terceiro, mas no interior da Unidade 
Prisional, não afasta a responsabilidade civil do Estado que tem como 
fundamento legal a Constituição Federal, que deve cumprir com as 
disposições estabelecidas na Lei de Execução Penal, o mesmo ocorrendo 
com a morte de uma pessoa em razão da precariedade do serviço, ou a 
omissão nos serviços de segurança pública. (2007, p. 04)  

 

Outro caso concreto a ser citado é de um condenado a pena privativa de 

liberdade que se debatia contra as grades da cela, agredia outros presos, além de 

proferir palavras de baixo calão aos policiais. O delinquente foi algemado e violentado 

pelos agentes do Estado com golpes de cassetete, sofrendo lesões corporais graves. 

Neste caso o Supremo Tribunal Federal entendeu trata-se do crime de tortura, com 

previsão legal no artigo 1º, §1º, da Lei 9.455/97. (LIMA, 2015, p. 882) 

 O Ministro Felix Fischer, à época, repudiou a prática do ato por parte do agente, 

o qual deveria proporcionar segurança ao delinquente, em suas palavras:  

 

O Estado Democrático de Direito repudia o tratamento cruel dispensado por 
seus agentes a qualquer pessoa, inclusive a presos. Conforme o art. 5º, XLIX, 
da CF/1988, os presos mantêm o direito à intangibilidade de sua integridade 
física e moral. Desse modo, é inaceitável impor castigos corporais aos 
detentos em qualquer circunstância, sob pena de censurável violação dos 
direitos fundamentais da pessoa humana (BRASIL, 2010) 

 

Conforme acima demonstrado, a condição de preso não retira do sujeito o seu 

direito ao respeito a integridade, sendo inadmissível qualquer ato que atente contra a 

integridade do reeducando, seja por parte dos subordinados do Estado, ou ainda, as 

condições a que são submetidas.  

O Ministro Edson Fachin, ao votar a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 347, aludiu acerca da responsabilidade do Estado para com os 

condenados que se encontram privados de sua liberdade, nas suas palavras: 
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Quando o Estado atrai para si a persecução penal e, por conseguinte, a 
aplicação da pena visando à ressocialização do condenado, atrai, 
conjuntamente, a responsabilidade de efetivamente resguardar a plenitude 
da dignidade daquele condenado sob sua tutela. A pena não pode se revelar 
como gravame a extirpar a condição humana daquele que a cumpre. Deve 
funcionar sim como fator de reinserção do transgressor da ordem jurídica, 
para que reassuma seu papel de cidadão integrado à sociedade que lhe 
cerca. (BRASIL, 2015, p.58)  

 

Nesse sentido, Luis Roberto Barroso ao abordar acerca da responsabilidade 

do Estado alude que: 

 

O Estado contemporâneo tem o seu perfil redefinido pela formação de blocos 
políticos e econômicos, pela perda de densidade do conceito de soberania, 
pelo aparente esvaziamento do seu poder diante da globalização. Mas não 
há qualquer sintoma de que esteja em processo de extinção ou de que a ele 
será reservado um papel secundário. O Estado ainda é a grande instituição 
do mundo moderno. Mesmo quando se fala em centralidade dos direitos 
fundamentais, o que está em questão são os deveres de abstenção ou de 
atuação promocional do Poder Público.  (BRASIL, 2015, p. 93) 

 

Em suma, é responsabilidade do Estado zelar pela integridade dos que estão 

sob sua custódia, independentemente se o ato foi causado por ação de seus agentes 

ou outro ato que atente contra a integridade do apenado, ou ainda nas hipóteses de 

omissão estatal, quando os detentos são submetidos a condições desumanas ou 

degradantes, a exemplos da convivência em celas superlotadas, a falta de produtos 

de higiene.  

Desta forma, conforme os recentes entendimentos do Supremo Tribunal 

Federal, o Estado, apesar de exercer o jus puniendi, tem o dever de garantidor, sendo 

incompreensível deixar que os condenados a penas privativas de liberdade cumpram 

suas reprimendas criminais de forma desumana, a exemplo das torturas que os 

reeducandos são submetidos por parte dos agentes estatais, que os colocam em 

situação de risco, vexatórias para descoberta de um delito, ou então, como punição. 

  

3.4 O Estado de coisa inconstitucional   

 

Primeiramente, cumpre mencionar que ao declarar o Estado da Coisa 
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Inconstitucional, a Corte está explicitando a existência de um quadro de extrema 

violação aos direitos fundamentais, sejam através de atos omissivos ou comissivos, 

praticados por diversas autoridades. Desta forma, diante da gravidade, a corte se 

coloca como parte legitima para criação e implementação de políticas públicas com a 

assistências dos órgãos competentes.  

No julgamento da medida cautelar na ADPF 347, a execução do Estado da 

Coisa Inconstitucional foi ilustrada pelo Ministro Marco Aurélio: 

 

a técnica da declaração do “estado de coisas inconstitucional” permite ao juiz 
constitucional impor aos Poderes Públicos a tomada de ações urgentes e 
necessárias ao afastamento das violações massivas de direitos 
fundamentais, assim como supervisionar a efetiva implementação. 
Considerado o grau de intervenção judicial no campo das políticas públicas, 
argumenta que a prática pode ser levada a efeito em casos excepcionais, 
quando presente transgressão grave e sistemática a direitos humanos e 
constatada a imprescindibilidade da atuação do Tribunal em razão de 
“bloqueios institucionais” nos outros Poderes. (BRASIL, 2015, p.07) 

 

É fato que a omissão por parte do Estado na criação e implementação de 

políticas públicas vêm contribuindo para a falência do sistema prisional brasileiro. 

Clèmerson Merlin Clève ao abordar acerca do tema, explica que:  

 

[...] no ECI, mais do que a inércia do órgão encarregado de providenciar um 
ato normativo requerido pela Constituição, manifesta-se uma situação fática, 
um determinado “estado de coisas” estruturalmente relevante, reclamando 
combate por meio de um conjunto de providências, materiais e jurídicas, que 
possam dar cabo à contínua e sistemática violação de direitos. Diante disso, 
a natureza complexa do problema desafia uma atuação judicial diferenciada, 
sendo insuficiente um agir solitário do Judiciário com medidas tradicionais. 
[...] (2015, p. 02) 

 

Ante o entendimento de Clève, para sanar o problema, é necessário a criação 

de políticas públicas, as quais só poderão ser colocadas em prática com o efetivo 

apoio dos demais Poderes. É de conhecimento popular o caos do sistema 

penitenciário brasileiro, e que este não cumpre nem de longe sua principal função, a 

de ressocializar o delinquente através do trabalho e da educação. 

Neste sentido, o Ministro Marco Aurélio, no relatório da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental já supramencionada, sustenta que a 

realidade do sistema prisional brasileiro decorre da ausência de políticas públicas, e 
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a solução depende de providências por parte dos diferentes órgãos legislativos, 

administrativos e judiciais da União, dos Estados e do Distrito Federal. (BRASIL, 2015, 

p. 07) 

Os problemas dos estabelecimentos vão além das celas superlotadas e 

ausência de condições mínimas para sobrevivência. O Defensor Público do Estado 

do Acre, Bruno José Vigato, elenca algumas falhas encontradas nos presídios: 

 

Os problemas intra murus são de diversas espécies: Ausência de assistência 
médica, jurídica e psicológica, alimentação de má qualidade, desrespeito aos 
direitos de visitas, celas insalubres, violência estatal, violência entre os 
próprios presos, corrupção de agentes públicos e existências de facções 
criminosas que ditam as regras internas são apenas exemplos da 
complexidade envolvida nesse tema. (s.d, p. 03)  

  

Neste passo, vale mencionar ainda o encarceramento em massa, conforme 

dados apresentados pelo INFOPEN. Em 2014, no Brasil existia mais de 600 mil 

pessoas encarceradas, alcançando desta forma a quarta maior população carcerária 

do mundo. (BRASIL, 2014). 

Como contribuição para tal, o relatório de arguição de descumprimento de 

preceito fundamental insinua que o Poder Legislativo estaria sendo influenciado pela 

mídia e pela opinião pública, estabelecendo políticas criminais insensíveis ao cenário 

carcerário, contribuindo para a superlotação dos presídios e para a falta de segurança 

na sociedade. (BRASIL, 2015) 

O Supremo Tribunal Federal concedeu em parte a cautelar de Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental, tornando obrigatório a realização de 

audiências de custodia, de modo a apresentar todo flagranteado a autoridade 

judiciaria em até 24 horas contadas do momento da prisão. Nesta audiência, as 

autoridades presentes e o delinquente ficam adstritos a aspectos alheios ao mérito do 

fato delituoso, sendo plausível discutir apenas sobre a legalidade da prisão ou 

eventual ato de excesso praticada pela autoridade policial.   

Em suma, ao declarar o Estado da Coisa Inconstitucional, a Corte se coloca 

como parte legitima para suprir a omissão por parte dos órgãos competentes, com a 

criação e implementação de políticas públicas, visando diminuir a violação massiva 

aos direitos fundamentais dos apenados. A adoção das audiências de custódia tem o 
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intuito de reduzir a quantidade de presos cautelarmente, contribuindo desta forma 

para a redução da população prisional brasileira.  
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4 O avanço histórico das unidades prisionais femininas 

 

Ao abordar a falta de estruturas no sistema penitenciário, faz-se necessário um 

breve estudo acerca da evolução dos estabelecimentos prisionais, quando se trata da 

privação da liberdade das mulheres.  

Nesse sentindo, Mendes, ao ensinar sobre o tema, alude que a reclusão para 

as mulheres sempre existiu dentro de um contexto que oscilava entre a casa e o 

convento, sendo exercida sob princípios morais, de preservação dos bons costumes 

e da castidade feminina. Aponta ainda que era extremamente comum que uma 

mesma instituição combinasse diferentes propósitos, a exemplo dos hospitais que 

adquiriram características de prisão. (2014, p. 140-141)  

Conforme o entendimento cientifico predominante as mulheres que se desviam 

do considerado normal pela sociedade, não necessitavam de uma estrutura rígida 

como a disponibilizada aos homens que cumpriam pena privativa de liberdade. Tinha-

se uma concepção de que as mulheres eram um ser frágil, desta forma, as prisões 

destinadas as mulheres eram guiadas pelo modelo casas-convento. (MENDES, 2014, 

p. 153) 

Entre 1869 e 1870, de acordo com o Relatório do Conselho Penitenciário do 

Distrito Federal, cerca de 187 mulheres escravas passaram pela Casa de Correção 

da Corte, sendo este um local adaptado para que as mulheres à época pudessem 

cumprir sua reprimenda criminal, sem qualquer condição de higiene. No ano de 1923, 

Lemos Brito foi encarregado de elaborar um projeto de reforma nas penitenciárias, 

após um ano de estudos, aconselhou a União que construísse um pavilhão isolado 

para que além das mulheres condenadas pudessem cumprir sua reprimenda criminal, 

acolhessem àquelas que foram retidas pelos Estados. (ILGENFRITZ, 2002, p. 53) 

Ante o contexto pós-Revolução de 1930, que ocorrem alterações efetivas na 

estrutura política e administrativa do país, intensificando os estudos para a reforma do 

Código Penal, Processo Penal e da Lei de Contravenções Penais, dando ensejo a 

criação de um programa de concentração carcerária, a qual se inicia com a reforma 

penal de 1940. (2002, p. 55)  

Dentre as ideias, foi posta em prática a elaboração do projeto da Penitenciária 
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de Mulheres e do Sanatório Penal, composto por uma comissão de homens. Iara 

Ilgenfritz ao tratar sobre esse assunto enfatiza que:  

 

Acompanhando o espirito que presidia o poder dominante na época, esse 
projeto que transformou-se em lei, sofreu a influência do contexto político de 
repressão e autoritarismo: foi elaborado, discutido e aprovado por homens, 
tendo à frente a figura de Lemos Brito, que dedicou longo tempo de sua vida 
a tecer uma rede de proteção e repressão ao redor das mulheres presas. 
(2002, p. 56) 

 

Iara Ilgenfritz aponta ainda que é plenamente possível supor que a criação de 

pavilhões destinados as mulheres encarceradas foi baseado nos pensamentos, de 

Lemos Brito o qual defendia a necessidade acerca da criação de estabelecimentos 

próprios a fim de garantir a paz e tranquilidade nas penitenciarias masculinas. (2002, 

p.57)  

É neste contexto histórico que em 1937, é criada a primeira penitenciária 

feminina, a Penitenciária Madre Pelletier, cumpre mencionar que a administração do 

estabelecimento ficava sob responsabilidade das freiras (QUEIROZ, 2015, p. 73). Em 

suma, a elaboração dos estabelecimentos penitenciários destinados às mulheres que 

cumpriam pena se deu de forma antagônica a dos homens, conforme apresentado, 

não havia uma preocupação em disponibilizar ambientes destinados exclusivamente 

a elas.  

Durante o contexto histórico é perceptível que as mulheres sempre foram 

submetidas a ambientes parecidos com os estabelecimentos prisionais, vez que 

desde muito novas eram colocadas em conventos ou casas de correição. No ano de 

1835, foi criado o Instituto Feminino de Readaptação Social, a qual trata-se de uma 

casa destinada a moradoras de rua, prostitutas, e mulheres que fugiam dos padrões 

impostos para época, o que nas palavras de Nana Queiroz se tratava de um processo 

de “domesticação”. (2015, p. 73) 

Mesmo ao versar acerca do primeiro estabelecimento prisional feminino, nota-

se que este foi elaborado no intuito de afastar as mulheres dos homens que cumpriam 

pena privativas de liberdade.  Até criação de um estabelecimento próprio destinado, 

exclusivamente às mulheres, as condenadas cumpriam sua reprimenda em 

estabelecimentos mistos e, em regra, dividiam celas com homens, o que 

constantemente resultavam em abusos sexuais. (QUEIROZ, 2015, p.73) 
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Em suma, os primeiros estabelecimentos destinados as mulheres foram criados 

no intuito de separá-las dos homens, sem se preocupar na necessidade de atender 

as suas peculiaridades. Ainda nos dias atuais, a precariedade do sistema penitenciário 

é gritante, alguns estabelecimentos, como aponta Nana Queiroz (2015, p. 112), foram 

adaptados para que as mulheres cumpram pena.  

De acordo com a autora, a Penitenciária de Tremembé foi arquitetada para que 

os homens cumprissem suas reprimendas, os banheiros são masculinos, as 

instalações são para atender as necessidades dos homens. Os uniformes utilizados 

pelas apenadas são masculinos, entretanto, observa que é impossível não notar que 

esse ambiente está sendo ocupado por mulheres. 

 

 E, mesmo assim, observando só a estrutura, é impossível não notar que ela 
é habitada por mulheres. Cada cela de porta marrom e sóbria tem um 
desenho colorido, uma ilustração infantil ou uma frase em grafia caprichada. 
“Vamos cuidar das nossas almas, que da nossa vida muitos á estão 
cuidando”, lê-se em uma delas.  Nos murais dos corredores do presídio, estão 
afixados mostruários com opções de cortes e tinturas para cabelo e novas 
cores de esmaltes da Impala — serviços oferecidos por detentas tão 
caprichosas que atraem até mesmo as carcereiras e, eventualmente, 
funcionárias da direção do presídio. Recortes de flores coloridas feitas de 
cartolina fazem um arco na entrada da escola frequentada por algumas das 
apenadas. As paredes são um mosaico de cor-de-rosa, amarelo, azul-bebê, 
verde e laranja. Até a pequena lixeira de madeira do corredor das salas de 
aula é pintada à mão. Os horários para banhos de sol são escassos. Uma 
hora de manhã e outra à tarde. (2015, p. 112)  

 

É inegável o descaso que as apenadas sofrem, o caos no sistema penitenciário 

se faz mais presente quando abordamos a privação da liberdade feminina, vez que, 

além da escassez dos recursos que deveriam ser destinados aos estabelecimentos 

prisionais, as mulheres ainda sofrem com a falta de sensibilidade dos agentes estatais 

em disponibilizar locais adequados para que cumpram suas reprimendas, sem ter que 

utilizar de estabelecimentos adaptados.  

  

4.1 Efetivação dos direitos das mulheres encarceradas 

 

Num primeiro momento, cumpre ressaltar que os estabelecimentos prisionais 

foram criados mais voltada aos homens que delinquissem, para que pudessem 

cumprir a reprimenda criminal de forma efetiva sem que se preocupassem com as 
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mulheres, visto que, conforme ensina Mendes, aludir acerca da criminologia é 

constatar que se trata de uma ciência sobre homens, de homens, mas que, 

pretensamente, se diz para “todos” (2014, p.13) 

Flávia Biroli, ao tratar sobre a desigualdade entre homens e mulheres, ensina 

que:  

[...] é um traço presente na maioria das sociedades, se não em todas. Na 
maior parte da história, essa desigualdade não foi camuflada nem 
escamoteada; pelo contrário, foi assumida como um reflexo da natureza 
diferenciada dos dois sexos e necessária para sobrevivência e o progresso 
da espécie. (2017, p. 17)  

 

Destarte, Mendes ensina ainda que a criminologia nasceu como um discurso 

de homens, para homens, sobre as mulheres, conforme supracitado. Entanto, ao 

passar dos anos, transformou-se em um discurso de homens, para homens e sobre 

homens, visto que a mulher era vista somente como uma variável, jamais um sujeito. 

(2014, p. 157) 

Entretanto, o crescimento da população feminina nas penitenciárias demonstra 

claramente a necessidade de soluções imediatas para vários problemas específicos 

referentes ao cumprimento da execução de pena.  

Neste capítulo será abordado a efetivação dos direitos relativos as mulheres 

encarceradas, a princípio, ao abordar esses direitos é necessário observar a estrutura 

das penitenciárias femininas, a qual está estabelecida no artigo 89 da Lei de 

Execução, determinando que os estabelecimentos femininos serão dotados de seção 

especial para as gestantes, parturientes e creche, para abrigar as crianças maiores 

de 6 meses e menores de 7 anos. (DOTTI, 2013, p.714) 

Com o efetivo crescimento da população feminina nos estabelecimentos houve 

uma preocupação em garantir a elas direitos específicos, os quais os homens não 

necessitam.  

Ao tratar acerca do tema, Ela Wiecko V. de Castilho aponta como uma das 

causas de desigualdade vivenciada pelas mulheres encarceradas é que, conforme 

preceitua a Constituição Federal de 1988, todos são iguais perante a Lei, homens e 

mulheres, sob esta ótica as leis são escritas no gênero masculino. Apresenta ainda 

como exemplo a Lei de Execução Penal, onde as expressões condenados, internos e 

reclusos aparecem na maioria das capitulações trazidas pela Lei, sendo quase 
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imperceptível os artigos que tratam a respeito das mulheres especificamente. (2007, 

p. 37) 

Ante esta perspectiva, apesar da Carta Magna determinar que todos são iguais 

perante a Lei, deve se levar em consideração a diferença existente, devendo tratar 

todos iguais perante a lei respeitado suas diferenças. Ademais, Mendes ao aludir 

acerca da discriminação sofrida pelas mulheres face aos homens defende que 

deveríamos ser capazes de pensar em uma cultura sem gênero, afirma ainda que um 

sistema baseado em valores e critérios universais, orientados à imparcialidade servem 

somente aos interesses dos homens, sendo entendidas como categorias unitárias. 

Outrossim, alega que, quando se reconhece a existência de dessemelhança entre 

homens e mulheres, o direito oferta a estas um número menor de recursos, 

denegando-as oportunidades e, como se não bastasse, não admite que são alvos da 

prática da violência. Tem-se assim, a atuação de um Direito irracional e não objetivo 

(2014, p. 170) 

Buscando suprir as necessidades das mulheres, os legisladores se atentaram 

a elaboração de leis específica, com o intuito de amparar as mulheres, tanto em 

relação aos estabelecimentos prisionais quanto suas peculiaridades.  

O Ministro Marco Aurélio, na ADPF 347, buscando arguir a declaração do 

Estado da Coisa Inconstitucional, relata o sofrimento sofrido pelas mulheres 

encarceradas, conforme seu relatório a seguir:  

 

Ressalta o sofrimento das mulheres encarceradas ante a ausência de 
estabelecimento próprio e adequado, não havendo berçários, locais 
destinados à gestante e à parturiente ou creches para abrigar crianças 
maiores de seis meses e menores de sete anos. Afirma a falta de cuidados 
com a saúde das gestantes presas – não sendo assegurado 
acompanhamento médico, no pré-natal e no pós-parto, ou ao recém-nascido 
–, bem como a carência de ginecologistas e de fornecimento regular de 
absorventes íntimos e de outros materiais de higiene. 

 

Neste sentido, de acordo com Garcia, as mulheres sofrem mais com a privação 

de liberdade do que os homens, posto que os estabelecimentos para as mulheres são 

ambientes discriminadores e opressores que se expressam pelo tratamento desigual 

que recebem. A consequência da prisão para com a relação familiar é maior, 

principalmente quando envolve filhos menores. Aponta ainda a forma que a sociedade 
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reage em face ao desvio das mulheres, e o tratamento que elas recebem do Poder 

Judiciário, defendendo ainda que, por esta razão as mulheres encarceradas sofrem 

mais que os homens, visto que a prisão estigmatiza mais quando se trata de 

condenadas. (apud, CASTILHO, 2007, p.38) 

É fato que o Sistema Penitenciário brasileiro fora criado para que os homens 

que delinquissem pudessem cumprir a reprimenda criminal, sem que houvesse, até o 

momento, necessidade de se preocupar com as mulheres. No entanto, o crescimento 

da população carcerária feminina, trouxe uma preocupação aos legisladores em 

efetivar leis destinadas especificamente a população carcerária feminina.  

Em setembro de 2001, na Cidade de São Paulo, a condição degradante 

advindas do encarceramento, o tratamento discriminatório que as mulheres 

encarceradas são submetidas, as violações aos direitos fundamentais principalmente 

em relação a saúde e a maternidade, foram denunciados num Encontro promovido 

pela Associação Juízes para a Democracia (AJD), Colibri, Instituto Terra, Trabalho e 

Cidadania (ITTC) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP – Comissão da Mulher 

Advogada e Comissão de Direitos Humanos). 

Carvalho, aponta que a denúncia foi um passo importante para a efetivação de 

direitos às mulheres encarceradas, trazendo resultados visíveis, haja vista que levou 

a discussão à Secretaria de Política para as Mulheres e o Ministério Público da Justiça. 

Dentre os resultados, foi disponibilizado a população carcerária feminina o direito de 

receber visitas íntimas. (2007, p. 39)  

Dentre as disposições relativas a execução de pena, são poucas as que se 

referem as mulheres, conforme supramencionada, entretanto, cumpre mencionar o 

estabelecido na Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso XLVIII: “a pena será 

cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, idade e 

o sexo do apenado” (BRASIL, 1988)  

Carvalho ao abondar sobre o tema, ensina que o legislador ao trazer a 

expressão “estabelecimentos distintos”, estabelece que seja destinado mais que um 

simples prédio destinado as mulheres, ele faz menção um ambiente com espaços 

propriamente equiparado, onde as condenadas a penas privativas de liberdade 

consigam cumprir a reprimenda de modo digno, atendendo assim as suas 

necessidades próprias. (2007, p. 41-42)  
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Destarte, consoante ao abordado no capitulo em tela, os legisladores ao 

elaborar as normas, e os membros do Poder Executivo ao sanciona-las, demonstram 

visível avanço e adequação ao abordar temas relacionados as mulheres 

encarceradas.  

Ante o exposto, cumpre versar acerca de algumas normas legislativas 

sancionadas, as quais referem-se, exclusivamente, às mulheres.  

Em 13 de abril de 2017, o atual Presidente da República, Michel Temer, 

sancionou o decreto concedendo as mulheres o direito ao indulto, benefício este que 

extingue a punibilidade do agente desde que se enquadre nos pré-requisitos 

estabelecidos. Esta prerrogativa é concedida as mulheres brasileiras, estrangeiras, 

mães e aquelas detidas por tráfico de drogas privilegiado.  

De acordo com Temer, o decreto tem o intuito de estimular melhorias no 

Sistema Penitenciário, além de promover melhores condições de vida e reinserção 

social as mulheres encarceradas. 

No mesmo dia, foi publicado no Diário Oficial da União, a Lei 13.434/17, a qual 

veda o uso de algemas durante o trabalho de parto. A lei em tela modifica o artigo 292 

do Código de Processo Penal, dando a ele uma nova redação, conforme o parágrafo 

único do artigo supramencionado, “é vedado o uso de algemas em mulheres grávidas 

durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e 

durante o trabalho de parto bem como em mulheres durante o período de puerpério 

imediato”  

 Na data de 08 de março de 2016 foi editada a Lei 13.257, garantindo à gestante 

ou a mulher com filho de até 12 anos incompletos o direito a prisão domiciliar. Caso o 

benefício não seja concedido, enquanto estiver amamentando, a mulher tem o direito 

de permanecer com o recém-nascido, razão pela qual, os estabelecimentos devem 

contar com ambientes destinados especificamente, as detentas e aos filhos.  

Nesse sentido, dentre um dos relatos apontados por Gleize Perez Alvim de 

Oliveira, Patrícia, nome fictício dado pela autora, afirma que, quando se é presa e 

mãe, se tira três cadeias, a sua, a dos seus filhos e a da sua família. (2014, p. 64)  

Aborda ainda acerca da mulher encarcerada por vezes preferir que os filhos 

não frequentem o Estabelecimento Prisional para visita-las, ao versar sobre este tema, 

aponta os dizeres de Patrícia:  
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[...] aquele definitivamente não era um lugar adequado para que uma criança 
de quatro anos frequentasse, ainda mais pelo fato dele não ter condições de 
entender o que de fato estava acontecendo. Colocou seu amor e respeito 
pelo filho acima da saudade, e proibiu que o levassem para visita-la. (2014, 
p. 67) 

 

Além dos direitos garantidos às mulheres encarceradas, é garantido ao recém-

nascido, o direito de ser atendido por médico pediatra pelo tempo em que permanecer 

no estabelecimento. 

Ademais, consoante ao apontado no presente capítulo, os legisladores estão 

se preocupando em efetivar direitos e garantias referentes as condenadas a penas 

privativas de liberdade, visto que, segundo levantamento do DEPEN, cerca de 95% 

das apenadas já foram submetidas a algum tipo de violência dentro dos 

estabelecimentos prisionais.  

Ainda nesta ótica, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), elaborou uma Cartilha 

destinada, exclusivamente, as mulheres, com o intuito de aclarar direitos e deveres 

das mulheres que se encontram encarceradas, esclarecendo ainda, acerca das 

garantias constitucionais, prerrogativas legais e administrativas da reeducandas. 

Em suma, a Cartilha aponta que é concedido às mulheres o direito à assistência 

médica, respeitado suas necessidades, desta forma, tem como garantia fácil acesso 

à ginecologista, obstetra. A cartilha em pauta, alude ainda que, as mulheres presas 

não perdem a guarda do filho, no momento da prisão a guarda é suspensa até o 

transito em julgado da sentença condenatória cuja pena seja superior a 02 anos. 

Diante dessa hipótese, o menor ficará sob a responsabilidade do pai, parentes ou 

amigos da família. Esclarece ainda que a mulher somente perderá a custódia do filho 

na hipótese de crime doloso contra a vida do próprio filho. (2012, p. 12)  

Indubitavelmente são as necessidades de estabelecimentos distintos 

destinados aos homens e as mulheres, o que conforme levanto feito pelo DEPEN é 

quase que inexistente, posto que, pouquíssimos são os Estados que contam com 

estabelecimentos destinados exclusivamente ao cumprimento da pena privativa de 

liberdade da apenadas, e quando existem são locais adaptados.  

Conforme já mencionado, o legislador vem se preocupando com a situação das 

mulheres encarceradas, visto que, muitas vezes, envolve além da condenada a pena 

privativa de liberdade, os filhos, em regra, menores de idade. Desta forma, buscando 
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suprir a necessidade especifica das mulheres, foi editada a Lei 11.942, de 28 de maio 

de 2009, a qual trouxe em suas capitulações novos direitos as presas gestantes, 

parturientes e para as que tenham filhos de até doze anos incompletos. (GRECO, 

2016, p. 653).  

As condenadas gestantes, mesmo que provisória, tem assegurado o 

acompanhamento médico desde o pré-natal ao pós-parto, tal direito estende-se ao 

recém-nascido, conforme exposto no §3º do artigo 14 da Lei de Execução Penal, com 

a nova redação da Lei supramencionada. Os estabelecimentos penais destinados as 

apenadas deverão conter locais adequados, com celas contendo berçários para que 

possam permanecer na presença de seus filhos no mínimo até os seis meses. Direito 

este amparado pelo artigo 83, §2º da LEP. O período mencionado é fundamental à 

mulher, posto que, além de evitar a depressão pós-parto, busca ainda fortalecer o laço 

materno. 

Nesse sentido, Ana Luísa Bussular Marques, ao apresentar uma pesquisa 

realizada dentro das penitenciárias femininas, relata que se trata de uma maneira 

inusitada de nascer. (2014, p. 18)  

Antes o exposto, cumpre mencionar o expresso na Carta Magna, que alude em 

seu artigo 5º, inciso L, que “às presidiárias serão asseguradas condições para que 

possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. ” (BRASIL 

1988)  

Para Carvalho, esta norma deve ser aplicada não só aquelas que cumprem 

pena privativa de liberdade advindas de sentença condenatória transitada em julgado, 

mas também as apenadas que cumprem pena de prisão provisória (2007, p. 41). 

Conforme vem sendo apontado o sistema carcerário apresenta diversas falhas, 

principalmente o de efetivar sua principal finalidade, a de reeducar aquele se desviou 

do comportamento que o legislador entende ser necessário para o convívio em 

sociedade. Além dos problemas já apontados no decorrer do presente estudo, 

observa-se que pouquíssimos são os Estados que contam com penitenciarias 

destinadas exclusivamente para atender o público feminino, ainda mais raro são os 

locais que contam com ambiente adequado para a permanência da criança de até 07 

(sete) anos conforme plenamente amparado pela Lei de Execução Penal. 
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4.3 Falta de políticas públicas voltadas para efetivação de direito das 

presidiárias   

 

É fato que somente nos últimos anos as mulheres passaram a ter visibilidade 

na sociedade, porém, não quando se trata do sistema carcerário. Ao estudar acerca 

das políticas públicas, fica evidente que a construção dos presídios, as penas 

alternativas, a criminologia é voltada a esfera masculina.  

Biroli, ao versar sobre a desigualdade entre o mundo masculino e feminino 

afirma que é uma característica presente, se não em todas, na maioria das culturas. 

É categórica ao afirmar que a desigualdade, não foi camuflada nem escamoteada, 

conforme seus dizeres:  

 

A desigualdade não foi camuflada nem escamoteada; pelo contrário, foi 
assumida como um reflexo da natureza diferenciada dos dois sexos e 
necessária para a sobrevivência e o progresso da espécie. Ao recusar essa 
compreensão, ao denunciar a situação das mulheres como efeito de padrões 
de opressão, o pensamento feminista caminhou para uma crítica ampla do 
mundo social, que reproduz assimetrias e impede a ação autônoma de muito 
de seus integrantes. (2014, p. 17)  

 

O sistema penal, conforme abordado no presente trabalho, foi criado para os 

homens e por homens, as normas foram elaboradas por uma gama de homens. 

Conforme apresentado no estudo em tela, um homem foi contrato presidir um estudo 

e elaborar juntamente ao Estado uma saída para a criação dos primeiros projetos e 

estabelecimentos destinados as mulheres.  

Heidi Ann Cerneka, ao abordar sobre a ausência de políticas públicas 

destinadas às mulheres que cumprem pena privativa de liberdade, considera a baixa 

porcentagem do gênero feminino nos estabelecimentos, quando comparada aos 

homens, como responsável, nas suas palavras:  

 

O fato de a porcentagem de mulheres no sistema prisional ser baixa (6,3% 
no Brasil e entre 0% e 29,7% no mundo) faz com que suas necessidades não 
sejam consideradas quando se pensa em políticas públicas e construções de 
unidades prisionais. (2009, p. 61)  

 

Explica ainda que, “segundo o senso comum, o crime é uma realidade 
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masculina, faz parte do mundo do homem, e a mulher que comete um delito é 

duplamente execrada, primeiro por ser ‘criminosa’, segundo por ser mulher criminosa” 

(CERNEKA, 2009, p. 74)  

Neste sentido, Ilgenfritz explana que de acordo com pesquisas o número de 

mulheres encarceradas é inferior ao dos homens as estatísticas do mundo inteiro 

revelam uma sub-representação das mulheres nas populações prisionais, em 

comparação ao contingente masculino. Complementa ainda afirmando que a 

diferença é perceptível quando abordamos as características das mulheres e pelas 

modalidades de crimes que comentem. (2014, p. 63) 

Afirma ainda que na concepção do Estado e da sociedade, os estabelecimentos 

prisionais estão abarrotados de homens, e nenhuma mulher, no entanto, uma vez por 

mês, dezenas desses “homens” menstruam, e às vezes alguns engravidam, o que 

consequentemente gera implicações para o Estado e sistema prisional, pois diante 

desses casos, há a necessidade de atendimento pré-natal, parto seguro e escolta no 

hospital, além da indispensabilidade de assegurar ao recém-nascido e a mulher um 

ambiente adequado. Outrossim, aponta a necessidade de uma política que assegure 

que a apenada não deixe de comparecer em audiência processual só pelo fato de ter 

que amamentar a criança. (2009, p. 63) 

É plenamente compreensível a indagação acerca da existência de mulheres 

cumprindo pena, entanto, segundo levantamento do Departamento Penitenciário 

Nacional, o número de mulheres que cumprem pena privativa de liberdade é 

crescente. 

 Cerneka defende que somente agora as mulheres estão sendo vistas como 

seres distintos dos homens, aponta ainda que o Estado e os governantes sabem da 

existência da população feminina no sistema carcerário, entanto, ainda não se sabe o 

que fazer com elas, alude ainda que corresponder as necessidades delas vão além 

de fornecer absorventes e garantir pré-natal para gestantes e seus filhos, todavia, nem 

isto está sendo fornecido as mulheres prisioneiras. 

Ao referir-se sobre a falta de sensibilidade e preparo dos agentes estatais em 

atender as necessidades e amparar as mulheres que cumprem pena privativa de 

liberdade, Cerneka aponta que, no ano de 2008, na lista de objetos que podiam 

adentrar o estabelecimento penitenciário do Rio Grande do Norte, constavam apenas 
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roupas intimas masculinas. Desta forma, é evidente que as mulheres prisioneiras são 

invisíveis aos olhos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, vez que, 

pouquíssimos são os dispositivos destinados as mulheres, e quando estão presentes, 

foram elaborados por homens.  

Mendes defende que ao diferenciar os homens das mulheres, o direito 

discrimina as mulheres, concedendo a elas menos recursos, negando-lhes 

oportunidades, aponta ainda que o direito quando visto da esfera feminina não 

reconhece a prática de violência, atuando de modo irracional e não objetivo (2014, p. 

172)  

Ante essa explanação, cumpre mencionar os dizeres da Cerneka, a qual 

aborda que a sociedade age de forma que a maneira mais justa é tratar os homens e 

mulheres de maneira igualitária, sem respeitar as necessidades dos sexos. O Sistema 

de gênero presente na sociedade reverencia o masculino a tal ponto que ele é 

considerado universal conforme o entendimento de Taysa Malaquias, de acordo com 

este entendimento, o homem é o padrão, enquanto a mulher é considerada o ser 

desviante. (2016, p. 28)  

Desta forma, não parece ser a opção mais aconselhável tratar homens e as 

mulheres de forma análoga, vez que mulheres e homens são seres biologicamente 

distintos, com necessidades diferenciadas. O problema, segundo Malaquias, não está 

em identificar um ser como homem ou mulher, mas sim a forma como o sistema de 

gêneros como instituição social cria uma hierarquia, colocando os homens em posição 

superior à das mulheres. (2016, p. 33) 

Conforme apontado no presente capítulo, alguns estabelecimentos prisionais 

masculinos foram adaptados para receber as mulheres tendo em vista o crescimento 

populacional feminino nas penitenciárias, os Estados se viram despreparados para 

punir – sem se preocupar com a reinserção das apenadas à sociedade – e adaptaram 

prédios com a intenção de acolher a demanda feminina que crescia e cresce ao longo 

dos anos. 

Em consonância com o mencionado, Cerneka relata que: 
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Tais medidas, além de não se constituírem tratamento digno nem adequado 
à mulher encarcerada, em pouco tempo tornou os estabelecimentos 
superlotados com sistemas de água, luz e coleta de lixo não condizentes com 
o tamanho da população. Com o Brasil não foi diferente. Desse modo, é 
quase impossível encontrar um presídio feminino que realmente foi 
construído para este fim. (2009) 

 

O famoso “jeitinho brasileiro” é facilmente perceptível ao abordar acerca das 

penitenciarias femininas, as quais, em sua maioria, são adaptadas. Os agentes 

estatais são omissos quanto a elaboração e criação de estabelecimentos destinados 

exclusivamente para atender as necessidades femininas, concedendo a elas prédios 

já existentes, que antes eram destinados aos homens.  

Ao mencionar a efetivação de políticas públicas voltada as apenadas que 

cumprem pena privativa de liberdade, Cerneka aponta alguns meios de elucidar a 

problemática feminina: 

   

A justiça restaurativa, penas alternativas, comunidades terapêuticas e 
tratamento de drogas em centros comunitários são algumas alternativas para 
lidar com esta problemática feminina. Há necessidade de se criar esta rede 
de apoio para que ela não volte a transgredir. Ao mesmo tempo, estas opções 
possibilitam que ela fique com a família, não interrompendo a relação com os 
filhos e poupando-a da preocupação com a questão de quem vai cuidar dos 
mesmos. Além dos efeitos traumatizantes nos filhos, quando uma mulher 
está encarcerada ela corre o risco de perder a casa e até mesmo o risco de 
perder a guarda permanente dos filhos. (2009, p. 69-70) 

 

Conforme apontado pela autora, a implementação de penas alternativas as 

privativas de liberdade são formas de o Estado lidar com a incidências das mulheres 

e recém-nascidos nos estabelecimentos prisionais, possibilitando que as apenadas 

mantenham o vínculo afetivo com os filhos, além de evitar impactos na vida da criança 

e da mulher. Ao condenar uma mulher a pena privativa de liberdade, deve se ter em 

mente que está condenando a base de um sistema familiar, e as consequências desta 

decisão recaí sobre filhos e famílias.  

Neste sentido, Nana Queiroz aponta que a maior parte dos recém-nascidos que 

cumprem pena juntamente com as mães estão sendo submetidos a condições cruéis 

e, por vezes, as mulheres entregam os filhos à família, ou ainda para adoção com o 

intuito de protegê-los daquele ambiente. Nas suas palavras: 
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A dificuldade está em não estender a pena da mãe à criança — uma medida 
difícil de atingir. O último levantamento do Ministério da Justiça mostrava que 
166 crianças viviam no sistema prisional no país. Destas, só 62 estavam em 
locais dignos como Cássia. As demais moravam em presídios mistos, com 
pouca ou nenhuma adaptação para recebê-las. Cadeias de homens e 
mulheres ainda predominam fora das capitais e, quando nascem em locais 
assim, as crianças vivem em celas superlotadas, úmidas e malcheirosas, 
chegando até mesmo a dormir no chão com as mães. Apiedadas pelos filhos, 
muitas presas preferem devolvê-los à família ou entregar para adoção a vê-
los vivendo em tais condições. Recentemente, alguns ativistas têm sugerido 
que as mães de bebês até um ano fiquem em prisão domiciliar, com 
tornozeleiras eletrônicas, enquanto amamentam. Assim, a criança vive em 
um ambiente mais saudável, não perde em vivência familiar e pode ser levada 
a passeio por parentes e vizinhos com mais facilidade. Ao fim do período, a 
mãe voltaria a cumprir pena em regime fechado, se assim determinasse sua 
sentença (2015, p. 65)  

 

Ao analisar as necessidades de implementação de políticas públicas 

relacionadas as mulheres que cumprem pena privativa de liberdade em regime 

fechado, deve ser levado em consideração que a pena se amplia à criança. Ademais, 

a maior parte dos recém-nascidos que cumprem pena juntamente com à mãe 

sobrevivem em celas úmidas, superlotadas, em situações desumanas. Em razão 

disso, tem sido concedido as apenadas o direito ao benefício da prisão domiciliar, 

conforme amparado pela Constituição Federal.   

Aponta ainda o trauma sofrido pelo recém-nascido quando concebidos dentro 

do Sistema Penitenciário é quase que irreparável, conforme relato de uma de suas 

visitas a uma penitenciária feminina:  

 

Por mais que sejam desejadas e amadas pelas mães, essas crianças 
enfrentam, desde antes de nascer, um ódio social doloroso que se materializa 
na violência policial. São inúmeros os estudos que indicam que aspectos 
psicológicos, emocionais e sociais da criança começam a se delinear dentro 
da barriga da mãe. Por isso, é imensurável a profundidade dos traumas com 
que esses bebês nascem. Lembro-me de uma visita à Unidade Materno- 
Infantil de Ananindeua, no Pará, quando conversava com cerca de vinte mães 
com seus bebês no colo. Perguntei quem ali havia sido presa grávida e 
sofrido algum tipo de tortura. A metade delas levantou a mão — e algumas 
riram um riso amargo. (2015, p. 65) 

 

Em suma, ante o apresentado pelo capitulo em tela, é notório a necessidade 

de o Estado parar de adaptar o mundo masculino para que as mulheres se 

enquadrem.  

Cumpre ao Estado e a sociedade entenderem que as mulheres que cumprem 
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pena em regime fechado fazem jus a necessidades distintas da ofertada aos homens, 

sendo indispensável mudanças nas normas legislativas para que reconheça a 

diferença das mulheres aos homens. (CERNEKA, 2009, p. 74)  

Outrossim, a autora Cerneka ampara ainda que a sociedade democrática deve 

agir de modo a resguardar as mulheres, pois essas são seres humanos tanto quanto 

os homens. E aqueles que não se sensibilizam com a forma desumana que são 

submetidas, que tenham no mínimo empatia e levem em consideração o quesito 

econômico, visto que a aplicação de medidas alternativas evita o encarceramento 

massivo, o que significa a longo prazo um ganho econômico. Desta forma, partindo 

da ótica econômica, o aprisionamento excessivo gera um alto custo para o Estado. Se 

partimos do ponto de vista humanitário é abominável que a prisão seja usada como 

regra e não como exceção. (2009, p, 76)  

Destarte, já passou do momento dos agentes estatais se preocuparem em 

elaborar e efetivar as normas já existentes, criar estabelecimentos específicos para 

as mulheres, além de disponibilizar programas de qualidade que ajudem a reinserira-

las no convívio social.  

 

4.4 Os direitos das mulheres sob a ótica do feminismo 

 

Num primeiro momento, faz-se necessário destacar que a sociedade brasileira, 

através dos anos e dos acontecimentos que moldaram sua cultura, edificou-se sob o 

alicerce questionável da superioridade masculina frente a feminina. Nota-se que esta 

condição não é uma singularidade brasileira, podendo encontrar diversos exemplos 

na história mundial onde o tratamento desigual entre homens e mulheres se fez 

presente. 

Tal condição fez com que surgisse, no plano imaterial, dois universos 

diferentes: o masculino e o feminino, cada qual com as suas particularidades, direitos 

e deveres. De fato, homens e mulheres, são diferentes, precisam de tratamentos 

diferentes, sobretudo, não pressupõe o uso de meios desequilibrados se comparados 

um ao outro. 

Afinal, os homens têm suas peculiaridades, no entanto, as mulheres também. 
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Não se pode discordar que na organização da sociedade os valores masculinos 

sempre se sobrepuseram aos femininos. Virginia Woolf, traz em uma de suas obras o 

seguinte pensamento: 

 

Ora, é evidente que a escala de valores das mulheres é diferente da escala 
de valores do outro sexo, o que é perfeitamente natural. Contudo, são os 
valores masculinos que predominam. Sejam francos, futebol e esporte são 
coisas importantes; culto da moda, comprar roupas, são “futilidades”. (Apud 
OLIVEIRA, 2012, p. 61). 

 

Outrossim, por um longo período as mulheres se viram sem opções em razão 

da opressão masculina, tendo que viverem dentro do universo dos homens, onde o 

tratamento igualitário estava longe de acontecer. Limitação de direitos e o tratamento 

submisso são só alguns dos exemplos. 

As sociedades humanas, principalmente as primitivas, contextualizam a 

inferioridade dúbia entre os gêneros. Nas palavras de Rosiska Darcy de Oliveira:  

 
 
Se o casamento sela a aliança e a cumplicidade entre os homens por 
intermédio das mulheres, à iniciação caberá ritualizar e confirmar a 
dominação dos homens sobre as mulheres por intermédio da criança do sexo 
masculino. O objetivo fundamental dos inúmeros ritos de passagem que 
perpassam as sociedades humanas é justamente o de afastar o menino da 
mãe, substituindo-a pela comunidade dos homens. Iniciar uma criança quer 
dizer definir-lhe o sexo. Identificando-se com os homens, afirmando sua 
masculinidade, o jovem do sexo masculino quebra seus vínculos com o 
tempo da infância e com o mundo feminino e experimenta um segundo 
nascimento, um nascimento social pelo qual se incorpora como membro 
efetivo à comunidade dos homens. (2012, p. 51). 
 

 

Paralelamente, no início da Revolução Industrial, o que parecia ser um 

progresso no tocante aos direitos das mulheres, verdadeiramente ocultava uma 

ausência de opção a elas. Ratifica Rosiska Darcy de Oliveira que o ingresso da mulher 

no mercado de trabalho não foi uma escolha, mas sim necessidade – desta forma elas 

foram obrigadas a exercer atividades com remuneração menor do que as destinadas 

aos homens. (2012, p. 58)  

Nessa perspectiva, a desigualdade entre homens e mulheres, universo 

masculino e feminino, também se encontra reproduzido em obras da literatura 

mundial. Sófocles, em sua obra Antígona, retrata as divergências ideológicas entre a 
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mulher de nome homônimo à obra e Creonte, representando, respectivamente, o 

mundo feminino e masculino. Assim aduz Rosiska Darcy de Oliveira:  

 

Revisitar Antígona no fim do século XX é cumprir o destino do pensamento 
ocidental que, em adesão ou revolta, vive seu eterno retorno às tragédias da 
Antiguidade. Múltiplas são as oposições ontológicas que à tragédia de 
Sófocles coube espalhar: entre a juventude e a maturidade, vivos e mortos. 
O confronto homem/mulher, a colisão irremediável dos universos contíguos 
e contraditórios do feminino e do masculino, atualiza-se no fim do século XX 
quando as brasas do feminismo ainda esquentam nossa atmosfera social, 
tornada irreconhecível pela quebra do paradigma ancestral que separava o 
mundo dos homens do das mulheres. (2012, p. 44). 

 

Além disso, as mulheres ao longo da história utilizaram-se da literatura, ainda 

que de maneira tímida, para aos poucos se desprenderem desse universo masculino. 

A referida medida serviu como um dos propulsores para a ascensão do movimento 

feminista. Rosiska Darcy de Oliveira assevera:  

 

Não é, certamente, um acaso que os primeiros traços de emergência do 
feminino apareçam timidamente na literatura do começo do século XX, 
refugiados no imaginário, lá onde a fantasia insubmissa supera a descrição 
do mundo e busca inventá-lo. A literatura não foi para as mulheres uma 
simples transgressão das leis não escritas que lhes proibiam o acesso à 
criação. Foi, muito mais que isso, um território liberado, clandestino, pulsando 
ao ritmo emocional dessa clandestinidade e desse risco. Saída secreta da 
clausura da linguagem e de pensamento que as pensava e descrevia in 
absentia. (2012, p. 12). 

 

É certo que as mulheres, somente após muita luta e resistência dos ideais, 

obtiveram direitos que somente eram destinados a população masculina, o que numa 

concepção igualitária, se mostra afrontosa. De modo tímido e repreendido a mulher 

foi ganhando espaço em um mundo que pertencia apenas aos homes. Foi assim na 

área política, artística, social, e, como se não bastasse, nos direitos interligados às 

unidades carcerárias.  

Ao embasar a teoria feminista, e o que se busca através dela, Carmem Hein de 

Campos enfatiza que as ideias feministas estão consolidada na prática social, a qual 

nasceu da necessidade de minimizar a desigualdade entre os gêneros masculino e 

feminino. Aponta ainda que a interação entre a teoria e a prática tem sido um fator de 

tensão entre o feminismo e a criminologia. De acordo com Campos, apesar da 
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criminologia reconhecer o gênero, o que seria impossível não fazer, não consegue 

incorporá-lo em suas analises (2013, p. 15) 

O feminismo defende que a dificuldade não está em diferenciar homens e 

mulheres, tendo em vista que são diferentes realmente, o problema está na forma 

como o sistema de gênero como instituição social cria uma hierarquia, elevando os 

homens a um patamar superior (MALAQUIAS, p.33, 2016). Todavia, o cenário atual, 

é embasado por uma construção histórica dos últimos anos, o tem mudado a passos 

curtos. A busca pelo respeitado às diferenças entre homens e mulheres, físicas e 

psicológicas de cada gênero, vem progredindo. Sobretudo, a sua efetividade ainda 

encontra resistência por determinada parte da população. 

Desta forma, o feminismo busca aclarar a demonstrar que homens não são 

seres superiores às mulheres, no entanto, não há como utilizar da ideia de que “todos 

são iguais perante a lei”, tendo em vista que apresentam características especificas. 

Destarte, expõe que entender gênero como construção social é substancial para que 

os papéis e condutas que tradicionalmente são impostos a homens e mulheres 

possam ser alterados. (MALAQUIAS, 2016, p.32) 

Corroborando com o acima exposto, Biroli ensina que o feminismo se definiu 

diante da concepção de uma crítica que vincula a submissão da mulher na esfera 

doméstica à sua exclusão da esfera pública. (2016, p. 19) 

Em suma, apesar da alteração do contexto fático, quando se observa as 

oportunidades cedidas a homens e mulheres, independentemente das esferas, as 

desigualdades de gênero se tornam aparentes. O feminismo tem se deparado com 

diversas adversidades ao tentar elucidar a existência da desigualdade de gênero. 

Diante de qualquer esfera, jurídica, social ou política, a mulher ainda é tida como ser 

inferior, que está amplamente apta a ser regida pelas mesmas normas que os 

homens, no entanto, busca-se além dos direitos iguais, o respeito, ser visível aos olhos 

dos legisladores, para que estes, no âmbito de suas funções disponibilize normas 

destinadas a cumprir com as peculiaridades das mulheres, e principalmente, mães, 

concretizando uma igualdade no âmbito material, respeitando as diferenças existentes 

entre as necessidades dos homens e das mulheres e proporcionando dignidade para 

os presos e auxiliando na consolidação de um verdadeiro Estado Democrático de 

Direito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As diferenças entre homens e mulheres são indiscutíveis, física ou 

psicologicamente. A necessidade de respeitar tais divergências, também. 

Restou demonstrado que a falta de estrutura das penitenciárias brasileiras, e 

as condições desumanas que os detentos são submetidos, vez que são colocados em 

situações degradantes e por vezes correndo risco à vida, o sistema penitenciário tem 

se tornado uma grande afronta a princípios constitucionais e à dignidade da pessoa 

humana.   

Ora, a obediência as normas legais acarretam em um efetivo respeito aos 

ordenamentos constitucionais que tratam sobre a igualdade de todos perante a lei, 

desde que respeitado suas diferenças, revelando, em razão dos motivos 

apresentados, a necessária distinção para o tratamento da população carcerária 

masculina e feminina. 

Destarte, deve-se buscar a complementaridade das imperfeições na legislação 

brasileira, analisando-se as situações fáticas e elaborando normas que se adequem 

as mulheres, que o famoso “jeitinho brasileiro” e as gambiarras sejam deixadas no 

passado, e a preocupação em efetivar soluções destinadas a atender as 

necessidades das apenadas se sobressaiam.  

A presente pesquisa justifica- se pelo aumento incisivo do encarceramento de 

mulheres, consoante a negligência por parte do Estado com relação as suas 

necessidades. Indubitável é a falta de políticas públicas voltas aos estabelecimentos 

carcerários, e principalmente, aos presídios femininos.  Ainda que as mulheres sejam 

minoria nos presídios, as políticas públicas são, em sua maioria, destinadas aos 

homens presos, olvidando- se das necessidades específicas que as mulheres têm, 

ficando estas invisíveis para o sistema atual.  

É certo que as novas normatizações vêm demonstrando a pertinência do 

assunto abordado, onde o progresso, ainda que a passos singelos, denota acontecer. 

A passividade e aceitação dão lugares ao inconformismo e questionamento, 

impulsionados pelo movimento feminista, que ganha mais espaço e adeptos a cada 

dia em nosso país.  
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A busca por políticas públicas, voltadas especialmente às mulheres é norteada 

pela criminologia feminista a qual defende que enquanto os homens continuarem 

legislando sobre as mulheres, seus direitos continuarão em segundo plano.  

Enquanto os legisladores taparem os olhos com relação ao crescimento da 

população carcerária feminina, e continuarem apenas legislando para homens e sobre 

homens, as mulheres encarceradas continuaram desamparadas, levando junto 

consigo seus filhos, a qual cumprem pena junto com as mães em locais desumanos, 

em situações vexatórias.  

Diante de tantos recursos disponíveis para o efetivo cumprimento da 

reprimenda criminal, o Poder Judiciário continua optando pela privação da liberdade, 

mesmo tendo amplo conhecimento do caos que se encontra o sistema.  
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