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RESUMO 

 

O sistema prisional feminino é um dos grandes problemas enfrentados pelo Estado brasileiro, 
considerando que os direitos garantidos às presas não estão sendo assegurados corretamente, seja 
pela falta de recursos financeiros seja pela superlotação carcerária, tendo em vista que a 
disponibilidade de vagas é sempre menor do que a necessidade, ocasionando condições desumanas 
aos que ocupam as unidades prisionais, fazendo com que os direitos e garantias previstos no 
ordenamento jurídico não sejam assegurados fielmente, violando as normas da Constituição da 
República Federativa do Brasil, da Lei de Execução Penal e dos tratados e convenções 
internacionais, razão pela qual o trabalho objetiva mostrar que as mulheres encarceradas precisam 
de tratamentos diferentes daqueles fornecidos aos homens nos estabelecimentos penitenciários, pois 
possuem necessidades divergentes e ainda almeja verificar se as unidades prisionais possuem 
condições para cumprirem com o descrito na legislação, para isso a pesquisa se baseia na 
metodologia descritiva bibliográfica, o que ocasionou em possíveis soluções para melhorar as 
condições desumanas vividas pelas presas durante o cárcere e fora dele, contando com a 
colaboração do Estado para cumprir com o disposto na legislação e criar meios que possam elucidar 
os problemas apresentados na maioria das unidades prisionais, levando em consideração também a 
contribuição de órgãos públicos, entidades privadas e integração familiar.  
 
Palavras-chave: Direitos Humanos. Estado. Mulheres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The female prison system is one of the major problems faced by the Brazilian State, considering that 
the rights guaranteed to the prisoners are not being properly ensured, neither by the lack of financial 
resources or by the prison overcrowding, considering that the availability of places is always smaller 
than the rights and guarantees provided for in the legal system are not faithfully guaranteed, violating 
the norms of the Constitution of the Federative Republic of Brazil, the Law on Criminal Execution and 
the objective of this study is to show that incarcerated women need treatments different from those 
given to men in prisons because they have divergent needs and still wish to verify thatthe prison units 
are in a position to comply with what is described in the research based on descriptive bibliographical 
methodology, which has led to possible solutions to improve the inhumane conditions experienced by 
prisoners during and after the prison, with the collaboration of the State to comply with the provisions 
of the legislation and create means. This can elucidate the problems presented in most prisons, 
considering also the contribution of public agencies, private entities and family integration. 
 
Keywords: Human Rights. State. Women. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente Trabalho de Conclusão do Curso tem como tema uma breve 

análise das condições desumanas do sistema prisional feminino brasileiro, o qual foi 

escolhido após a leitura da obra ―Presos que Menstruam‖, da autora Nana Queiroz, 

bem como depois da visita que realizei à Penitenciária Feminina de Santana/São 

Paulo, promovida pelo curso de Direito das Faculdades Integradas de Ourinhos e de 

reflexões sobre o sistema prisional que despertou curiosidade sobre o assunto 

pesquisado. 

Neste trabalho foi levantado o seguinte problema: como o Estado pode 

colaborar para um sistema prisional feminino brasileiro mais eficiente e menos 

desumano? 

A partir do referido questionamento o trabalho buscou demonstrar possíveis 

soluções para resolver os problemas enfrentados pela maioria dos estabelecimentos 

penitenciários, observando a importância do Estado, dos seus órgãos e da 

integração familiar. 

As abordagens foram feitas com o objetivo de mostrar que as mulheres 

precisam de tratamentos diferentes dos direcionados aos homens no sistema 

prisional, pois são gêneros distintos, com necessidades divergentes, tendo como 

objetivo primordial verificar se os presídios possuem condições de cumprir com o 

determinado pelo ordenamento jurídico, uma vez que as detentas vivem de maneira 

desumana.  

Para isso o presente trabalho utilizou a metodologia de pesquisa descritiva 

bibliográfica, utilizando materiais que possam elucidar a solução mais plausível ao 

problema apresentado. 

Apresentarei o entendimento doutrinário de alguns autores que escreveram 

sobre o assunto e artigos e documentos disponibilizados na internet, bem como 

conhecimentos adquiridos durante a minha visita à Penitenciária Feminina de 

Santana/São Paulo. 

Para o cotejo normativo foram utilizados a Constituição da República 

Federativa do Brasil, Códigos, a Lei de Execução Penal nº 7.210/84. 



11 
 

O primeiro capítulo apresentará os conceitos de pena e de execução penal, 

as noções gerais sobre a ação penal e o sistema prisional brasileiro, bem como a 

relação do gênero feminino com a criminalidade e o perfil das mulheres presas. 

O segundo capítulo trará as garantias previstas no direito brasileiro às 

mulheres encarceradas e mostrará a violação dos direitos humanos nos sistemas 

prisionais femininos. 

No terceiro e último capítulo será tratada a importância da intervenção do 

Estado nas melhorias das condições vividas pelas presas nos presídios e 

apresentará possíveis soluções para um sistema prisional mais digno. 

A pesquisa justifica-se pelo gradativo aumento da criminalidade no Brasil e, 

consequentemente, pela ocorrência da superlotação, o que acarreta a ausência de 

ressocialização do encarcerado e provável reincidência em razão das condições 

desumanas em que vivem. 
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2 SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

 

2.1 Pena e execução penal 

 

Antes de tratar do sistema prisional brasileiro, é necessário explicar quais as 

razões para sua existência, bem como é importante esclarecer alguns conceitos, tais 

como o da pena e o da execução penal. 

A pena é conceituada pelo dicionário da língua portuguesa como: ―sf 1. 

Castigo, punição, penalidade. 2. Sofrimento, aflição. 3. Compaixão, dó. 4. Mágoa, 

tristeza. 5. Bras. Punição Imposta pelo Estado ao delinquente ou contraventor‖. 

(FERREIRA, 2001, p.524). 

Apesar de a pena ser considerada como uma punição imposta pelo Estado, 

não se pode confundi-la com a sanção penal que é gênero da qual a pena é 

espécie, conforme esclarece Arthur da Motta Trigueiros Neto: 

 

[...] não se pode confundir a pena com a sanção penal. Esta pode ser 
conceituada como uma resposta estatal ao agente que houver praticado um 
crime ou uma contravenção penal. No entanto, referida ―resposta estatal‖ é 
um gênero, a comportar duas espécies: a) penas; e b) medidas de 
segurança. (2012, p. 22). 
 

Do referido conceito entende-se que a sanção penal é a forma que o Estado 

criou para punir o autor de uma infração penal, composta pelas espécies pena e 

medida de segurança, sendo que o Poder Legislativo determinou o tipo penal 

incriminador e estabeleceu o mínimo e o máximo de pena cominada a cada delito 

(AVENA, 2014, p. 36). 

Sobre o assunto mencionado Renato Brasileiro de Lima assegura que (2012, 

p. 01): 

 

[...] o Estado, por intermédio do Poder Legislativo, elabora as leis penais, 
cominando sanções àqueles que vierem a praticar a conduta delituosa, 
surge para ele o direito de punir os infratores num plano abstrato e, para o 
particular, o dever de se abster de praticar a infração penal. 

 

Desta forma, quando uma pessoa pratica alguma conduta que desrespeita o 

contido na legislação, ou seja, quando o ato praticado é considerado ilícito, estará 

sujeita às penas aplicadas ao caso concreto, considerando os critérios criados pelo 
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Poder Legislativo, tendo em vista que descumpriu o previsto em lei e deve sofrer 

consequências pelos seus atos. 

As consequências serão dosadas por meio da ação penal, a qual pode ser 

conceituada da seguinte forma: 

 

[...] é o direito de pedir ao Estado-Juiz a aplicação do direito penal objetivo a 
um caso concreto. É também o direito público subjetivo do Estado-
Administração, único titular do poder dever de punir, de pleitear ao Estado-
Juiz a aplicação do Direito Penal objetivo, com a consequente satisfação da 
pretensão punitiva. (CAPEZ, 2015, p. 563). 
 

Assim, compreende-se que a ação penal é um direito que a parte acusadora, 

representada pelo Ministério Público ou pelo ofendido, possui de invocar o Estado 

para aplicar o direito penal objetivo no caso específico, sendo que após a 

propositura da ação penal, o juiz deve analisar todas as provas apresentadas pelas 

partes no decorrer do processo para, no final da instrução processual prolatar uma 

sentença condenatória, absolutória ou declaratória. 

A sentença penal pode ser explicada da seguinte forma: 

 

[...] as sentenças no processo penal poderão ter eficácia condenatória, 
absolutória (própria ou imprópria [absolve, mas aplica medida de 
segurança]) ou declaratória (da extinção da punibilidade). São atos 
jurisdicionais por excelência, com pleno cunho decisório e que geram 
prejuízo para a parte atingida. Como regra, o recurso cabível é o de 
apelação. São exemplos as sentenças penais condenatórias, absolutórias, a 
absolvição sumária (tanto nos procedimentos comuns, ordinário e sumário 
como também no rito do tribunal do júri, art. 415), e a declaratória da 
extinção da punibilidade pela concessão do perdão judicial ou prescrição 
(por exemplo). (LOPES JR., 2014, p. 800/801). 
 

A sentença penal, ao ser proferida, deve seguir uma determinada estrutura, 

qual seja: 

 

A estrutura da sentença em três partes independe de ser ela condenatória 
ou absolutória, pois, em ambos os casos, deve conter o relatório, a 
motivação e o dispositivo. Claro que o dispositivo da sentença condenatória 
é mais complexo, na medida em que ali é realizada a dosimetria da pena, 
mas em ambas as espécies de sentença, há dispositivo. Mesmo na 
sentença absolutória (e com mais razão na condenatória), deverá o juiz 
analisar todas as teses acusatórias e defensivas, sob pena de violar a regra 
da correlação e gerar uma sentença nula. (LOPES JR., 2014, p. 802). 
 

Nota-se que a sentença é dividida em três partes: o relatório, a motivação ou 

fundamentação e o dispositivo. No dispositivo, deve constar que tipo de sentença 

está sendo proferida, se é condenatória, absolutória ou declaratória, porém, no caso 
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de condenação, a parte dispositiva é mais complexa, em razão de o magistrado 

sentenciante ter de elaborar a dosimetria da pena, sendo esse um dos momentos 

que revela a incidência do princípio da individualização da pena. 

Na hipótese de condenação, será imposta uma pena ao réu, que visa a sua 

punição pelo ato praticado. Todavia, a pena não tem somente a finalidade de punir o 

condenado, pois sua aplicação busca alcançar outras finalidades. 

Segundo Norberto Cláudio Pâncaro Avena (2014, p. 44): 

 

Entre as finalidades da pena e da medida de segurança, encontra-se 
primordialmente a reabilitação do indivíduo, para que possa retornar ao 
convívio social harmônico. Para tanto, exige-se do Estado a adoção de 
medidas de assistência ao preso e ao internado, a fim de orientá-los no 
retorno à sociedade, minimizando-se o risco de reincidência na prática 
delituosa. [...]. 
 

Desse modo, as penas não são impostas às pessoas condenadas apenas 

com a finalidade de puni-las, mas também para que não voltem a praticar novas 

infrações penais, no entanto, esse resultado nem sempre é alcançado. 

Segundo a doutrina, são três as teorias que analisam as finalidades das 

penas, quais sejam: absoluta, relativa e a mista, também chamada de eclética ou 

unificadora.  

A teoria absoluta é aquela que considera a pena uma forma de retribuição, a 

qual o Estado impõe ao autor da infração penal com vistas a retribuir o mal causado. 

A teoria relativa tem como objetivo prevenir novas práticas de delitos. E, por fim, a 

teoria mista é uma união das outras duas: ao mesmo tempo busca retribuir ao 

criminoso o mal causado, prevenindo a prática de novas infrações penais, 

assumindo, portanto, uma tríplice de finalidade: retribuição, prevenção e 

ressocialização. (TRIGUEIROS NETO, 2012, p. 25). 

A prevenção tratada na teoria relativa opera de duas maneiras: prevenção 

geral e a especial: 

 

A prevenção opera -se de duas formas: a) Prevenção geral – destina-se ao 
controle da violência, buscando diminui-la ou evitá-la (MASSON, 2009). 
Pode ser negativa ou positiva. A prevenção geral positiva tem por objetivo 
demonstrar que a lei penal é vigente e está pronta para incidir diante de 
casos concretos. Já a prevenção geral negativa objetiva, no sentir de 
Feuerbach (o pai do Direito penal moderno), criar no ânimo do agente uma 
espécie de ―coação psicológica‖, desestimulando-o a delinquir. b) 
Prevenção especial – destina-se diretamente ao condenado, diversamente 
da prevenção geral, cujo destinatário é a coletividade. Pela chamada 
prevenção especial negativa, busca-se intimidar o condenado a não mais 
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praticar ilícitos penais (evitar-se, assim, a reincidência). Já a prevenção 
especial positiva busca a ressocialização do condenado, que, após o 
cumprimento da pena, deverá estar apto ao pleno convívio social. 
(TRIGUEIROS NETO, 2012, p. 25). 
 

A prevenção geral almeja diminuir ou até mesmo evitar a ocorrência das 

infrações e para que isso ocorra se divide em negativa e positiva. A prevenção geral 

negativa é aquela em que cria no agente um ânimo que o desestimule a praticar 

delitos e a prevenção geral positiva tem por objetivo mostrar a existência e a 

vigência dos dispositivos legais penais, os quais serão aplicados no caso de serem 

infringidos. 

Divide-se também em negativa e positiva a prevenção especial: a primeira 

busca amedrontar a pessoa que praticou o crime para que não volte mais a praticar, 

evitando, assim, a reincidência, e a segunda visa a ressocialização do criminoso, a 

fim de que esteja apto ao convívio social após ter cumprido sua pena. 

Após esclarecer as finalidades da pena, faz-se necessário classificá-las. As 

penas são classificadas em: privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa, 

sendo que as penas privativas de liberdade possuem 03 (três) espécies: reclusão, 

detenção e prisão simples (esta ultima é aplicada como reprimendas às 

contravenções penais). (CAPEZ, 2015, p. 380).  

Quando consta na parte dispositiva da sentença que o autor da infração foi 

condenado a uma pena privativa de liberdade, será fixado o regime de cumprimento 

da pena, o qual poderá ser no regime fechado, semiaberto ou aberto: 

 

a) Fechado: cumpre a pena em estabelecimento penal de segurança 
máxima ou média. 
b) Semiaberto: cumpre a pena em colônia penal agrícola, industrial ou em 
estabelecimento similar. 
c) Aberto: trabalha ou frequenta cursos em liberdade, durante o dia, e 
recolhe-se em Casa do Albergado ou estabelecimento similar a noite e nos 
dias de folga. 
Regime inicial de cumprimento de pena: de acordo com o art. 110 da Lei de 
Execução Penal, o juiz deverá estabelecer na sentença o regime inicial de 
cumprimento da pena, com observância do art. 33 do Código Penal, o qual 
estabelece distinção quanto a pena de reclusão e de detenção. (CAPEZ, 
2015, p. 380). 
 

Verifica-se que são 03 (três) os tipos de regimes de cumprimento da pena: 

fechado, semiaberto e aberto, que serão determinados de acordo com a análise de 

alguns critérios, com observância do artigo 33 do Código Penal, o qual dispõe que: 
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Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-
aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo 

necessidade de transferência a regime fechado.   
§ 1º - Considera-se:  
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança 
máxima ou média; 
b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou 
estabelecimento similar; 
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou 
estabelecimento adequado. 
 

Além da determinação do regime de cumprimento da pena é preciso também 

estabelecer quantos anos a pessoa foi condenada, pois depende da quantidade da 

pena para estabelecer o regime, conforme disciplina o artigo 33, §2º, do Código 

Penal: 

 

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-
aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo 

necessidade de transferência a regime fechado.   
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma 

progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes 
critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais 

rigoroso:   
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la 
em regime fechado; 
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e 
não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-
aberto; 
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) 
anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 
 

 O referido artigo estabelece que as penas superiores a 08 (oito) anos serão 

cumpridas em regime fechado, todavia, quando se tratar de pena superior à 

mencionada, se torna necessário observar que: 

 
Tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade: não pode ser 
superior a 30 anos (CP, art. 75). Tal dispositivo encontra-se em sintonia 
como art. 5º, XLVII, b, da Constituição, que proíbe penas de caráter 
perpétuo. Ainda que a pena imposta na condenação ultrapasse 30 anos, o 
juízo da execução deve proceder a unificação para o máximo permitido em 
lei. Esse limite só se refere ao tempo de cumprimento de pena, não 
podendo servir de base para o cálculo de outros benefícios, como 
livramento condicional e progressão de regime. [...] (CAPEZ, 2015, p. 561). 
 

Verifica-se que, conforme o disposto no artigo 75 do Código Penal existe um 

limite máximo de tempo de 30 (trinta) anos para cumprir a pena, mas esse limite não 

impede que o sentenciado receba uma condenação maior, tendo em vista que esse 

limite refere-se apenas ao tempo de cumprimento de pena, tanto que para se 
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realizar o cálculo da progressão de regime, bem como do livramento condicional e 

de outros benefícios o tempo máximo não é utilizado como base. 

A pena imposta ao condenado será efetivamente cumprida na fase da 

execução penal, a qual pode ser compreendida como: 

 

[...] o conjunto de normas e princípios que tem por objetivo tornar efetivo o 
comando judicial determinado na sentença penal que impõe ao condenado 
uma pena (privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa) ou 
estabelece medida de segurança (AVENA, 2014, p. 21). 
 

A execução penal é mais uma fase do processo penal, sendo considerada a 

etapa em que inicia o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva 

de direitos ou multa, cujo objetivo é efetivar o disposto na sentença prolatada pelo 

juiz criminal, executando a pena imposta, bem como deverá proporcionar condições 

para a harmônica integração social do condenado, conforme contido no artigo 1º da 

Lei de Execução Penal: ―Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as 

disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a 

harmônica integração social do condenado e do internado‖. 

A pena estabelecida pode ser cumprida em diferentes sistemas, de acordo 

com a Lei nº 7.210/1984 - Lei de Execução Penal, pois existem estabelecimentos 

específicos para cada tipo de condenação: 

 

Art. 87. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em 
regime fechado. 
Art. 91. A Colônia Agrícola, Industrial ou similar destina-se ao cumprimento 
da pena em regime semiaberto. 
Art. 93. A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento da pena privativa 
de liberdade, em regime aberto, e da pena de limitação de fim de semana. 
Art. 96. No Centro de Observação realizar-se-ão os exames gerais e o 
criminológico, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de 
Classificação.  
Art. 99. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos 
inimputáveis e semi-imputáveis referidos no artigo 26 e seu parágrafo único 
do Código Penal.  
Art. 102. A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios.  
 

A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) é bem clara ao apresentar como 

tipos de estabelecimentos existentes no país as Penitenciárias, as Colônias 

Agrícolas, Industriais ou Similares, as Casas de Albergados, os Centros de 

Observações, os Hospitais de Custódias e Tratamentos Psiquiátricos e as Cadeias 

Públicas. 
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Referidos estabelecimentos comportam determinados números de pessoas, 

mas, devido ao gradativo aumento da criminalidade, albergam uma quantidade 

maior de presos que a permitida em cada localidade, ocasionando a superlotação, o 

que faz com que muitos dos encarcerados não cumpram com seus deveres e, por 

outro lado, não gozem de todos os direitos que possuem e, consequentemente, não 

cumpram fielmente o disposto na sentença e as finalidades da pena. 

Renato Marcão trata da superlotação nos sistemas prisionais, bem como da 

ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no regime 

aberto, o que acarreta, muitas vezes, a ineficácia da condenação:  

 

[...] em quase toda a vasta extensão do território nacional: superlotação do 
regime fechado (no final de 2010 eram 500.000 presos e um déficit de 
200.000 vagas); ausência de estabelecimentos com vagas suficientes para 
o regime semiaberto; ausência quase total de estabelecimentos para o 
cumprimento de pena no regime aberto (o que enfraquece não apenas o 
sistema progressivo adotado como também a eficácia das penas restritivas 
de direitos [...] (2012, p.67/68). 
 

Nesse sentido, esclarece Renato Marcão que ―Muito embora a Lei n. 7.210/84 

(Lei de Execução Penal) tenha alcançado eficácia jurídica há muito tempo, a 

verdade é que ainda está distante da desejada eficácia social‖. (2012, p. 67).  

Apesar de ainda estar distante de alcançar sua eficácia é considerado dever 

do condenado cumprir fielmente o determinado na sentença.  

Entendimento esse de Mirabete e Fabbrini, os quais afirmam que:  

 

Constitui, em primeiro lugar, dever do condenado ―comportamento 
disciplinado e cumprimento fiel da sentença [...]. Por cumprimento fiel da 
sentença entende-se não só o dever do preso de submeter-se à privação da 
liberdade, de não evadir (item 38.1), como também todos aqueles 
decorrentes diretamente da sentença condenatória: pagamento da multa, 
impedimentos decorrentes dos efeitos da condenação (incapacidade para o 
exercício do pátrio poder, tutela ou curatela, inabilitação para dirigir veículos 
etc) e outros. (2014, p. 108). 
 

Após essa breve explanação sobre a pena e a execução penal, é preciso 

desenvolver conteúdos sobre um estabelecimento específico, que é o objetivo 

primordial da pesquisa. 
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2.2 O sistema prisional no Brasil 

 

Os estabelecimentos prisionais no Brasil estão em estado precário, tendo em 

vista que a população carcerária só tem aumentado no decorrer dos anos, causando 

superlotação conforme já mencionado em linhas anteriores.   

Aliás, de acordo com Luiz Fernando de Lima Paulo (2014, p. 59): 

 

[...] A ―população‖ carcerária no Brasil está acima do 400 mil presos. Em 
países como a Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha estão presentes a 
figura das penas alternativas. Na Inglaterra, cerca de 50% cumprem penas 
alternativas; nos Estados Unidos o índice chega a 68% e na Alemanha, 
apenas 2% dos condenados estão nas prisões [...] 
 

O número da população carcerária no Brasil apresentado acima não faz 

distinção entre o sexo dos presos, apenas demonstra a quantidade de pessoas 

presas, sendo que esse índice só tem crescido e, consequentemente, causado uma 

superlotação nos estabelecimentos. 

O sistema prisional não está preparado para receber mais presos, tanto pela 

falta de profissionais suficientes quanto pela insuficiência de espaço para todos, o 

que faz com que possua mais presos do que vagas. 

Ademais, além dos que já estão inseridos em algum estabelecimento, existe 

um número grande de condenados esperando vaga para serem removidos, sendo 

que, enquanto não surge essa oportunidade, cumprem pena em regime diverso do 

estabelecido na sentença condenatória: 

 

A falta de vaga em estabelecimento semiaberto é uma vergonhosa 
realidade em quase todo o país, e disso decorrem distorções que fulminam 
o sistema progressivo adotado, de maneira a prejudicar o processo 
execucional em relação ao atingimento de suas finalidades. Mesmo após 
conceder progressão de regime, diante da falta de vagas muitos juízes de 
execução têm determinado que executados permaneçam indefinidamente 
no regime fechado aguardando vaga para transferência a estabelecimento 
semiaberto. Nestes casos a situação é a seguinte: de direito estão no 
regime semiaberto, mas, de fato, permanecem no fechado, aguardando 
vaga. (MARCÃO, 2012, p. 70/71). 
 

Esse déficit de vagas em estabelecimentos prisionais pode ser analisado por 

meio do infográfico abaixo, elaborado no dia 14 de janeiro de 2014, o qual 

demonstra a quantidade de vagas que faltam por Estado, sendo a capacidade das 

prisões muito inferior à quantidade de encarcerados em todos os lugares. 
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Figura 1: Levantamento da população carcerária no Brasil. 

 

Fonte: Globo. Disponível em: <http://g1.globo.com/brasil/noticia/2014/01/brasil-tem-hoje-deficit-de-
200-mil-vagas-no-sistema-prisional.html>. Acesso em: 26 de novembro de 2016. 

 

A superlotação nos presídios ocasiona condições desumanas, como o fato de 

um ambiente pequeno alojar mais pessoas do que realmente deveria.  

Na execução penal as prisões devem ser realizadas em estabelecimentos 

penais específicos para suas necessidades ou quando no mesmo estabelecimento, 

devem ser separados o sexo feminino do masculino, de forma que os homens não 

possam ter contato com as mulheres. 

Nesse sentido, Renato Marcão ensina (2012, p. 69): 

 

Mantidas e respeitadas as determinações que obrigam a separação da 
clientela, é possível que num mesmo conjunto arquitetônico funcionem 
estabelecimentos de destinações diversas – masculino e feminino, 
inclusive,desde que isolados de maneira a garantir a impossibilidade de 
contato e convivência entre os executados. 

 

 A Lei de Execução Penal por sua vez, impõe, no artigo 82, §1º e §2º, que as 

mulheres sejam recolhidas em estabelecimentos próprios e adequados à sua 

condição, podendo ser abrigadas no mesmo conjunto arquitetônico se os 

estabelecimentos masculinos ficarem isolados do feminino. 
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Art. 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao 
submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. 
§1° A mulher e o maior de sessenta anos, separadamente, serão recolhidos 

a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal.    
§2º O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de 
destinação diversa desde que devidamente isolados. 
 

A mesma Lei de Execução Penal, em seu artigo 83 e parágrafos, determina 

ainda, que:  

 

Art. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar 
em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, 
educação, trabalho, recreação e prática esportiva. 
§1º Haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários. 
§2º  Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de 
berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive 
amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade.          

§3º Os estabelecimentos de que trata o §2º deste artigo deverão possuir, 

exclusivamente, agentes do sexo feminino na segurança de suas 
dependências internas.  
§4º  Serão instaladas salas de aulas destinadas a cursos do ensino básico e 
profissionalizante. 
§5º  Haverá instalação destinada à Defensoria Pública. 

 

Apesar do contido na legislação supracitada, não são todos os 

estabelecimentos que estão aptos a ter assistência, educação, trabalho, recreação e 

prática esportiva, pois, conforme já mencionado, os sistemas prisionais encontram-

se superlotados. 

Devido à superlotação, a concessão de tais direitos acaba sendo rara, 

principalmente nos sistemas prisionais masculinos, nos quais o número de presos 

ultrapassa exageradamente as vagas fornecidas. 

Nesse sentido, Avena leciona: 

 

Visando assegurar os direitos e garantias fundamentais do preso, 
estabelece a Lei de Execução Penal que o condenado deva ser alojado em 
cela individual [...]. Infelizmente, no Brasil a realidade carcerária corre à 
revelia dessa normatização, caracterizando-se muitas de nossas 
penitenciarias como ambientes absolutamente insalubres, onde se 
concentram, na mesma cela, número de presos superior à sua capacidade, 
prejudicando sensivelmente o processo de readaptação do preso à 
sociedade.  Consequência dessa situação desastrosa que atinge o preso é 
a criação de ambiente negativo ao reajustamento, facilitando a reincidência 
criminosa que, bem sabemos, atinge níveis alarmantes no país. (AVENA, 
2014, p. 154). 
 

Como se verifica, a realidade carcerária no Brasil é caótica, tendo em vista 

que os presos não são alojados em cela individual conforme determina a lei, mas ao 
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contrário disso, muitas vezes uma única cela comporta diversas pessoas, dividindo 

um pequeno espaço e tudo que nela se encontra. 

As instituições prisionais não garantem os direitos que os encarcerados 

possuem, inclusive viola direitos humanos, prejudica a ressocialização e ocasiona a 

reincidência. 

Entretanto, comparando a prisão feminina com a masculina, as mulheres 

presas possuem mais direitos previstos que os homens, ao menos na teoria, tendo 

em vista que: 

 
[...] a mulher deverá ser recolhida a estabelecimento próprio e adequado à 
sua condição pessoal. Objetiva-se, na separação entre homens e mulheres, 
afastar violências de ordem sexual e a própria promiscuidade entre eles. 
Os estabelecimentos penais destinados a mulheres deverão possuir, 
exclusivamente, agentes do sexo feminino na segurança de suas 
dependências internas (art. 83, §3º, da LEP). Ainda, deverão contar com 
berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive 
amamenta-los, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade [...] (AVENA, 2014, 
p. 146). 
 

Embora exista previsão de estabelecimento próprio e adequado à condição 

de mulher, isso não ocorre na realidade, pois são poucas as penitenciárias que 

possuem o aparelhamento determinado na legislação, ou seja, não estão adaptadas 

para receber pessoas do sexo feminino, conforme relatório elaborado pela Pastoral 

Carcerária: 

 

O Estado brasileiro não tem garantido, em detrimento do que dispõe seu 
ordenamento jurídico, condições adequadas para o cumprimento de pena 
de privação de liberdade nas instituições fechadas no país. Essa realidade 
se agrava acentuadamente quando os estabelecimentos são destinados às 
mulheres. [...] há um descaso reforçado nas estruturas arquitetônicas e 
equipamentos internos das instituições fechadas destinadas à população 
feminina. A evidência desse quadro se dá pela inexistência de unidades 
prisionais construídas para a população feminina e, pela escancarada e 
ampla utilização de cadeias públicas e delegacias de polícia que, embora 
destinadas e apropriadas para detenções de curto período e em caráter 
provisório, são recorrentemente utilizadas para cumprimento de penas 
longas pelas mulheres no Brasil. (PASTORAL CARCERÁRIA, 2007, p. 19). 
 

Observa-se que as mulheres que precisam cumprir sua pena são presas em 

cadeias públicas e delegacias de polícias, estabelecimentos estes que deveriam ser 

utilizados apenas em caráter provisório, e não definitivos, como vêm sendo 

utilizados. 
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2.3 A relação do gênero feminino com a criminalidade 

 

A relação do gênero feminino com a criminalidade pode estar ligada a 

diversos fatores, como, por exemplo, fatores econômicos, sociais e culturais. 

No ponto de vista de Robert Sampson (2002, p.17):  

 

o poder econômico está ligado ao crime nas duas pontas: os muito pobres 
ingressam no crime porque não têm nada a perder, e os muito ricos 
cometem crimes porque a confiança na impunidade faz com que se sintam 
livres de qualquer controle. 
 

Segundo o autor mencionado, a criminalidade está ligada ao fator econômico, 

independente da situação financeira da pessoa, pois no caso da pessoa ser pobre 

praticará infrações penais visando as vantagens, já que não possui nada, e 

consequentemente, nada perderia, enquanto a pessoa rica ingressaria no crime, por 

confiar na impunidade do Estado. 

Afirma o Ministério da Justiça que a criminalidade feminina cresceu mais que 

a masculina, sendo que uma das teses usadas como justificativa é que a mulher 

também ter se tornado chefe da casa, a qual ficou responsável pelo sustento da 

família, porém, devido à não equiparação salarial entre os gêneros e a pressão 

financeira sobre elas, acabaram muitas delas se refugiando no crime: 

 

Segundo o Ministério da Justiça, entre 2007 e 2012, a criminalidade cresceu 
42% entre as mulheres — ritmo superior ao masculino. Uma tese em voga 
entre ativistas da área é a de que a emancipação da mulher como chefe da 
casa, sem a equiparação de seus salários com os masculinos, tem 
aumentado a pressão financeira sobre elas e levado mais mulheres ao 
crime no decorrer dos anos. (QUEIROZ, 2015, p. 36). 
 

Todavia, o fator econômico não é o único responsável por as mulheres 

cometerem infrações penais, pois a forma com que foram criadas e as pessoas com 

as quais conviveram também contribuíram, tendo em vista que muitas não tiveram 

uma família para instrui-las, já que viveram em reformatórios durante a adolescência, 

enquanto outras moraram na rua e se refugiaram no crime para sobreviver. 

Além disso, muitas das mulheres que estão presas sofreram violência, 

usaram drogas e roubavam para sobreviverem, fatos estes que também 

contribuíram para o acesso à criminalidade: 
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[...] uma em cada quatro presas viveu em reformatórios na adolescência, 
muitas sofreram violência, usaram drogas, roubaram coisas e sobreviveram 
perambulando pelas ruas. Elas são jovens, negras, pobres e com filhos. 
Uma multidão de mulheres abandonadas. [...] (DINIZ, 2015, p. 4). 
 

O fato de terem sido vítimas de violência em uma das fases de sua vida, 

como pode ser verificado pelo relatório da Pastoral Carcerária (2010, p. 02) também 

foram uns dos motivos que as levaram para a criminalidade: ―95% das mulheres 

presas foram vítimas de violência em algum momento de sua vida, quando criança, 

ou mais tarde com um parceiro ou parceira íntima, ou ainda nas mãos da polícia no 

momento da prisão‖. 

Nana Queiroz, antes de escrever a obra ―Presos que Menstruam‖, fez 

diversas visitas em sistemas prisionais femininos para conhecer como as mulheres 

viviam dentro do estabelecimento e quais foram os motivos que as levaram à prática 

de atos ilícitos, sendo que em uma dessas visitas conheceu uma mulher chamada 

Safira, a qual mostra que o passado e a maneira como foi criada a influenciaram 

para a criminalidade: 

 

[...] Safira sempre teve uma personalidade dura, incansável, até mesmo um 
espírito de liderança meio destrutivo. Nasceu em uma favela de Guarulhos, 
na Grande São Paulo e, quando era ainda muito pequena, ela, a mãe e a 
irmã foram abandonadas pelo pai. A mãe se casou de novo com um homem 
de origem simples e teve mais quatro filhos. Safira conheceu o pai biológico 
aos 13 anos. A relação foi fria e um novo encontro só ocorreu quase um ano 
mais tarde, aos 14, mesma idade com que conheceu Josiel, o pai de seus 
filhos. Apanhava e sofria humilhações da mãe e do padrasto, que eram 
pessoas massacradas pelo peso de suas vidas. Guardava essas 
desavenças em uma caixinha à qual dava pouca importância e pegava pó 
no canto de sua memória. (QUEIROZ, 2015, p. 13). 
 

Da entrevista realizada, observa-se que Safira nasceu em uma favela em São 

Paulo e quando era pequena foi abandonada pelo pai e sua mãe casou novamente 

e teve mais 04 (quatro) filhos com o atual marido, além das 02 (duas) meninas que 

já tinha, sendo que apanhava e sofria humilhações tanto da mãe como do padrasto. 

 

 

 

 

 



25 
 

2.4 Perfil das mulheres encarceradas 

 

Normalmente, as mulheres encarceradas provisória ou definitivamente são 

jovens, solteiras e afrodescentes, capazes de preferir o cumprimento de sua pena 

em local considerado insalubre a se afastar da família, conforme se observa do 

relatório da Pastoral Carcerária: 

 

A mulher presa no Brasil hoje é jovem, mãe solteira, afrodescendente e na 
maioria dos casos, condenada por envolvimento com tráfico de drogas (ou 
entorpecentes). Ela apresenta um vínculo tão forte com a família que 
prefere permanecer em uma cadeia pública, insalubre, superlotada e 
inabitável, mas com chance de receber a visita de sua família e filhos, a ir 
para uma penitenciária distante, onde poderia eventualmente ter acesso à 
remição da pena por trabalho ou estudo, e a cursos de profissionalização, 
além de encontrar melhores condições de habitabilidade (PASTORAL 
CARCERÁRIA, 2007, p.15). 
 

Para melhor averiguar os perfis das presas, o Ministério da Justiça apresenta 

um levantamento de dados realizado em junho de 2014, o qual aponta a faixa etária, 

a cor, estado civil e a escolaridade das mulheres privadas de liberdade no Brasil: 

 
Figura 2: Faixa etária das mulheres privadas de liberdade no Brasil

 
Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN. Disponível em: 
<http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-no-
brasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf>.  Acesso em: 20 de abril de 2017. 

 
No que se refere à faixa etária, a figura apresenta que 50% (cinquenta por 

cento) das mulheres encarceradas no Brasil são jovens, pois possuem entre 18 

(dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, bem como que não tem nenhuma pessoa do sexo 

feminino com mais de 70 (setenta) anos presa, porém existe 1% (um por cento) de 

mulheres que possuem entre 61 (sessenta e um) a 70 (setenta) anos de idade. 
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Figura 3: Raça, cor e etnia das mulheres privadas de liberdade no Brasil. 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN. Disponível em: 
<http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-no-
brasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf>.  Acesso em: 20 de abril de 2017. 

 

Em relação à raça, cor e etnia, observa-se que 68% (sessenta e oito por 

cento) das mulheres presas são negras, ou seja, a maior parte delas, enquanto 

apenas 31% (trinta e um por cento) são brancas e somente 1% (um por cento) 

amarela. 

A maioria das mulheres privadas de liberdade é solteira, sendo uma 

porcentagem de 57% (cinquenta e sete por cento), enquanto as que vivem em união 

estável é de 26% (vinte e seis por cento), as casadas 9% (nove por cento), as 

separadas 2% (dois por cento) e as divorciadas e viúvas é de 3% (três por cento). 

Referidas informações podem ser verificadas analisando a figura abaixo: 

 

Figura 4: Estado civil das mulheres privadas de liberdade no Brasil.

 
Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN. Disponível em: 
<http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-no-
brasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf>.  Acesso em: 20 de abril de 2017. 
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Quanto ao grau de escolaridade, tem-se que 50% (cinquenta por cento) das 

mulheres presas possuem ensino fundamental incompleto, apenas 10% (dez por 

cento) conseguiu concluir os estudos básicos, 4% (quatro por cento) delas são 

analfabetas e 8% (oito por cento) alfabetizadas sem curso regular. Ademais, 

observa-se que apenas 1% (um por cento) é formada em cursos superiores. 

 

Figura 5: Escolaridade das mulheres privadas de liberdade no Brasil. 
 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN. Disponível em: 
<http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-no-
brasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf>.  Acesso em: 20 de abril de 2017. 

 

Outra característica relevante acerca das mulheres refere-se aos crimes 

praticados por elas, sendo que os mais comuns são aqueles em que o resultado da 

prática pode ser utilizado como complemento da renda familiar ou que colabore para 

o próprio sustento, tais como o tráfico de entorpecentes e os crimes contra o 

patrimônio, como, por exemplo: furtos e roubos. 

 

Os delitos mais comuns entre mulheres são aqueles que podem funcionar 
como complemento de renda. Como mostram Ieda e Marta, tráfico de 
entorpecentes lidera o ranking de crimes femininos todos os anos no Censo 
Penitenciário. Os próximos da lista, e para os quais vale o mesmo 
raciocínio, são os crimes contra o patrimônio, como furtos e assaltos. 
(QUEIROZ, 2015, p. 36). 

 

A figura 6 demonstra que o tráfico de entorpecentes é o delito mais praticado 

pelas mulheres, já que 68% (sessenta e oito por cento) delas estão presas por esse 
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motivo, sendo que o segundo crime mais cometido por elas é o furto, com uma 

porcentagem de 9% (nove por cento). 

 
Figura 6: Crimes praticados pelas mulheres privadas de liberdade no Brasil. 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN. Disponível em: 
<http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-no-
brasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf>.  Acesso em: 20 de abril de 2017. 

 

Outro dado de suma importância apresentado pelo Ministério da Justiça é o 

grande número de presas portadoras de alguma doença, inclusive transmissíveis, 

observa-se que 46,9% são portadoras do HIV, 35,0% possuem sífilis, enquanto 

6,8% têm hepatite e 4,8% tuberculoses. 

 

Figura 7: Mulheres privadas de liberdade com agravos nas unidades prisionais do Brasil.

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN. Disponível em: 
<http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-no-
brasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf>.  Acesso em: 24 de abril de 2017. 
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3 DOS DIREITOS DAS PRESIDIÁRIAS 

 

3.1 As garantias previstas no direito brasileiro às mulheres 

 

É de notório conhecimento às lutas pelas quais as mulheres passaram e os 

avanços que conquistaram no decorrer do tempo, como, por exemplo, o direito ao 

voto, que anteriormente era só do sexo masculino.  

No entanto, apesar dos muitos avanços que foram alcançados, há muito 

ainda a ser conquistado, a fim de igualar a situação entre o sexo masculino e o 

feminino.  

Neste aspecto, faz-se necessário tratar dos direitos referentes às mulheres 

encarceradas. 

A Constituição Federal elenca, no artigo 5º, inciso XLVIII, que: ―a pena será 

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

idade e o sexo do apenado‖. 

Essa determinação foi reafirmada na Lei de Execução Penal, especificamente 

no artigo 82: 

 

Art. 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao 
submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. 
§1° A mulher e o maior de sessenta anos, separadamente, serão recolhidos 

a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal.    
§ 2º - O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de 
destinação diversa desde que devidamente isolados. 
 

Verifica-se no artigo supratranscrito que o ordenamento jurídico estabelece o 

cumprimento da pena em estabelecimentos diferentes, dependendo da condição 

pessoal, da natureza do delito, da idade e do sexo da pessoa. 

 Portanto, a estrutura da penitenciária feminina não deve ser igual à da 

masculina, em virtude de a mulher ter necessidades diversas da dos homens. 

Frisa-se que os estabelecimentos prisionais que abrigarem pessoas do sexo 

masculino e feminino ao mesmo tempo, deverão verificar a distância e proporcionar 

o não contato com o outro gênero.  

Visando proteger a afetividade da mãe com seu filho, a Constituição Federal, 

em seu artigo 5º, inciso L, preceitua que:  
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam 
permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. 
 

Igualmente, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 83, §2º, dispõe que: 

 

Art. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar 
em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, 
educação, trabalho, recreação e prática esportiva. 
(...) 
§ 2

o
  Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de 

berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive 
amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade. 
 

Assim sendo, a lei impõe que os estabelecimentos destinados às mulheres 

possuam berçários, assegurando a permanência da mãe com os filhos, ao menos no 

período de amamentação, mas a realidade vivida pelas presas é totalmente 

diferente, tendo em vista que grande parte dos presídios não observa o que está 

disposto na legislação, conforme dispõe o relatório elaborado pela Pastoral 

Carcerária: 

 

[...] as estruturas carcerárias são, majoritariamente, improvisadas. Mais uma 
vez, o fato de a maioria dessas unidades ter sido construída para receber 
homens e posteriormente convertida em unidades prisionais femininas, 
determinam a inexistência de espaço apropriado para a amamentação, 
berçário e creche, estrutura necessária para o abrigo de mães e seus filhos 
que nascem sob a custódia do Estado. A maioria dos presídios não está 
preparada para o abrigo de crianças, assim, a amamentação, muitas vezes 
é feita nas celas. [...] (PASTORAL CARCERÁRIA, 2007, p. 38). 
 

Observa-se da citação acima que os sistemas prisionais que hoje estão 

comportando mulheres, anteriormente eram unidades masculinas, razão pela quais 

muitos dos estabelecimentos não se encontram de acordo com o ordenamento 

jurídico, fazendo com que as mães amamentem os filhos na própria cela. 

Nos primeiros anos de vida, a relação da mãe e do bebê é indispensável ao 

bem-estar da criança, principalmente devido à amamentação, mas para que isso 

ocorra na prática, acaba-se por estender a pena da mãe ao filho, pois ambos ficam 

nas celas, as quais normalmente estão lotadas, úmidas e malcheirosas, 

prejudicando a criança devido à sua fragilidade. 

Neste aspecto, Nana Queiroz assevera que: 
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Nos primeiros meses de vida, a relação do bebê com a mãe é simbiótica. E 
durante todo o primeiro ano de vida, continua indispensável. Claro, eles 
perdem muito em conhecimento de mundo quando não têm familiares que 
podem levá-los para passear, mas, em geral, vemos que a convivência com 
a mãe ajuda esses bebês a serem relativamente calmos e saudáveis. 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. (QUEIROZ, 2015, 
p. 66). 
 

Não resta dúvida que o cumprimento da pena em estabelecimento prisional 

não priva a mulher somente da liberdade, mas também do direito de conviver com 

seus familiares, uma vez que muitas não recebem visitas e outras entregam seus 

filhos para adoção ou para famílias quando as possuem. 

Contudo, há outros direitos previstos, além dos já tratados, como é o caso dos 

descritos nos artigos 40 e 41 da Lei de Execução Penal: 

 

Art. 40 - Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e 
moral dos condenados e dos presos provisórios.  
Art. 41 - Constituem direitos do preso: 
I - alimentação suficiente e vestuário;  
II - atribuição de trabalho e sua remuneração;  
III - Previdência Social;  
IV - constituição de pecúlio; 
V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso 
e a recreação;  
VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e 
desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena;  
VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; 
VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo;  
IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; 
X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias 
determinados;  
XI - chamamento nominal;  
XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização 
da pena; 
XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; 
XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; 
XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da 
leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os 
bons costumes;  
XVI – atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da 

responsabilidade da autoridade judiciária competente.  
Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser 
suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do 
estabelecimento. 
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Com relação à integridade física e moral descrita no artigo 40 da Lei de 

Execução Penal, pontua-se que: 

 

Preceitua o art. 40 que se impõe a todas as autoridades o respeito à 
integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Estão 
assim protegidos os direitos humanos fundamentais do homem (vida, 
saúde, integridade corporal e dignidade humana), os mais importantes 
porque servem de suporte aos demais, que não existiriam sem aqueles. [...] 
estão proibidos os maus-tratos e castigos que, por sua crueldade ou 
conteúdo desumano, degradante, vexatório e humilhante, atentam contra a 
dignidade da pessoa, sua vida, sua integridade física e moral. [...] 
(MIRABETE; FRABBINI, 2014, p. 112). 
 

São assegurados aos seres humanos direitos que os protegem contra 

qualquer ato atentatório à sua integridade, seja a física ou a moral, sendo que esses 

servem de suportes para os demais direitos existentes. 

Além do direito à integridade física e moral, existem outros direitos que estão 

detalhados nos incisos do artigo 41 da Lei de Execução Penal, conforme citado 

acima, porém muitos deles não são concretizados na prática no cotidiano dos 

encarcerados. 

O inciso I do mencionado artigo 41 da Lei de Execução Penal, dispõe que o 

preso tem direito a alimentação suficiente e vestuário. Quanto a isso, Mirabete e 

Fabbrini (2014, p. 114) explicam que: 

 

[...] Deve a administração, assim de um lado, proporcionar ao preso 
alimentação controlada, convenientemente preparada e que responda em 
quantidade e qualidade às normas dietéticas e de higiene, tendo em conta o 
seu estado de saúde e, de outro, vestuário apropriado ao clima, para que 
não lhe seja prejudicada à saúde ou a dignidade [...]. 
 

Neste contexto, os estabelecimentos prisionais devem fornecer aos presos 

alimentos e vestimentas adequadas, a fim de evitar prejuízos à saúde e ofensa à 

dignidade do preso. 

Determina o inciso II do artigo 41 da Lei de Execução Penal a atribuição de 

trabalho e remuneração ao preso, ou seja, o preso que realizar atividades 

laborativas terá direito a receber pelo serviço prestado, bem como terá 01 (um) dia 

descontado de sua pena a cada 03 (três) dias trabalhados, conforme disposição do 

artigo 126, §1º, inciso II, da Lei de Execução Penal:  

 

Art. 126.  O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou 
semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de 
execução da pena.  
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§ 1o  A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:   
II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. 
 

Para Norberto Cláudio Pâncaro Avena (2014, p. 56): 

 

Considera-se trabalho a atividade desempenhada pelos presos ou 
internados dentro ou fora do estabelecimento prisional, sujeita à devida 
remuneração. Tendo em vista sua função ressocializadora e a circunstância 
de que o trabalho se apresenta como fator de recuperação, disciplina e 
aprendizado para a futura vida profissional, sua realização é prevista como 
um direito (art. 41, II, da LEP) e ao mesmo tempo um dever do condenado 
no curso da execução da pena (art. 39, V, da LEP). Em outras palavras, o 
trabalho, devidamente remunerado, é obrigatório ao preso na medida de 
sua aptidão e capacidade. [...]. 
 

O trabalho, seja dentro ou fora do sistema prisional, deve ser remunerado, 

possuindo caráter de ressocialização, sendo permitida a realização de atividades de 

acordo com a capacidade e aptidão de cada um. 

Considerando que os presos trabalham e recebem pelos serviços realizados, 

terão direito de obterem os benefícios da previdência social (artigo 41, inciso III, da 

Lei de Execução Penal). 

 Nesta linha de raciocínio, Mirabete e Fabbrini ensinam (2014, p. 114):  

 

[...] Sendo o trabalho também um dever do preso e devendo ser ele similar 
ao trabalho livre, decorre também a necessidade de se dar ao obreiro 
condenado as condições para que possa gozar dos benefícios da 
previdência social [...]. 
 

O inciso IV do precitado dispositivo legal estabelece o direito de constituição 

de pecúlio, isto é, a remuneração recebida pelos serviços prestados será utilizada 

para o pagamento das reparações de danos, despesas pessoais, bem como 

depositado o restante, que poderá ser retirado pelo preso posteriormente: 

 

[...] a remuneração do trabalho do preso poderá ser utilizada para a 
realização de descontos destinados à indenização do dano ex delicto, à 
assistência familiar, à cobertura de pequenas despesas pessoais e ao 
ressarcimento do Estado (art. 29, § 1º, da LEP). Também é dela que 
provém a verba prevista em lei para a constituição do pecúlio que, 
depositado em caderneta de poupança, será entregue ao preso quando 
posto em liberdade (art. 29, § 2º, da LEP). (AVENA, 2014, p. 71). 
 

Ainda referente ao trabalho à legislação constitui ao preso o direito de 

proporcionar o tempo para o trabalho, descanso e recreação (inciso V), pois do 

mesmo medo, que existe a possibilidade do preso trabalhar, deve haver momentos 
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para que o trabalhador descanse, repouse e faça outras atividades que não sejam 

laborais, tais como estudos, artesanatos, esportes, entre outras coisas. 

Para exemplificar, deve-se observar o disposto no artigo 33 da Lei de 

Execução Penal, que prescreve: ―Art. 33. A jornada normal de trabalho não será 

inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e 

feriados‖. Desta forma, o preso que trabalha terá direito a momentos de repouso.  

No entanto, as atividades profissionais não são as únicas que poderão ser 

exercidas pelos encarcerados, tendo em vista que também possuem o direito de 

exercer atividades intelectuais, artísticas e desportivas, desde que compatíveis com 

a execução da pena (inciso VI). 

Sobre o assunto, afirmam Mirabete e Fabbrini (2014, p. 116): 

 

Constitui direito do preso o exercício de atividades profissionais, 
intelectuais, artísticas e desportivas, desde que compatíveis com a 
execução da pena (art. 41, VI). Deu-se guarida na lei à recomendação 
prevista nas Regras Mínimas da ONU de serem organizadas atividades 
recreativas e culturais em todos os estabelecimentos para o bem-estar 
físico e mental dos presos (nº. 78). Assim, deve ser preenchido o tempo do 
preso, sempre que possível, com atividades não só esportivas, já 
mencionadas, como também de ordem profissional, intelectual e artística. 
 

Os autores contemplam a possibilidade de o preso continuar com seus 

afazeres diários dentro do sistema prisional, porém sem a liberdade de ir e vir, mas 

para que isso ocorra é necessário que os estabelecimentos forneçam meios 

suficientes para sua prática.  

Além desses meios para exercerem as atividades mencionadas, os 

estabelecimentos também precisam fornecer assistência material, à saúde, jurídica, 

educacional, social e religiosa (inciso VII), assuntos estes que são tratados nos 

artigos 10 a 24 da Lei de Execução Penal. 

Avena (2014, p. 72) esclarece que:  

 

[...] a assistência material ao preso e ao internado, que consistirá no 
fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas (art. 12); a 
assistência à saúde, que terá caráter preventivo e curativo, compreendendo 
tratamento médico, farmacêutico e odontológico (art. 14); a assistência 
jurídica destinada aos presos e internados sem recursos econômicos para 
constituir advogado (art. 15); a assistência educacional, abrangendo a 
instrução escolar e a formação profissional (art. 17); a assistência social, 
que tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o 
retorno à liberdade (art. 22) e a assistência religiosa, caracterizada pela 
liberdade de culto, permitindo-se aos presos e internados a participação nos 
serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de 
livros de instrução religiosa (art. 24).  
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Observa-se que os presos têm direitos que lhes sejam fornecidos, tais como: 

alimentos suficientes para sua subsistência, vestimentas, instalações higiênicas para 

as necessidades básicas, tratamentos médicos e odontológicos necessários, bem 

como assistência jurídica, considerando que muitos não têm condições de constituir 

defensor, cabendo ao Estado fornecer de maneira gratuita já que todos possuem 

direito de defesa. 

Cabe ao estabelecimento prisional alojado fornecer ainda, assistência 

educacional, abrangendo a instrução escolar e formação profissional, para que 

consigam ocupar a mente com coisas que sirvam para aprendizagem e que possam 

ser usadas quando saírem do presídio, preparando-os para o retorno ao convívio 

social quando estiverem em liberdade.  

Para melhorar o ensino nos sistemas prisionais e manter a disciplina no local 

Mirabete e Fabbrini lecionam que (2014, p. 68): 

 

[...] é também obrigatória a existência em cada estabelecimento 
penitenciário de uma biblioteca, para uso de todos os presos e internados, 
devendo ser ela provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. [...] A 
exigência da biblioteca, que é um meio de educação, também pode auxiliar 
na disciplina do estabelecimento [...]  
 

Ademais, os presos devem contar com a assistência religiosa, a qual permite 

participem de serviços organizados no próprio estabelecimento prisional, bem como 

a leitura de livros religiosos. 

No inciso VIII do mencionado artigo 41 da Lei de Execução Penal, o legislador 

determinou a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, previsão essa 

que encontra respaldo no artigo 198 da Lei de Execução Penal, o qual dispõe que: 

 

Art. 198. É defesa ao integrante dos órgãos da execução penal, e ao 
servidor, a divulgação de ocorrência que perturbe a segurança e a disciplina 
dos estabelecimentos, bem como exponha o preso à inconveniente 
notoriedade, durante o cumprimento da pena. 
 

 Assim sendo, os estabelecimentos deverão tomar todos os cuidados a fim de 

não expor o preso a situações constrangedoras. 

Em consonância com o disposto no inciso IX, do artigo 41 da Lei de Execução 

Penal, que trata do direito de entrevista pessoal e reservada com o advogado, 

encontra-se o artigo 7º, inciso III, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Lei nº. 8.906/1994), que prevê:  
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Art. 7º São direitos do advogado: 
 III - comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo 
sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos 
em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados 
incomunicáveis; 
 

Deste modo, o preso terá direito de entrar em contato com seu advogado, 

prestigiando o princípio do contraditório e da ampla defesa contido no artigo 5º, 

inciso LV, da Constituição Federal: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes; 
 

Avena ensina sobre o direito previsto no inciso X (visita do cônjuge, da 

companheira, de parentes e amigos em dias determinados): 

 

É essencial no processo de reabilitação do apenado a manutenção dos 
laços que o unem à família e aos amigos. Por essa razão, assegura a LEP o 
direito de visitação ao preso, cabendo à Administração Penitenciária 
regulamentá-lo, estabelecendo os dias e os horários de sua realização. [...] 
(2014, p. 72). 
 

Segundo o autor, além de ajudar na reabilitação, mantém os laços afetivos 

com a família e com os conhecidos, ficando a cargo da administração penitenciária 

estipular dias e horários para as visitas. 

Outro direito inerente ao preso é o chamamento nominal (inciso XI), ou seja, 

todos os encarcerados terão direito de serem chamados pelo próprio nome, sendo 

proibida qualquer outra maneira que não essa. 

 Sobre esse direito, Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini (2014, p. 

120) ensinam que: ―Estão proibidas, assim, outras formas de tratamento e 

designação, como a fundada em números, alcunhas, etc.‖. 

Os presos deverão ter igualdade de tratamento, salvo quanto às exigências 

da individualização da pena (inciso XII), portanto, todos receberão tratamentos, 

direitos e deveres iguais, evitando qualquer forma de discriminação. 

 

Os presos devem ser tratados de forma isonômica, em termos de direitos e 
obrigações, sendo proibidos tratamentos discriminatórios por motivo de 
raça, convicção política, orientação sexual, condição econômica, crença 
religiosa ou qualquer outro. Deve-se ressaltar, porém, que a isonomia de 
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tratamento se impõe quando há igualdade de situações. Por essa razão, 
preocupou-se o legislador em ressaltar a possibilidade de tratamento 
diferenciado quando se cuida de atender às exigências da individualização 
da pena. (AVENA, 2014, p. 73). 
 

O descrito no inciso XIII é mais um dos direitos inerentes aos presos, o qual 

trata da possibilidade da audiência especial com o diretor do presídio, com o objetivo 

de permitir ao detento contato direto com o superior, a fim de reclamar ou comunicar 

ocorrências do cotidiano e, consequentemente, diminuir os abusos e as 

discriminações que ocorrem entre os próprios detentos e entre os guardas 

carcerários com os presos, tendo o diretor um controle sobre a situação 

(MIRABETE; FABBRINI, 2014, p. 121). 

Outro dispositivo relativo aos direitos dos presos é a possibilidade de 

representação e petição a qualquer autoridade (inciso XIV), direito este que não tem 

previsão somente na Lei de Execução Penal, mas também na Carga Magna, que 

dispõe, em seu artigo 5º, inciso XXXIV, alínea a, que:  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de 
taxas: 
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra 
ilegalidade ou abuso de poder. 
 

A Constituição Federal assegura a todas as pessoas, mesmo sem o 

pagamento de taxas, o direito de petição, desde que em defesa de direitos ou contra 

ilegalidade ou abuso de poder. 

O preso, mesmo estando privado de sua liberdade, tem direito de ter contato 

com o mundo exterior (inciso XV), o qual pode ser realizado por correspondência 

escrita, leitura e meios de informações, desde que não comprometam a moral e os 

bons costumes (AVENA, 2014, p.74). 

No ano de 2003 foi incluído pela Lei nº. 10.713/03 o direito ao preso de saber 

sobre sua pena, por meio do atestado de pena (inciso XVI), o qual deve ser emitido 

anualmente pelo Juiz da execução, conforme disposto no artigo 66, inciso X, da Lei 

de Execução Penal: ―Art. 66. Compete ao Juiz da execução: X – emitir anualmente 

atestado de pena a cumprir.‖. 
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A Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso III, garante que nenhuma 

pessoa será submetida a tortura e a tratamento desumano ou degradantes: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante. 
 

Serão ainda assegurados aos presos todos aqueles direitos que não foram 

atingidos pela sentença, nos termos do artigo 3º da Lei de Execução Penal que 

estabelece: ―Art. 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os 

direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.‖. 

Vale dizer que não são apenas os mencionados acima, considerando que o 

Brasil assinou diversas convenções que são de suma relevância para a efetividade 

dos direitos humanos, tais como: Convenção Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos; Convenção Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher; Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanas ou Degradantes; Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações 

Unidas. (HOWARD, 2006, p. 15).  

Além das referidas convenções, existem documentos contendo princípios 

para o tratamento dos presos, quais sejam: 

 

- Regras Mínimas de Padrão para o Tratamento de Presos da ONU (1957); 
- Corpo de Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas sob qualquer 
Forma de Detenção ou Encarceramento (1988); 
- Princípios Básicos para o Tratamento de Presos (1990). (HOWARD, 2006, 
16). 
 

Por força destes documentos supracitados o Brasil deve cumprir suas 

obrigações internacionais assumidas.  
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3.2 A violação dos direitos humanos no sistema penitenciário feminino 

 

Como já mencionado, a legislação dispõe sobre direitos inerentes aos presos, 

estando eles estabelecidos na Constituição Federal e na Lei de Execução Penal, 

além de outros descritos em tratados e convenções internacionais. 

No entanto, a realidade nos sistemas prisionais é totalmente diferente daquilo 

que a teoria apresenta, tendo em vista que grande parte desses direitos são 

flagrantemente violados, inclusive por agentes do Estado, como a seguir 

demostrado. 

A Pastoral Carcerária (2010, p. 07) asseverou que: 

 

[...] a maioria das unidades mistas não tem tratamento diferenciado: não há 
funcionários ou espaço adequado para acomodar a população feminina. 
Mulheres e homens são simplesmente separados por cela e, em alguns 
casos, são mantidos na mesma cela. 
 

De acordo com o relatório feito pela Pastoral Carcerária, as mulheres são 

inseridas no mesmo prédio arquitetônico em que estão os homens, sendo 

simplesmente separadas por celas e, em outros casos, mantidas na mesma cela, 

situação esta que viola o contido no artigo 82, §§1º e 2º, da Lei de Execução Penal: 

 

Art. 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao 
submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. 
§ 1° A mulher e o maior de sessenta anos, separadamente, serão 
recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição 

pessoal.           
§ 2º - O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de 
destinação diversa desde que devidamente isolados. 
 

Além do fato de dividirem o mesmo estabelecimento prisional ou às vezes, 

serem alojados na mesma cela, essa não é a única violação encontrada no cotidiano 

dos presos, pois são precárias as condições referentes à saúde nos sistemas em 

geral. 

Nesse sentido, a Pastoral Carcerária constou em um dos seus relatórios a 

carência de serviços médicos e o agravamento dos problemas de saúde devido às 

condições dos sistemas prisionais: 

 

A carência de serviços médicos nas unidades prisionais e a falta de 
articulação com o sistema de saúde resultam em diagnósticos inexistentes 
ou equivocados, prejudicando o quadro de saúde mental já agravado pelas 
condições da prisão. (PASTORAL CARCERÁRIA, 2010, p. 03). 
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Para piorar a carência dos serviços médicos, o número de presos que 

necessitam de atendimento ou tratamento médico aumenta a cada dia, 

considerando que os sistemas prisionais estão em condições insalubres, gerando-se 

risco de se adquirir qualquer doença contagiosa, como verificado pela Pastoral 

Carcerária: 

 

As condições das edificações das unidades prisionais, afetam diretamente a 
saúde física e mental das mulheres presas. Mais uma vez as más 
condições de habitabilidade, superpopulação e a insalubridade são fatores 
fomentador de doenças infecto contagiosas, como tuberculose, micose, 
leptospirose, pediculose e sarna. O ambiente degradante contribui com o 
cenário de baixa estima alimentando doenças de âmbito emocional como a 
depressão, melancolia, angústia, e pânico. (PASTORAL CARCERÁRIA, 
2007, p.27). 
 

De um modo em geral, a violência física ou mental cotidianamente ocorre nas 

unidades prisionais, porém não são informadas devido ao medo que a maioria das 

presas tem de a situação piorar e agravar ainda mais o caso ou descaso. 

Segundo Howard (2006, p. 108): 

 

As presas experimentam uma variedade de violências relacionadas a 
gênero por parte de funcionários, principalmente homens. A extensão exata 
desse tipo de violência é geralmente difícil de avaliar, uma vez que as 
mulheres podem ser particularmente relutantes em informar a violência ou o 
assédio sexual, temendo que suas reivindicações não recebam 
credibilidade ou que experimentem vingança por parte da polícia ou das 
autoridades penitenciárias.  
 

Verifica-se no sistema prisional brasileiro, portanto, a constante violação dos 

direitos e a inobservância das garantias previstas no cumprimento da pena, 

conforme documentário publicado na Revista Centro de Estudos Judiciários do 

Conselho da Justiça Federal: 

 

No entanto, ocorre na prática a constante violação de direitos e a total 
inobservância das garantias legais previstas na execução das penas 
privativas de liberdade. A partir do momento em que o preso passa à tutela 
do Estado, ele não perde apenas o seu direito de liberdade, mas também 
todos os outros direitos fundamentais que não foram atingidos pela 
sentença, passando a ter um tratamento execrável e a sofrer os mais 
variados tipos de castigos, que acarretam a degradação de sua 
personalidade e a perda de sua dignidade, num processo que não oferece 
quaisquer condições de preparar o seu retorno útil à sociedade. Na prisão, 
dentre várias outras garantias que são desrespeitadas, o preso sofre 
principalmente com a prática de torturas e agressões físicas. Essas 
agressões geralmente partem tanto dos outros presos como dos próprios 
agentes da administração prisional. (2007, p. 75) 
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Enquanto cumpre a pena privativa de liberdade, o ser humano não perde 

apenas seu direito de locomoção, de ir e vir, como também outros direitos 

fundamentais, sofrendo diversos tipos de violência e castigos, quais prejudicam a 

ressocialização do preso. 

Júlia, outra mulher entrevistada por Nana Queiroz, contou toda a humilhação 

e maus tratos que passou quando foi presa e os momentos de violência vivenciados 

no sistema prisional. 

 

Abriram a bolsa dela, na esperança de encontrar algo. Fizeram com que 
engolisse cada papel e folha de cheque que saía dali. Apanhou tanto que 
entrou em turbulência. Começou a acreditar que não ia aguentar, que ia 
falar tudo mesmo, assumir até o que não fez. No delírio da dor, pensava: 
―Realmente, é tudo verdade. Fala logo, para de sofrer.‖ [...] Foi enviada para 
a prisão temporária por trinta dias, antes de ser acusada como cúmplice de 
sequestro, responsável pela alimentação das vítimas em cativeiro. Dos 
trinta, apanhou uns 25, nem que fosse só um tapa. (QUEIROZ, 2015, p. 
21/22). 
 

Verifica-se, portanto, a ocorrência da prática de tortura, apesar de o Brasil ser 

um dos países que ratificou a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e ter 

criado lei específica que a torna crime (Lei sob nº 9.455/1997).  

Apesar de todos os esforços, a tortura continua sendo praticada, 

principalmente nas prisões, o que é confirmado por Flávia Piovesan e Fernando 

Salla: 

 

A persistência da prática da tortura, no Brasil, continua manchando nossa 
democracia. O país ratificou a Convenção das Nações Unidas contra a 
Tortura, criou lei específica que torna a tortura crime e tem uma avançada 
Constituição que a repudia. Apesar desses esforços, a prática da tortura 
ainda faz parte da dinâmica do trabalho policial e do cotidiano das prisões. 
Para superar essa triste realidade que enfrentam as vítimas, pertencentes 
às camadas pobres da sociedade, um enorme esforço político deve se 
concentrar na luta contra a impunidade dos agressores — principal motivo 
do aparecimento renovado desses casos. (PIOVESAN; SALLA, 2001, p. 
01).  
 

Além de os policiais se utilizarem da tortura para com os encarcerados, seja 

para obterem informações ou como uma maneira de puni-los, acabam por não 

socorrer aqueles presos que necessita de atendimento médico, como foi o caso da 

presa Gardênia, entrevistada por Nana Queiroz: 

 

Quatro dias depois de chegar à delegacia, a pressão emocional e as más 
condições adiantaram o parto em dois meses. Começou a sentir as 
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contrações e pedir ajuda, mas os policiais alegaram que não havia viatura 
disponível para levá-la ao hospital. (QUEIROZ, 2015, p. 41). 
 

Referida presa relata que:  

 

[...] uma das alas maternas exclusivas estava lotada ao ponto de mães e 
bebês terem que se acomodar no chão.  O berçário tinha 110 mulheres num 
espaço de quarenta e poucas. Tinha mãe que havia acabado de chegar do 
hospital, assim, pariu hoje de manhã, já recebeu alta no mesmo dia, e 
estava ali, dormindo no chão. E o bebê no chão junto com ela, claro. 
(QUEIROZ, 2015, p. 42). 
 

Deste modo, constata-se que os sistemas prisionais violam os direitos 

pertencentes às presas de permanecerem com seus filhos em locais adequados 

para suas condições. 

Outro problema enfrentado pelos sistemas prisionais é a superlotação, como 

pode ser analisada na figura demostrada a seguir, na qual se vê que a ocupação 

das mulheres nos presídios é maior que a quantidade de vagas. 

 

Figura 8: Capacidade e ocupação total por sexo dos internos: mulheres 

 

Fonte: Conselho Nacional do Ministério Público. A visão do Ministério Público sobre o Sistema 
Prisional Brasileiro. Brasília, 2013, p. 44. 

 

A figura mostra que a região Centro-Oeste tem uma capacidade para 2.909 

(dois mil novecentos e nove) mulheres, porém tem uma ocupação de 3.280 (três mil 
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duzentos e oitenta) presas, ou seja, possui 371 (trezentos e setenta e uma) presas a 

mais do que a capacidade do lugar. 

Do mesmo modo ocorrem nas demais regiões: a região Nordeste possui 539 

(quinhentos e trinta e nove) presas acima da capacidade, enquanto o Norte tem a 

mais 506 (quinhentos e seis), o Sudeste 2.173 (dois mil cento e setenta e três) e o 

Sul 811 (oitocentos e onze) mulheres a mais do que a capacidade total. 

Outra questão que merece ser apontada na presente pesquisa é o fato de 

que, quando os homens vão presos, sua família continua à espera do dia em que 

serão soltos, recebendo inclusive visitas semanais de esposas e até mesmo dos 

filhos. Por outro lado a mulher presa acaba por perder a família que havia 

constituído, pois os filhos são entregues para outras pessoas e os maridos sequer 

vão visitá-las e em muitos casos esses maridos, acabam por formar uma nova 

família: 

 

Quando um homem é preso, comumente sua família continua em casa, 
aguardando seu regresso. Quando uma mulher é presa, a história 
corriqueira é: ela perde o marido e a casa, os filhos são distribuídos entre 
familiares e abrigos. Enquanto o homem volta para um mundo que já o 
espera, ela sai e tem que reconstruir seu mundo. (QUEIROZ, 2015, p. 44). 
 

Ademais, é de conhecimento notório que as mulheres são mais vaidosas que 

os homens e precisam de cuidados higiênicos e estéticos diferentes, como por 

exemplo, absorventes, maquiagem, fazer as unhas, tratar os cabelos, entre outras 

coisas. 

No entanto, quando a mulher é submetida ao sistema prisional fica distante 

desses cuidados, pois muitas vezes tais itens não são permitidos dentro do 

estabelecimento. 

 

O juiz de execução Sidinei Brzuska fazia uma visita de praxe ao Presídio de 
Guaíba, no Rio Grande do Sul. Sua passagem pelos corredores compridos, 
porém, era acompanhada de gritos pouco comuns, que escapavam de 
dentro das celas fechadas. 
— Dr. Brzuska, por favor! 
— Escuta a gente, seu juiz! 
— Doutor, doutor, doutor! 
A insistência das presas foi tanta que, a certo ponto, o homem resolveu 
retrucar. 
— Mas o que é, afinal? 
— Por favor, doutor, libera ao menos a chapinha! (QUEIROZ, 2015, p. 37). 
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Além dessas proibições, em algumas unidades prisionais são precárias as 

condições vividas pelas encanceradas, conforme notícia divulgada pelo Conselho 

Nacional de Justiça:  

 
Dentro dos presídios tornou-se rotineiro encontrar condições precárias e 
sub-humanas. Falta de espaço, de higiene, doenças em série, profissionais 
mal treinados e corrupção são constantes no sistema prisional brasileiro. A 
violência é, sobretudo, um dos grandes desafios dos gestores do setor.  
 

Referida notícia mostra que o sistema prisional é inadequado para alguém 

viver com dignidade, já que faltam espaço e condições higiênicas imprescindíveis, 

além de contar com profissionais não capacitados para o serviço. 

Tais afirmações são reforçadas por Nana Queiroz (2015, 103/104): 

 

Nas penitenciárias, a situação é um pouco melhor, mas, ainda assim, está 
longe da ideal. Em geral, cada mulher recebe por mês dois papéis 
higiênicos (o que pode ser suficiente para um homem, mas jamais para uma 
mulher, que o usa para duas necessidades distintas) e dois pacotes com 
oito absorventes cada. Ou seja, uma mulher com um período menstrual de 
quatro dias tem que se virar com dois absorventes ao dia; uma mulher com 
um período de cinco, com menos que isso. 
— Todo mês eles dão um kit. No Butantã, dão dois papel higiênico, um 
sabonete, uma pasta de dente da pior qualidade e um (pacote de) 
absorvente. Falta, né? E ninguém dá nada de graça pra ninguém — conta 
Gardênia. 
Itens de higiene se tornam mercadoria de troca para quem não tem visita. 
Algumas fazem faxina, lavam roupa ou oferecem serviços de manicure para 
barganhar xampu, absorvente, sabão e peças de roupa.  
 

Apesar de as penitenciárias distribuírem às detentas um kit, este não é 

suficiente para passar o mês inteiro, pois a quantidade de objetos dados é muito 

pouca, como narrado no trecho acima, isso faz com que as presas troquem 

mercadoria por serviço, tendo em vista que muitas delas não recebem visitas e, 

dentre as que recebem, às vezes a família não possui condições de ajudar e, 

consequentemente, sobrevivem somente com o fornecido pela unidade prisional e 

acabam passando por mais dificuldades. 

Em uma das entrevistas realizadas por Nana Queiroz, a jornalista se deparou 

com a situação de uma presa que relatou que, mesmo recebendo o kit de higiene 

fornecido pelo estabelecimento, tem dias que recolhe jornal do chão para se limpar 

ao fazer suas necessidades, pois as papeis higiênicos dados não são suficientes. 

 

A família é simples, uma maioria de trabalhadores rurais e boias-frias, que 
não conseguem dinheiro ou folga para visitá-la. Não têm condições de 
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garantir o seu sustento lá dentro ou de mandar qualquer item básico de 
sobrevivência. 
— Mas você recebe o kit de higiene aqui na Penitenciária, não é? Não te 
falta nada... 
— Não falta nada? — e ela me olha de um jeito zombeteiro, ridicularizando 
a minha ingenuidade.  
— Tem dia que até saio recolhendo papel de jornal do chão para limpar a 
bunda! (QUEIROZ, 2015, 103). 
 

As precárias condições vividas pelas presas pela falta de materiais higiênicos 

não é o único problema enfrentado pelas mulheres encarceradas, tendo em vista 

que muitas das penitenciárias habitadas por pessoas do sexo feminino foram 

planejadas para homens.  

 

A Penitenciária do Tremembé foi planejada para homens. Seus banheiros 
são masculinos, suas instalações são masculinas, seus uniformes são 
masculinos. E, mesmo assim, observando só a estrutura, é impossível não 
notar que ela é habitada por mulheres. (QUEIROZ, 2015, 112). 
 

Como é o caso da Penitenciária do Tremembé, em que os banheiros, as 

instalações e até mesmo os uniformes são masculinos, porém, são mulheres que 

estão presas nesse lugar. 
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4. CONDIÇÕES DESUMANAS NO SISTEMA PRISIONAL FEMININO 

BRASILEIRO  

 

4.1 A importância da intervenção do Estado na melhoria das condições 

vivenciadas pelas mulheres nos presídios 

 

O Estado assume um papel de suma importância no que se refere ao sistema 

prisional brasileiro, pois, dependendo de suas ações ou omissões, a situação pode 

ser alterada. 

Um exemplo disso é que no dia 27 e 29 de março de 2017 foi realizado pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná um mutirão carcerário para as presas da 

Penitenciária Feminina do Paraná, cujo objetivo era realizar revisões de legalidade 

no cumprimento da pena e manutenções das prisões. (TJPR, 24/03/2017). 

De acordo com os dados fornecidos pelo Tribunal, existem 428 (quatrocentos 

e vinte e oito) mulheres abrigadas em 370 (trezentos e setenta) vagas, sendo que 62 

(sessenta e duas) presas da cidade de Curitiba/PR e da Região Metropolitana 

aguardam disponibilidade no sistema para poderem cumprir suas penas em 

estabelecimento prisional adequado ao regime estipulado na sentença. (TJPR, 

24/03/2017). 

Conforme informação fornecida pelo próprio Tribunal, no segundo dia do 

mutirão realizado na Penitenciária Feminina de Piraquara – PFP já haviam sido 

concedidos 73 (setenta e três) benefícios às presas da referida unidade prisional, 

sendo dada preferência às gestantes, às mulheres com filhos pequenos e também 

àquelas que possuem bom comportamento. Porém, o objetivo é rever a situação da 

totalidade das presas que estão cumprindo pena no regime fechado. (TJPR, 

30/03/2017). 

Quando é realizado o referido mutirão, cada situação processual é revista e 

depois da manifestação tanto do Ministério Público quanto da Defensoria Pública, o 

magistrado tem a possibilidade de conceder a progressão de regime ou a soltura da 

pessoa, visando evitar a superlotação nos sistemas prisionais, como pode ser 

comprovado pela notícia veiculada pelo Tribunal de Justiça do Paraná: 

 

Na audiência com o Juiz, a situação processual de cada uma delas é 
revista, e, após a manifestação do Ministério Público e da Defensoria 
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Pública, o magistrado pode conceder a soltura ou a progressão de regime. 
Para o Juiz Leonardo de Souza, da Vara Criminal de Piraquara, o objetivo é 
manter as instalações prisionais de uma maneira adequada para o 
atendimento. ―É um procedimento realizado para que elas não cumpram 
prisão de forma degradante, ainda que provisória, evitando assim a 
superlotação‖ [...]. (TJ/PR, 30/03/2017). 

 

Este trabalho é realizado em parceria pelo Poder Judiciário, Ministério Público 

e Defensoria Pública, bem como conta com a colaboração dos servidores e do 

Departamento Penitenciário, sendo que todos são órgãos do Estado do Paraná. 

(TJPR, 30/03/2017). 

No entanto, isso só ocorre em razão de uma iniciativa do Conselho Nacional 

de Justiça, que criou o Programa Cidadania nos Presídios, cujo objetivo é qualificar 

os encarcerados para, quando saírem, conseguirem sobreviver sem voltar para a 

criminalidade, bem como reconhecer os direitos inerentes aos presos, fiscalizando e 

revendo o funcionamento das Varas de Execução Penal, a fim de acabar com a 

superlotação e como tal, tornar a unidade prisional um lugar mais humano: 

 

O Cidadania nos Presídios busca o reconhecimento e a valorização de 
direitos a detentos e condenados. O objetivo é aprimorar a dinâmica e a 
metodologia de trabalho que alimenta o processamento das execuções 
penais, desburocratizando a fiscalização das penas, revendo o 
funcionamento das Varas de Execução Penal e apostando, sobretudo, na 
contenção e despressurização da superocupação dos presídios, por meio 
do reforço na interlocução e interação de todos aqueles que intervêm no 
processo e nas rotinas da execução penal. A ideia é tornar o sistema de 
justiça mais humano, aproximando o juiz e a sociedade do jurisdicionado. 
(CNJ, 01/09/2016). 
 

O primeiro Estado a adotar o referido projeto foi o do Espírito Santo, o qual 

analisou cerca de 17 (dezessete) mil processos de execução penal, e em 

consequência deste resultado positivo alcançado pelo referido estado, o Tribunal de 

Justiça do Paraná também aderiu ao Programa Cidadania nos Presídios. (CNJ, 

01/09/2016). 

Outra iniciativa que colabora na melhoria das condições vividas pelos presos 

é o Projeto Universidade no Cárcere que é um desdobramento do Programa 

Cidadania nos Presídios, o qual faz celebrar termos de cooperação com algumas 

universidades e visa integrar o encarcerado na sociedade por meio dos estudos. 

(CNJ, 22/04/2016). 

 

O objetivo é permitir e estimular maior integração e interação das 
instituições de ensino superior junto ao sistema prisional, abrindo 
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oportunidades para ações de estágio, pesquisa, extensão e residência 
multiprofissional, além de aprimorar a qualificação dos próprios internos e 
agentes penitenciários. (CNJ, 22/04/2016). 
 

Referido projeto objetiva qualificar a porta de saída do sistema prisional, 

desenvolvendo pessoas capazes e aptas ao convívio em sociedade, ampliando a 

assistência à saúde, a assistência jurídica, a psicológica, a social, a 

profissionalizante e outras, voltadas não somente para o preso, mas também para 

sua família e para os próprios funcionários dos presídios: 

 

As parcerias com as universidades devem ampliar a rede de prestação de 
serviços de assistência jurídica, à saúde, psicológica, social e 
profissionalizante, entre outras, voltada para o detento e sua família, e 
também aos funcionários de presídios. O objetivo é estimular a efetiva 
cidadania de presos e egressos, conferindo-lhes autonomia social. Outro 
foco importante é potencializar o estudo e a investigação de alunos e 
professores das instituições de ensino, exercitar a vivência solidária e a 
prática do aprendizado teórico, possibilitando-lhes melhor qualificação 
acadêmica e profissional. (CNJ, 22/04/2016). 
 

Esses e outros programas, projetos ou atitudes do Estado e seus órgãos são 

fundamentais para a melhoria dos presídios, uma vez que promove a cidadania e 

reduz a reincidência de delitos, como é o caso do Projeto Começar de Novo, que 

objetiva sensibilizar órgãos públicos e a sociedade civil a fim de que forneçam 

trabalhos e cursos profissionalizantes para os presos. 

 

O Começar de Novo visa à sensibilização de órgãos públicos e da 
sociedade civil para que forneçam postos de trabalho e cursos de 
capacitação profissional para presos e egressos do sistema carcerário. O 
objetivo do programa é promover a cidadania e consequentemente reduzir a 
reincidência de crimes. Para tanto, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
criou o Portal de Oportunidades. Trata-se de página na internet que reúne 
as vagas de trabalho e cursos de capacitação oferecidos para presos e 
egressos do sistema carcerário. As oportunidades são oferecidas tanto por 
instituições públicas como entidades privadas, que são responsáveis por 
atualizar o Portal. (CNJ). 
 

Em decorrência do referido projeto, foi criado o Portal de Oportunidades, que 

é uma página da internet, que reúne as vagas tanto de trabalho quanto de cursos de 

capacitação, para presos e egressos oferecidas por instituições públicas e entidades 

privadas, as quais ficam responsáveis pela atualização do Portal. 

No mencionado portal constam 535 (quinhentos e trinta e cinco) vagas 

disponíveis de emprego, bem como dados de que foram oferecidas 16.694 

(dezesseis mil seiscentos e noventa e quatro) vagas e preenchidas 11.905 (onze mil 

http://www.cnj.jus.br/projetocomecardenovo/index.wsp
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novecentos e cinco) vagas de serviço, tendo sido oferecidas 8.054 (oito mil e 

cinquenta e quatro) vagas de cursos profissionalizantes. (CNJ). 

Além das iniciativas aludidas, o Conselho Nacional de Justiça fornece aos 

presídios de todo o país cartilhas, como, por exemplo, a Cartilha da Pessoa Presa e 

a Cartilha da Mulher Presa, as quais aconselham sobre como impetrar Habeas 

Corpus ou redigir requerimento almejando algum benefício, bem como esclarece os 

direitos, deveres e garantias dos presos: 

 

Além disso, os presidiários de todo o País contam com mais uma ajuda 
fornecida pelo CNJ: a produção da Cartilha da Pessoa Presa e a da Cartilha 
da Mulher Presa. Os livretos contêm conselhos úteis de como impetrar 
um habeas corpus, por exemplo, ou como redigir uma petição simplificada 
para requerimento de um benefício. Esclarecem ainda sobre deveres, 
direitos e garantias dos apenados e presos provisórios. (CNJ). 
 

Essas cartilhas são disponibilizadas de forma gratuita pelo Conselho Nacional 

de Justiça nos sistemas prisionais, sendo que a cartilha da mulher tem como 

objetivo esclarecer os direitos e deveres das presas, fornecendo informações claras 

sobre as garantias que lhe são dadas pela Constituição Federal e pelo ordenamento 

jurídico, tudo visando à ressocialização das mulheres encarceradas. 

 

A Cartilha da Mulher Presa destina-se a esclarecer os direitos e deveres 
das mulheres encarceradas, com informações claras e diretas sobre 
garantias constitucionais, prerrogativas legais e administrativas. Trata-se de 
ferramenta voltada para a ressocialização da mulher presa, disponibilizada 
gratuitamente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). (CARTILHA DA 
MULHER PRESA, 2012, p. 9). 
 

Ademais, a cartilha da mulher foi criada por um grupo constituído pelo 

Conselho Nacional de Justiça, formado por juízas criminais e de execução penal, as 

quais objetivam diminuir o número de mulheres nas unidades prisionais. 

 

A Cartilha é fruto do intenso e dedicado trabalho de grupo constituído pelo 
CNJ, formado por juízas criminais e de execução penal brasileiras, que, 
diariamente, estudam e praticam a execução penal, na tentativa de 
encontrar soluções para o aumento do número de mulheres nas prisões 
nacionais, sobretudo em decorrência do tráfico de drogas. (CARTILHA DA 
MULHER PRESA, 2012, p. 9). 

 

Referido grupo estuda diariamente e pratica a execução penal almejando 

possíveis soluções para o gradativo aumento de prisões das mulheres, 

principalmente pela prática do tráfico de entorpecentes. 

http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/cartilha-da-pessoa-presa
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/cartilha-da-mulher-presa
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/cartilha-da-mulher-presa
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No que se refere a colaborações e parcerias, o Tribunal de Justiça do Estado 

no Paraná divulgou, no dia 07 de abril de 2017, que a 2ª Vara Criminal de União da 

Vitória e o Centro Universitário de União da Vitória, por meio do coordenador do 

curso de Odontologia, possibilitou atendimento odontológico aos presos da 4ª 

Subdivisão Policial da cidade, sendo supervisionadas pelo Departamento 

Penitenciário do Paraná com auxílio do Batalhão da Polícia Militar local. 

Referido atendimento ocorreu nas instalações da faculdade, ao qual deu 

prioridade aos presos que indicava maior necessidade de intervenção odontológica; 

A instituição de ensino também estende as atividades para os demais cursos por ela 

disponibilizados, como é o caso do curso de Arquitetura, que iniciou estudos para 

realizar reformas e adaptações na sala de brinquedos da Vara da Família e da 

Infância e Juventude. (TJPR, 07/04/2017). 

 

A parceria com a instituição de ensino também está gerando bons 
resultados em outras áreas. De acordo com o Coordenador do CEJUSC, 
Juiz Carlos Eduardo Mattioli, o curso de Arquitetura iniciou avaliação para 
reforma e adaptação da sala de brinquedos (sala de atendimento e pré-
atendimento infantil) da Vara da Família e Infância e Juventude, e já há 
planejamento para em breve estender a parceria para atividades com os 
demais cursos do Centro Universitário. (TJPR, 07/04/2017). 
 

Deste modo, verifica-se a importância da intervenção do Estado para a 

melhoria no sistema prisional, pois se esse cumprir com o disposto na legislação, as 

unidades prisionais ficarão aptas para os encarcerados viverem com dignidade, 

considerando ser esse o problema mais grave enfrentado pelos estabelecimentos 

prisionais, conforme entendimento de Caroline Howard (2006, p. 131): ―O problema 

mais grave do sistema carcerário é o Estado não cumprir a legislação vigente de 

qualquer hierarquia. [...]‖. (2006, p. 130). 

Apesar da importância que o Estado possui não se pode deixar de mencionar 

que os pais também têm sua colaboração quanto ao assunto, muitos pais estão 

sendo negligentes na educação dos filhos, deixando a criação para outros familiares 

ou simplesmente, suprindo a ausência de atenção, carinho e outras coisas com 

presentes, deixando de ensinar aos filhos, cuja falta causa sérias consequências 

como, por exemplo, o envolvimento no mundo do crime. (PAULO, 2014, p. 54). 

A seguir serão apresentadas possíveis soluções para um sistema carcerário 

digno de ser habitado por mulheres. 
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4.2 Possíveis soluções para um sistema carcerário do sexo feminino digno 

 

Os capítulos anteriores apresentaram a situação dos sistemas prisionais, as 

condições desumanas vividas pelas mulheres presas, bem como seus direitos 

previstos e respectivas violações, razões pelas quais também devem ser 

apresentadas possíveis soluções para um sistema carcerário digno de ser ocupado. 

A solução não está em apenas ampliar ou aperfeiçoar a legislação existente, 

mas garantir que as normas atuais sejam concretizadas, pois essas já são 

consideradas suficientes, desde que sejam cumpridas. 

Esse é o entendimento de Caroline Howard: 

 

A garantia de um mínimo de qualidade de vida está vinculada à execução 
das leis, ou seja, a nada além do que já está previsto. Há possibilidade de 
ampliar e aperfeiçoar as normas atuais, mas estas já seriam suficientes 
para o trato da dignidade da mulher presa e a observância dos direitos e 
deveres consagrados na legislação brasileira.  (HOWARD, 2006, p.142). 
 

Para o cumprimento da legislação, é necessário levar em conta todos os 

aspectos que estão envolvidos, como é o caso da questão do gênero, pensando e 

procurando possíveis soluções sob a ótica da diversidade, conforme explicado por 

Howard: 

 

A centralidade da atenção à população carcerária precisa levar em 
consideração os vários aspectos envolvidos nas questões de gênero e se 
pensar crime, pena e justiça sob a ótica da diversidade e não da referência 
sexista. (HOWARD, 2006, p.143). 
 

No aspecto das violações dos direitos garantidos às presas, muitas coisas 

devem ser feitas para prevalecerem os direitos humanos, e para tal é necessária a 

inclusão de políticas públicas, o que só será possível se o Estado realizar ações 

eficazes, oferecendo por meio do cumprimento fiel ao disposto na legislação, 

cuidados e atenções às mulheres e a sua família: 

 

Muito há que se fazer para a prevalência dos direitos humanos, sendo 
necessárias políticas públicas de inclusão das mulheres encarceradas, o 
que somente será possível se o Estado brasileiro assumir a sua omissão e 
partir para ações eficazes. [...] Isto porque o compromisso é garantir a 
melhoria das condições de vida da mulher encarcerada, por meio do 
respeito à legislação e de estratégias simples de convívio, cuidado e 
atenção com a mulher, a família e o trabalhador da área. [...] (HOWARD, 
2006, p. 130). 
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O Estado honrando seu compromisso de garantir a melhoria das condições 

de vida das presas, por meio do cumprimento do disposto em lei fará o sistema 

prisional um lugar mais humano. 

Entretanto, o cumprimento da legislação não é o único meio para solucionar o 

problema enfrentado nas unidades prisionais, motivo pelo qual Caroline Howard faz 

várias recomendações em sua obra ―Direitos Humanos e Mulheres Encarceradas‖, 

as quais serão apresentadas a seguir. 

A primeira recomendação da autora é a ―transparência de dados, fomento à 

pesquisa, monitoramento dos processos criminais e de execução criminal, criação 

de banco de dados‖ (HOWARD, 2006, p. 130), cujo objetivo é a realização de 

estudos para compreender o papel da mulher no mundo do crime, pois exerce 

função e tem atribuição diferente do homem. 

Assim sendo, deverá ser realizado um estudo para que se possam 

compreender os motivos que as mulheres possuem para o envolvimento na 

criminalidade, sendo que referido estudo deve ser de acordo com cada gênero. 

Além disso, considerando a existência de 02 (dois) grupos de mulheres 

encarceradas, quais sejam jovens e idosas, devem ser feitas pesquisas voltadas 

especificamente para essas categorias, visando à criação de políticas públicas de 

maneira adequada para cada perfil: 

 

É preciso que se fomente a realização de estudos e pesquisas para uma 
melhor compreensão do papel da mulher no mundo do crime. Ela não tem 
as mesmas atribuições e nem exerce as mesmas funções que os homens. 
Além disso, há dois grupos bem definidos de mulheres encarceradas: as 
jovens e as idosas. Esse perfil precisa ser melhor compreendido pelo 
Estado, para que se façam as opções de políticas públicas de maneira 
adequada. (HOWARD, 2006, p. 131). 
 

Ademais, Howard sugere a criação de planilhas que envolvam o gênero em 

todos os processos criminais e de execução penal que formarão um banco de dado 

nacional, mas para que isso ocorra é necessário um monitoramento objetivo e 

científico.  

 

Sugere-se que se realize um monitoramento objetivo e científico, criando-se 
planilhas próprias que envolvam a questão de gênero em todos os 
processos criminais, formando-se um banco de dados nacional. O mesmo 
deve ser realizado em relação aos processos de execução criminal.  
(HOWARD, 2006, p. 131). 
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A segunda recomendação feita por Caroline Howard é a criação de condições 

efetivas de reintegração, uma vez que o aprisionamento não atinge somente a 

pessoa presa, mas a sua família também, razão pela qual se acredita que a 

integração familiar fará com que a integração social seja alcançada com maior 

facilidade. (HOWARD, 2006, p. 131/132). 

Outra sugestão refere-se a superpopulação carcerária, como a ocupação é 

sempre maior que a capacidade total para solucionar esse problema é necessária a 

aplicação do princípio da igualdade,  a qual não foi observado, considerando que 

foram construídos mais presídios masculinos do que femininos e, 

consequentemente, devem ser criadas unidades prisionais femininas: 

 

Há um déficit de vagas no sistema prisional feminino, como se pode ver por 
meio dos números indicados, relativos à ocupação de diversas cadeias e 
penitenciárias. É preciso aplicar o princípio da igualdade e resgatar o 
diferencial de tratamento dispensado nos últimos anos às mulheres, quando 
foram construídos inúmeros estabelecimentos prisionais masculinos, mas 
não femininos. O que comumente se faz são reformas e pequenas 
adaptações. Recomenda-se que o Estado priorize a criação de 
estabelecimentos penitenciários femininos, de modo que as mulheres não 
fiquem em percentual tão elevado em cumprimento de pena em 
estabelecimentos inadequados e superpovoados. (HOWARD, 2006, p. 132). 

 

Com a criação de estabelecimentos penitenciários femininos, a superlotação 

e a inadequação do cumprimento da pena diminuem. Muitas unidades foram apenas 

reformadas e adaptadas, como é o caso da penitenciária feminina do Estado do 

Paraná, a qual o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná objetiva reformá-la e 

transformá-la em modelo para as demais, sendo que a referida iniciativa será 

replicada nos outros sistemas prisionais. (CNJ, 01/09/2016). 

Indicou-se também a criação de projetos apropriados para a condição 

feminina, considerando a necessidade de espaço próprio para cada gênero e 

estabelecimentos prisionais descentralizados, objetivando a proximidade das presas 

com seus familiares, elemento este facilitador da integração social (HOWARD, 2006, 

p.132). 

Para Caroline Howard (2006, p. 133): 

 

A construção deve seguir os padrões fixados nas normas, com previsão de 
espaços adequados para ensino e biblioteca, prática de esportes e lazer, 
oficinas de trabalho, assistência religiosa, visitas íntimas, berçário ou 
creche, refeitório, lavanderia, enfermaria, parlatório e local de visitas 
reservadas aos familiares, bem como de condições que propiciem o bom 
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funcionamento da assistência jurídica, assistência social, assistência 
médica e odontológica básica.  
 

De acordo com Howard os presídios devem seguir um padrão para a 

construção, pois é necessário espaço para ensino e biblioteca, prática de esportes e 

lazer, oficinas de trabalho, berçário ou creche, refeitório, lavanderia, enfermaria, 

local de visitas familiares e íntimas, bem como lugares que propiciem a assistência 

jurídica, social, religiosa, médica e odontológica. 

Referida recomendação pode ser concretizada com apoio das universidades, 

as quais possuem grupos de estudos visando as reformas e as adaptações de 

determinados lugares, conforme mencionado anteriormente. 

Recomenda-se, ainda, que todas as presas sejam incluídas nas campanhas 

de saúde e inseridas no Sistema Único de Saúde – SUS, bem como que seja dado 

acompanhamento gestacional, transferindo a gestante para unidade prisional que 

tenha condição de dar atenção e ambiente adequado tanto a mãe como para a 

criança, propiciando a criação de grupos com interesses comuns, que facilita a troca 

de conhecimento e experiência sobre a maternidade. (HOWARD, 2006, p.137). 

Por outro lado, considerando a grande quantidade de mulheres que são 

usuárias e dependentes químicas, também é preciso oportunizar o tratamento do 

vício, realizando parceria com grupos de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos 

Anônimos, o que permitiria o controle da dependência. (HOWARD, 2006, p.142). 

Além disso, o Estado deve garantir materiais de higiene pessoal às 

encarceradas, distribuindo de maneira que possa durar o mês inteiro, de modo que 

não tenham necessidade de realizar serviços em troca dos objetos básicos ou ficar 

sem os materiais, conforme assevera Howard: 

 

O Estado deve garantir a distribuição de material de higiene pessoal, 
atendendo às peculiaridades femininas. É uma obrigação, e a ausência do 
seu cumprimento tem acarretado barganhas as mais diversas, pressões e a 
criação de um núcleo de poder dentro do sistema. (HOWARD, 2006, p.138). 
 

O Estado também deve garantir condições dignas de trabalho, devendo, criar 

ações afirmativas visando o aproveitamento das mulheres presas. 

 

E que o Conselho da Comunidade, órgão previsto na Lei de Execução 
Penal, assuma seu papel de controlador e implementador de parcerias com 
instituições de formação profissional, consolidando acordos com Senai, 
Senac e Senart, entre outros, o que garantirá trabalhos formativos, 
qualificados e prazerosos – para que as presas possam estar preparadas 
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para a reintegração, e não ocupando seu tempo apenas com atividades 
mecânicas, desqualificadas, pouco valorizadas, de baixa perspectiva de 
futuro e, portanto, sem função social. (HOWARD, 2006, p.138/139). 
 

Segundo Howard, a Lei de Execução Penal prevê o Conselho da 

Comunidade, ao qual pode controlar e implantar parcerias com as instituições 

profissionalizantes, a fim de garantir trabalhos formativos, qualificados, prazerosos e 

reintegração das presas. 

E em decorrência disso, as presas ficariam mais preparadas para o retorno à 

sociedade e não ocupariam seu tempo com atividades desqualificadas, 

desvalorizadas e com baixas perspectivas de desenvolvimento e melhoria. 

Quanto ao Conselho da Comunidade, a Lei de Execução Penal preceitua, em 

seu artigo 81, que: 

 

Art. 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade: 
I - visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes 
na comarca; 
II - entrevistar presos; 
III - apresentar relatórios mensais ao Juiz da execução e ao Conselho 
Penitenciário; 
IV - diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor 
assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do 
estabelecimento. 
 

Da análise do supracitado dispositivo, observa-se a importância do referido 

conselho ao preso, pois são seus membros que visitam mensalmente os 

estabelecimentos prisionais, realizando entrevistas e em seguida apresentando 

relatórios aos juízes, bem como obtêm recursos materiais e humanos para melhor 

assistência ao preso. 

Segundo Howard (2006, p.140): 

 

É fundamental que o Estado dê suporte para aquelas que saem da prisão 
em virtude do total cumprimento da pena, e também para aquelas que 
cumprirão a pena em regime aberto ou foram beneficiadas pelo livramento 
condicional. O retorno pleno ao convívio social exige um apoio que cabe ao 
Estado fornecer, em todos os aspectos. Não basta simplesmente abrir as 
portas da prisão.  
 

O Estado deve propiciar meios, suportes, apoios e ajuda em todos os 

aspectos para aquelas pessoas que saem do sistema prisional (egressos) para que 

não voltem a delinquir, tendo em vista que, quando são colocados em liberdade, 

quase sempre acabam sem saber o que fazer e voltam para a criminalidade. 
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Outra recomendação feita por Caroline Howard é o aprimoramento dos 

agentes penitenciários, os quais devem possuir cursos de capacitação e 

aperfeiçoamento de acordo com o gênero com que irão trabalhar. (2006, p.140). 

Segundo o relatório das Violações de Direitos Humanos no Sistema Prisional 

do Espírito Santo, o referido Estado criou um grupo da sociedade composto por 

organizações, o qual se articulou com Organizações não Governamentais e adotou 

ações conjuntas, visando diminuir ou acabar com a prática das violações dos direitos 

humanos para conseguir alterar a atual situação dos sistemas prisionais, quais 

sejam (JUSTIÇA GLOBAL, 2011, p. 24): 

 

3.1 Monitoramento das condições carcerárias por meio de visitas a 
unidades do sistema prisional e socioeducativo e sistematização de 
informações e documentos que comprovem as denúncias das violações;  
3.2 Diálogo com instituições estatais responsáveis por zelar pela garantia de 
direitos; 
3.3 Utilização dos sistemas de proteção de direitos humanos regional e 
internacional;  
3.4 Divulgação na mídia para dar publicidade à situação e informar o público 
sobre as questões de direitos humanos;  
3.5 Responsabilização dos agentes estatais violadores e descumpridores 
das obrigações previstas pelas normas constitucionais, leis ordinárias e/ ou 
tratados internacionais. 
 

O Estado do Espírito Santo indicou como solução para diminuir a violação dos 

direitos humanos nas unidades prisionais monitorar os presídios por meio das visitas 

e documentos que possam comprovar a ocorrência da violência e informar as 

instituições responsáveis pela proteção dos direitos e garantias, bem como divulgar 

nos meios de comunicação a precária situação que as encarceradas estão 

passando e responsabilizar o agente estatal que violar e descumprir o disposto no 

ordenamento jurídico. 

Do mesmo modo que as estratégias mencionadas foram aplicadas no Espírito 

Santo, poderá ser feito em outros Estados e alcançar resultados positivos. 

Foram apresentadas ainda nesse relatório supracitado outras soluções para 

os problemas do sistema prisional, como é o caso da construção de novas unidades 

prisionais. 

 

É claro que, diante do enorme déficit de vagas atual, os investimentos 
públicos para a construção de novas unidades prisionais podem ser 
medidas de urgência, mas definitivamente não representam a solução única 
e final para o conjunto dos problemas constatados. [...] (JUSTIÇA GLOBAL, 
2011, p. 68). 
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 Deve-se também realizar políticas sociais de prevenção, às quais atualmente 

são aplicadas poucos recursos, conforme disposto no relatório: 

 

Como a prioridade absoluta dos investimentos está voltada para a 
construção de novos centros de detenção, pouco ou quase nada dos 
recursos é aplicado em políticas sociais de prevenção, no fomento de 
medidas alternativas à pena de prisão ou na melhoria das condições de 
trabalho da defensoria pública. Um dado importante que evidencia a 
insuficiência da lógica de construção de vagas é o que mostra o ritmo muito 
mais acelerado de ingresso do que o de saída do sistema prisional. Não por 
acaso os CDPs recém inaugurados já estão funcionando com sua 
capacidade máxima de lotação, segundo informações divulgadas na 
imprensa brasileira. (JUSTIÇA GLOBAL, 2011, p. 68). 
 

As construções dos novos centros de detenção são colocadas como 

prioridade absoluta dos investimentos realizados, razão pela qual acabam não se 

aplicando recursos suficientes nas políticas sociais de prevenção ou na promoção 

de medidas alternativas à pena de prisão ou melhoria das condições da Defensoria 

Pública. 

 

Diante de tudo o que foi exposto, acreditamos que a solução do problema 
carcerário exige necessariamente o desenvolvimento de uma política 
criminal pautada por princípios de intervenção mínima do direito penal, em 
contraposição à atual lógica de superencarceramento que vem sendo 
reproduzida pelas instituições do Judiciário, Executivo e Legislativo. E, 
finalmente, é preciso afastar de uma vez por todas a compreensão da 
tortura como um ―mal necessário‖, que ainda parece estar incutida na 
mentalidade de grandes parcelas da população brasileira e nas práticas e 
discursos oficiais. (JUSTIÇA GLOBAL, 2011, p. 69). 
 

Acredita-se, ainda, que a solução para o problema carcerário seja o 

desenvolvimento de uma política criminal regulada por princípios de intervenção 

mínima do direito penal, bem como se afastar do entendimento de que a tortura seja 

algo que deva ser feito para punir. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As considerações a serem feitas em decorrência da análise das condições 

desumanas do sistema prisional feminino brasileiro são referentes ao gradativo 

aumento da criminalidade no Brasil. 

Os presídios encontram-se superlotados, ocasionando condições desumanas 

as presas, pois é um ambiente pequeno que comporta uma ocupação maior do que 

o número de vagas disponíveis, fazendo com que muitos acabem não cumprindo 

com seus deveres e não gozem dos direitos garantidos pelo ordenamento jurídico. 

A pesquisa realizada constatou que todas as mulheres presas possuem uma 

história por trás da prática do crime, as quais na maioria das vezes estão 

relacionadas à condição financeira, abandono e violência sejam na própria casa ou 

nas ruas. 

Ademais, deve se mencionar que as encarceradas normalmente são jovens, 

solteiras, afrodescendentes, com baixa escolaridade e portadoras de alguma 

doença, inclusive transmissíveis e apesar da não possuir relação com as outras, 

sempre são condenadas pela mesma prática de infração penal, pois os crimes mais 

cometidos pelas presas são o tráfico de drogas e o furto. 

Foi demonstrado no decorrer da pesquisa que a realidade carcerária no país 

é precária e muitos direitos previstos no ordenamento jurídico ou nos tratados e 

convenções não são cumpridos. Ao contrário são violados flagrantemente. 

No entanto, referida situação pode ser alterada caso o Estado, seus órgãos e 

a sociedade civil contribuam para um sistema prisional com condições humanas 

dignas, os quais poderão fazer parcerias e juntos obterem melhorias nos presídios. 

Além da parceria que pode ser feita devem sempre estar atentos para que a 

legislação seja fielmente cumprida e caso não seja tomar as providências 

necessárias a fim de denunciar eventual violação e responsabilizar criminalmente os 

agentes causadores. 

O Estado assume total importância na melhoria da atual situação dos 

sistemas prisionais, tendo em vista que poderá construir novas unidades e reformar 

ou adaptar as existentes para que possam estar de acordo com as disposições da 

lei. 
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A família também é de suma importância, a qual pode colaborar para que as 

presas não se sintam sozinhas e abandonadas nos presídios não apenas realizando 

visitas, mas dando apoio moral, psicológico e financeiro às encarceradas. 

Outra colaboração de relevância é a das universidades e instituições de 

ensino que qualificam e profissionalizam as presas, podendo ainda cuidar da saúde 

delas e da estrutura do estabelecimento prisional. 

O Conselho Nacional da Justiça, por meio de seus diversos projetos e 

programas, bem como os tribunais e órgãos de proteção dos direitos inerentes às 

presas também poderão se unir e, juntos apresentar melhores soluções. 

Referidas recomendações não serão formulas que solucionarão o sistema 

prisional brasileiro feminino de um momento para o outro, mas caso todas as 

pessoas que têm poder para mudar a atual situação carcerária agirem com força de 

vontade e de acordo com o descrito na legislação os problemas enfrentados pelas 

presas diminuirão e essas conseguirão viver dignamente dentro de um presídio e 

terão subsídios suficientes para se tornarem presas melhores quando saírem dele. 
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