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RESUMO 
 
O presente artigo visa tratar do sistema carcerário feminino no Brasil e no estado do Paraná, 
principalmente no que diz respeito aos aspectos relacionados à forma como as mulheres são 
submetidas ao cárcere; aos locais de recolhimento; e à aplicação dos direitos constitucionais e 
da Lei de Execuções Penais. A pesquisa também traz dados estatísticos que revelam o perfil 
das presas e apontam os motivos pelos quais essas mulheres adentram o sistema prisional e os 
índices da população carcerária feminina no país. A partir disso, pode-se admitir que realidade 
atual não condiz com o que é previsto na legislação vigente e tem repercutido inúmeras 
inadequações relativas à forma de aprisionamento que, fere direitos e garantias fundamentais, 
submetendo estas mulheres a tratamentos degradantes no sistema prisional. A presente 
pesquisa observou dados estatísticos e públicos disponibilizados pelo Departamento 
Penitenciário Nacional (Depen) do Estado do Paraná e, demonstram as situações degradantes 
no Estado do Paraná mas que, seguramente representa a realidade nacional. 

Palavras-chave: Prisão. Direitos Humanos. Mulheres. 
 
 

GENERAL ASPECTS ABOUT THE FEMALE PRISON SYSTEM IN BRAZIL: A 

DEGRADING AND UNWORTHY REALITY 
 
 
 

ABSTRACT 
This article aims to address the female prison system in Brazil and in the state of Paraná, 
especially with regard to aspects related to the way women are subjected to prison; the places 
of detention; and the application of constitutional rights and the Criminal Execution Law. The 
research also brings statistical data that reveal the profile of the women inmates and indicate 
the reasons why these women enter the prison system and the female prison population 
indexes in the country. From this, it can be admitted that current reality does not match what 
is provided for in legislation in vigor and has reflected numerous inadequacies regarding the 
form of imprisonment that undermines fundamental rights and guarantees, subjecting these 
women to degrading treatment in the prison system. This research observed statistical and
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public data provided by the National Penitentiary Department (Depen) of the State of Paraná 
and, demonstrate the degrading situations in the State of Paraná but which surely represents 
the national reality. 

 
Keywords: Human rights. Prison. Women. 

 

1. INRODUÇÃO  

O convívio social nem sempre é algo simples, haja vista as desigualdades sociais, 

raciais e econômicas presentes na sociedade. Ademais, muitas vezes o indivíduo, além de ter 

de enfrentar essa disparidade social, ainda tem de conviver com uma ausência de afeto em sua 

vida pessoal.  

Assim, diversas pessoas acabam por delinquir e, consequentemente, ingressam no 

sistema prisional, mas em muitos casos não estão ali porque querem, e sim porque não 

tiveram as mesmas condições que outros tiveram. 

Diante disso, o presente artigo, a partir do método de análise de dados estatísticos 

disponibilizados no documento intitulado “Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias” (INFOPEN MULHERES, 2018), coletados em 2016 e publicados em 2018 

pelo Departamento Penitenciário (DEPEN), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, tem o objetivo de comparar tais dados com a legislação vigente. 

O tema é merecedor de uma pesquisa jurídico científica, uma vez que os dados 

coletados pelo Infopen Mulheres (2018) mostram a realidade enfrentada pela mulher 

brasileira dentro dos presídios, bem como revelam assuntos que são deixados de lado e, por 

consequência, acabam por violar o Estado Democrático de Direito, os direitos fundamentais e, 

principalmente, o princípio da dignidade da pessoa humana.  

A ausência de políticas públicas dirigidas a mulheres encarceradas é uma realidade 

que, o Estado não desconhece mas que, existem entraves financeiros, principalmente, que não 

permitem uma readequação do sistema para atendimento específico das peculiaridades 

femininas no cárcere. 

A mulher encarcerada enfrenta uma estrutura física incompatível com sua estrutura 

biológica inclusive, padecendo sua dignidade em detrimento da sua condição de infratora do 

sistema social. 

Os desafios para, se manter a encarcerada, ultrapassa as questões físicas e, perpassam 

pela ausência de trabalho dirigido à condição de encarcerada, repercutindo inclusive, no que 
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se refere à falta de estrutura para que se garanta aleitamento materno, durante o período 

mínimo estabelecido pela Lei de Execução Penal. 

Toda essa ausência reverbera a condição degradante e desumana a que são submetidas 

as mulheres encarceradas. 

 

2. TIPOS DE PRESOS, DE PENAS E DE REGIMES DE CUMPRIMENTO DE PENA 

      

Antes de adentrar à realidade do encarceramento feminino no Brasil, é preciso 

especificar que existem dois tipos de presos: os provisórios e os definitivos. Os presos 

provisórios são aqueles que ainda não foram submetidos a uma sentença, estando, 

normalmente, recolhidos em cadeias públicas ou em casas de custódia. Já os presos 

definitivos são aqueles que possuem sentença condenatória com trânsito em julgado e já 

iniciaram o cumprimento de sua pena, seja em regime aberto, semiaberto ou fechado. (BRSIL, 

1940). 

Nesse sentido, o Código Penal (CP) estabelece, no artigo 32, três tipos de pena: as 

privativas de liberdade; as restritivas de direito; e a de multa. O presente trabalho limitar-se-á 

à pena privativa de liberdade, a qual é um gênero que comporta duas espécies: reclusão e 

detenção.  

No que tange à reclusão, preceitua o artigo 33, do CP, que a pena deve ser cumprida 

em regime fechado, semiaberto ou aberto; e à detenção em regime semiaberto ou aberto, 

desde que não haja necessidade de voltar para o fechado. 

O § 2º, alínea “a”, do citado artigo, fixa (i) que o condenado a uma pena superior a 

oito anos deve iniciar seu cumprimento em regime fechado, em estabelecimento de segurança 

máxima ou média; (ii) que o não reincidente, condenado a uma pena superior a quatro anos e 

que não ultrapasse oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto, em 

colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar; e (iii) que o condenado não 

reincidente, em que a pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderá, desde o início, cumpri-

la em regime aberto, em casa de albergado ou estabelecimento similar. 

Com base nessa breve exposição da teoria da pena, observa-se que as mulheres podem 

ser encarceradas antes de terem uma sentença condenatória transitada em julgado (presas 

provisórias) ou depois (presas definitivas), bem como podem cumprir suas respectivas penas 

nos regimes fechado, semiaberto e aberto, sendo que serão mais esmiuçados neste trabalho os 

dois primeiros regimes. 



7 
 

Até aqui, teoricamente as regras de encarceramento feminino e masculino são iguais e 

seguem o padrão estabelecido pelo sistema prisional, sem qualquer distinção e, sem qualquer 

adequação física ou de manutenção. 

 

3. A POPULAÇÃO CARCERÁRIA FEMININA E OS ESTABELECIMENTOS 

PRISIONAIS DESTINADOS A ELAS 

Segundo o Infopen Mulheres (2018), a população carcerária feminina no Brasil é de 

42.355, sendo 1.268 mulheres encarceradas em delegacias e 41.087 recolhidas no sistema 

prisional. 

O Brasil ocupa a quarta colocação no ranking mundial de mulheres encarceradas, 

ficando atrás, apenas, dos Estados Unidos (211.870 mulheres), da China (107.131 mulheres) e 

da Rússia (48.478 mulheres). 

No país, o estado de São Paulo é o que apresenta a maior fração de mulheres 

aprisionadas, com um total de 15.104, seguido de Minas Gerais, com 3.279, e do Paraná, com 

3.251 detentas. Por outro lado, o estado brasileiro com a menor população prisional feminina 

é o Amapá, que conta com somente 107 mulheres presas. 

No que diz respeito aos estabelecimentos prisionais, a Constituição Federal de 1988 – 

CF/88 (Art. 5o, XLVIII), o CP (Art. 37) e a Lei de Execuções Penais - LEP (Art. 82, §1º) 

determinam que a mulher será recolhida em estabelecimento próprio e adequado à sua 

condição pessoal. Entretanto, o Infopen Mulheres (2018) trouxe dados que apontam que a 

realidade enfrentada pelas mulheres é outra: 74% dos estabelecimentos penais são destinados 

a homens, 7% são destinados a mulheres e 16% podem ser destinados a ambos.  

No que se refere aos estabelecimentos mistos e aos destinados às mulheres, o Infopen 

Mulheres (2018) apontou que uma a cada duas unidades femininas não conta com espaços 

destinados à realização de visitas, e que, das unidades mistas, somente três a cada dez 

apresentam estrutura adequada para o exercício do direito de visita. Note-se que, observando 

exclusivamente os estabelecimentos prisionais destinados aos homens, a média nacional dos 

que possuem locais adequados para a visitação é de 34%. 

O Infopen Mulheres (2018) noticiou também que, no que tange aos locais adequados 

para visitas, os estados do Pará, Mato Grosso, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Tocantins 

se encontram abaixo da média nacional. 
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Quanto à prestação de serviço, o Art. 77, § 2º, do Manual do Agente Penitenciário, 

expedido pelo DEPEN, fixa que no estabelecimento para mulheres somente será permitido o 

trabalho de agentes do mesmo sexo, salvo quando se tratar de trabalho técnico especializado.  

Ocorre que essa norma nem sempre é cumprida, uma vez que o corpo de servidores é 

formado, em sua maioria, por homens, o que faz surgir problemas, como o de Goiás, em que 

seis agentes penitenciários foram denunciados pelo Ministério Público pela prática dos crimes 

de estupro, ameaça e abuso de autoridade contra detentas.1 

 

4. TIPOS PENAIS INCRIMINADORES E O PERFIL DA POPULAÇÃO PRISIONAL 

FEMININA NO BRASIL 

O relatório do Infopen Mulheres (2018) apontou que, entre as unidades prisionais que 

tinham a informação sobre o tipo incriminador de cada mulher recolhida, foram averiguadas 

33.861 incidências em dispositivos do CP ou da legislação especial. Desse número, 62% das 

mulheres foram condenadas ou aguardavam julgamento em 2016 pela prática do crime de 

tráfico de drogas, vale dizer: três em cada cinco mulheres se encontravam recolhidas no 

sistema prisional devido ao envolvimento com tráfico de drogas. Além disso, 16% estão 

presas por associação ao tráfico e 2% por tráfico internacional de drogas. Depois, tem-se os 

crimes contra o patrimônio, que, somados representam 20% dos tipos penais que privam as 

mulheres de sua liberdade. Veja-se o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 01 - Distribuição de crimes consumados/tentados praticados por mulheres no Brasil 

                                                        
1 Disponível em: >>https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2019/09/05/mp-denuncia-agentes-penitenciarios-e-
preso-suspeitos-de-estuprar-detentas-em-goianesia.ghtml<<. Acesso em: 10.10.2019. 

https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2019/09/05/mp-denuncia-agentes-penitenciarios-e-
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Fonte: Infopen Mulheres (2018). 

 

É preciso ressaltar que a prática de crimes não é uma alternativa de vida, sendo ela o 

resultado de diversos fatores, como o desemprego, a falta de acesso à educação, a desestrutura 

familiar, entre outros. 

Diante disso, o Infopen Mulheres (2018) analisou também o perfil das mulheres que 

ingressam no sistema prisional brasileiro e revelou que, em relação a) à idade, mulheres de 18 

a 24 anos representam 27%, mulheres de 25 a 29 anos representam 23% e mulheres de 35 a 

45 anos representam 21%; b) à raça, 62% são negras e 37% são brancas; e c) à escolaridade, 

45% possuem ensino fundamental incompleto e 17% têm ensino médio incompleto. 

Vale destacar, ainda, que não são apenas os fatores externos que levam as mulheres ao 

cometimento de delitos, mas também há fatores internos, ligados à afetividade, que podem 

fazer com que elas se submetam a situações que contribuem para o aumento das estatísticas 

levantadas acima.  

Exemplo disso se verifica nas visitas que as mulheres fazem aos homens recolhidos 

em presídios. Nessas oportunidades, muitas delas adentram aos estabelecimentos prisionais 

como “mulas”, com pequenas quantidades de drogas, e acabam presas por tráfico. 

 

5. DIREITO AO EXERCÍCIO DA MATERNIDADE 

Algumas mulheres são encarceradas grávidas e outras engravidam encarceradas. 

Contudo, se a maioria dos estabelecimentos prisionais não apresenta estrutura adequada para 
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receber sequer infratoras em condições normais, em pior situação se encontram as prisioneiras 

gestantes. Não deveria ser esse o cenário, haja vista que a legislação vigente fixa claramente a 

proteção das mulheres grávidas e das parturientes. 

Nesse sentido, a CF/88 dispõe, em seu artigo 5º, inciso L, que às presidiárias serão 

asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante a amamentação, 

bem como eleva a saúde e a proteção à maternidade e a infância à condição de direitos 

sociais. 

Atendendo ao citado dispositivo constitucional, o Art. 9º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) (Lei n.8.069, de 13 de julho de 1990) estabelece que “o Poder Público, as 

instituições e os empregadores propiciarão condições ao aleitamento materno inclusive aos 

filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade”.  (BRASIL, 1990). 

A LEP também prevê que será assegurado à mulher reclusa o acompanhamento 

médico, principalmente no pré-natal e no pós-parto, sendo estendido o atendimento médico ao 

recém-nascido, em respeito ao previsto no artigo 8º, §10, do ECA, transcrito a seguir: 

Art. 8  , §10 É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às 

políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, 

nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e 

atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema 

Único de Saúde.  

§ 3º Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres 

e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e 

contrarreferência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços 

e a grupos de apoio à amamentação. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 

2016) 

§ 10.  Incumbe ao poder público garantir, à gestante e à mulher com filho na 

primeira infância que se encontrem sob custódia em unidade de privação de 

liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do 

Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho, em articulação com o 

sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da 

criança. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) (BRASIL, 1990). 

O Infopen Mulheres (2018) apresentou estatísticas sobre essa realidade da ausência de 

estrutura adequada para receber prisioneiras gestantes, as quais apontam a existência de 

somente 55 unidades, entre os 26 estados da federação e o Distrito Federal, que possuem celas 

ou dormitórios para gestantes (entre estabelecimentos mistos e femininos). 
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O estado com o maior número de mulheres lactantes e gestantes é o de São Paulo, com 

169 gestantes e 109 lactantes, sendo que somente 60 delas possuem locais adequados às suas 

necessidades. 

Além disso, constatou-se que, de todos os estados da federação que participaram da 

pesquisa, apenas 14% contam com berçários ou centro de referência materno infantil com 

espaços destinados a bebês com até dois anos de idade. 

No tocante ao exercício da maternidade, a Lei 13.769/2018 trouxe a previsão do artigo 

318-A ao Código de Processo Penal, o qual substitui a prisão preventiva pela prisão 

domiciliar “da mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com 

deficiência, bem como para disciplinar o regime de cumprimento de pena privativa de 

liberdade de condenadas na mesma situação” (PROMOTORIAS, 2019, p. 10). 

Tais modificações legislativas demonstram que o Estado tenta minimizar os aspectos 

do encarceramento, numa tentativa mínima de oferta da dignidade e respeito às peculiaridades 

femininas. 

6. DIREITO À SAÚDE 

A saúde é um direito de todos, conforme previsto no Art. 6o, da CF/882, inclusive das 

mulheres privadas de sua liberdade, conforme disposto no Art. 41, inciso VII, da LEP.  

No que diz respeito a estabelecimentos com locais adequados para oferecer assistência 

à saúde, foi apurado pelo Infopen Mulheres (2018) que, em junho de 2016, cerca de 84% das 

reclusas se encontravam recolhidas em estabelecimentos penais que possuíam estrutura 

prevista no módulo de saúde (composição dos equipamentos de saúde), conforme 

estabelecido pela Portaria Iterministerial nº 1, de 2 de janeiro de 2014, que instituiu a Política 

Nacional de Atenção Integral à saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 

Prisional.  

Outro aspecto relevante e relacionado à saúde, mas não trazido pelo Infopen Mulheres 

(2018), é a menstruação, que faz parte da natureza feminina e, por óbvio, da mulher 

encarcerada, tema que é estritamente ligado à higiene das custodiadas, uma vez que cuidados 

básicos previnem diversas doenças.  

Nesse viés, é preciso revelar que há lugares em que a situação da saúde íntima das 

mulheres presas é tão precária que elas acabam por ter de chegar ao cúmulo de utilizar miolo 

de pão como absorvente íntimo3.  
                                                        
2 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015) 
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Situações vexatórias como essa violam a dignidade dessas mulheres e demonstram que 

o Estado não respeita nem mesmo o fundamento constitucional da dignidade da pessoa 

humana, que se traduz na “(...) qualidade integrante e irrenunciável da própria condição 

humana, devendo ser conhecida, respeitada, promovida e protegida, não podendo, contudo, 

ser criada, concedida ou retirada. É algo inerente a cada ser humano” (MODESTI, 2013, p. 

65). 

Vale lembrar também que, pelo fato de muitos estabelecimentos não apresentarem 

estrutura para que essas mulheres recebam visitas, elas dependem unicamente do Estado para 

o fornecimento de produtos de higiene. 

Por outro lado, Queiroz (2015) relata que a situação das mulheres recolhidas em 

penitenciárias é um pouco melhor: elas recebem, por mês, dois pacotes com oito absorventes 

cada. 

 

7. OPORTUNIDADES DE ESTUDO E DE TRABALHO OFERECIDAS ÀS 

MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE 

Para que exista a ressocialização das mulheres submetidas ao cárcere é preciso que 

sejam oferecidas oportunidades para que elas possam mudar de vida, como acesso a trabalho e 

estudo.  

Além da ressocialização e da busca por uma vida nova, o trabalho e o estudo 

contribuem para a remição de pena, sendo que a LEP dispõe que a cada três dias de trabalho é 

possível remir um dia de pena e a cada doze horas de estudo (divididas, no mínimo, em três 

dias) é possível remir um dia4. 

No que tange ao estudo, de acordo com o Infopen Mulheres (2018), das mulheres que 

estão recolhidas, apenas 9.714 estão envolvidas em atividades educacionais no país. Os 

maiores índices foram verificados nos estados do Espírito Santo, com 54%; da Bahia, com 

44%; e de Pernambuco, com 41%. A título de curiosidade, apurou-se os seguintes índices na 
                                                                                                                                                                             
3 Fato ocorrido na cadeia pública de Colina/SP. Disponível em: >>http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-
franca/noticia/2013/01/presas-em-colina-sp-usam-miolo-de-pao-como-absorvente-diz-defensoria.html<<. 
Acesso em: 18.10.2019. 

 
4 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. 
§ 1o  A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:  
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, 
inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 
(três) dias; 
II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. 

http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-
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Região Sul do país: Rio Grande do Sul, com 22%; Paraná, com 17%; e Santa Catarina, com 

14%. O pior índice foi registrado no estado do Rio Grande do Norte: apenas 1% (INFOPEN 

MULHERES, 2018). 

Dentre as mulheres que se encontram recolhidas e desenvolvendo atividade 

educacional, 50% cursam o ensino fundamental. A oferta dos demais níveis educacionais 

(médio, técnico e superior) demanda, além da anterior formação educacional básica das 

prisioneiras, mais professores e melhor infraestrutura (INFOPEN MULHERES, 2018). 

Quanto ao labor, o Art. 28 da LEP estabelece que “o trabalho do condenado, como 

dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva” 

(BRASIL, 1984). Segundo Nucci (2018, p. 53-54), a pessoa que trabalha consegue enxergar o 

produto dessa atividade, o que resulta no enaltecimento de sua própria dignidade.   

Entretanto, o Infopen Mulheres (2018) revelou que apenas 9.377 das encarceradas 

estão envolvidas em atividades laborais no país. Dessas, 87% exercem trabalho interno 

(presas provisórias e condenadas) e 13% trabalho externo (condenadas que já cumpriram, pelo 

menos, 1/6 do total da pena imposta), atividades que são realizadas em parcerias com 

empresas privadas e ONGs. 

Além disso, as pesquisas constataram que a presença de oficinas de trabalhos em 

estabelecimentos prisionais femininos é maior do que nos masculinos e mistos, conforme 

detalhado no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 02 - Estabelecimentos prisionais com e sem oficinas de trabalho, conforme 
destinação originária 

 

Fonte: Infopen Mulheres (2018). 
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A pesquisa também tratou da remuneração das mulheres que exercem algum tipo de 

trabalho, uma vez que a LEP estabelece, em seu artigo 29, caput, que “o trabalho do preso 

será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo” 

(BRASIL, 1984). Apurou-se que 20% não recebem remuneração; 43% recebem remuneração 

inferior a 3/4 do salário mínimo mensal; 24% recebem entre 3/4 e um salário mínimo; e 8% 

entre um e dois salários mínimos mensais.  

Observando o contingente de mulheres presas no país, as estatísticas coletadas revelam 

baixos índices de inserção delas em atividades educacionais e laborais, demonstrando que a 

ressocialização se encontra distante, uma vez que são esses os dois principais fatores que 

fazem com que essas mulheres tenham melhores condições de vida e não voltem a delinquir.  

 

8. BREVES ASPECTOS SOBRE O SISTEMA PRIOSIONAL FEMININO 

PARANAENSE 

 

Segundo o Infopen Mulheres (2018), até junho de 2016 o Paraná contava com 596 

mulheres recolhidas em carceragens de delegacias e 2.655 em estabelecimentos prisionais. 

Diante disso, no que tange aos locais de cumprimento de pena privativa de liberdade, o estado 

do Paraná conta com pouca estrutura para abrigar infratoras, haja vista que, de acordo com o 

Departamento Penitenciário do Paraná (DEPEN-PR), existem apenas dois estabelecimentos 

prisionais femininos em regime fechado no estado.  

Um desses estabelecimentos penais é a Penitenciária Feminina do Paraná, situada em 

Piraquara, próximo à capital Curitiba, que é uma unidade penal de segurança máxima, 

destinada a presas condenadas e provisórias, e inaugurada em 13 de maio de 1970.5 O outro é 

o Centro de Reintegração Feminino, situado em Foz do Iguaçu e inaugurado recentemente, 

em 2018, o qual tem capacidade para abrigar 248 presas que cumprem pena em regime 

fechado e tem o objetivo de preparar essas reclusas para o retorno ao convívio social, a partir 

da prática de atividades de trabalho e qualificação profissional6. 

Para as presas que cumprem pena em regime semiaberto no Paraná há o Centro de 

Regime Semiaberto Feminino de Curitiba, que passou por modificações e teve seu prédio 

atual inaugurado em 13 de setembro de 2007. Em relação às presas provisórias, que são 

aquelas que se encontram encarceradas na fase investigativa, tem-se que, no estado do Paraná, 
                                                        
5 http://www.depen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=133 
6 http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=99145&tit=Inaugurado-presidio-de-progressao-
para-mulheres-em-Foz- 

http://www.depen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=133
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=99145&tit=Inaugurado-presidio-de-progressao-
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ficam, normalmente, recolhidas em cadeias públicas, as quais, em sua grande maioria, não 

apresentam estruturas adequadas para comportá-las. 

Um exemplo dessa situação ocorreu com mulheres que estavam presas na Cadeia 

Pública de Maringá/PR (9ª Subdivisão Policial), que devido à falta de condições mínimas da 

instituição para abrigá-las, foram, recentemente, transferidas para a Cadeia Pública de 

Astorga/PR, a qual possui melhores condições estruturais e capacidade para até 80 mulheres.7 

Acerca dos tipos penais incriminadores, conforme dados fornecidos pelo Infopen 

Mulheres (2018), os crimes de tráfico de drogas e contra o patrimônio (furto e roubo) são os 

mais cometidos pelas mulheres no Paraná, com um índice de 64% de incidência no primeiro e 

17% no segundo.  

Sobre o índice da prática do crime de tráfico de drogas se apresenta uma relevante 

informação fornecida pelo DEPEN-PR, que trata especificamente das mulheres recolhidas no 

Centro de Regime Semiaberto Feminino de Curitiba: 

Tomando-se os dados das mulheres encarceradas no Centro de Regime 

Semiaberto Feminino de Curitiba - CRAF apenas a título exemplificativo, 

em um universo de 163 presas (todas condenadas) verifica-se que 68% 

destas responde por crime de tráfico de drogas e 15% por roubo, o que 

totaliza 83% do universo de condenadas naquela Unidade. Vale observar que 

86% das mesmas são primárias. Em relação à quantidade de drogas 

apreendida dentre os casos de tráfico, 18% indicam casos de menos de 20 

gramas e 70% não chega a 1 quilo, o que, evidentemente, pode guardar 

diferentes significados conforme a natureza e o peso da substância 

entorpecente. Quanto ao tipo de droga apreendida, nota-se a ampla 

prevalência do crack (45%), seguido do próprio crack misturado com 

maconha (20%), maconha (6%) e maconha com cocaína (6%)”. Disponível 

em:http://www.depen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=

225/ Acesso em: 10 de outubro de 2019. 

 

Visando a tratar desta temática, Falcade-Pereira (2019) realizou uma pesquisa de 

campo sobre 20 mulheres egressas das prisões paranaenses. Durante a pesquisa, foram 

colhidos depoimentos, nos quais se verificam relatos de constantes envolvimentos com o 

tráfico de drogas, vejamos: 

 

                                                        
7 https://gmconline.com.br/noticias/parana/cadeia-de-astorga-tera-capacidade-para-ate-80-detentas 

http://www.depen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=
https://gmconline.com.br/noticias/parana/cadeia-de-astorga-tera-capacidade-para-ate-80-detentas
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“É duro o mundo da droga, eu comecei pra comprar um celular para meu 

filho, meu salário de doméstica não dava. Aí vi que o dinheiro entrava 

fácil...” 
“Vendia pedra para comprar coisas de comer que os filhos pediam e meu 

salário não dava...” 
“Dei uma casa para minha filha...depois quis ter um carro. Foi aí que fui 

presa...” 
“O dono da boca já veio atrás de mim pra vender droga de novo...” 

Com base no Infopen Mulheres (2018), apurou-se que, no Paraná, dos 

estabelecimentos prisionais computados, apenas uma unidade possui creche, com capacidade 

para abrigar até doze crianças, e apenas uma unidade possui dormitório/cela para gestantes. 

Quanto à saúde, o Paraná apresenta 43% de mulheres recolhidas em unidades com 

módulos de saúde. Ainda das unidades que foram submetidas à pesquisa, concluiu-se que há 

38 auxiliares e técnicos de enfermagem; seis enfermeiros; dois dentistas; 10 médicos clínicos-

gerais; um médico ginecologista; e oito médicos psiquiatras, totalizando 65 profissionais que 

atuam dentro das unidades prisionais.  

Ainda na área da saúde, o Infopen Mulheres (2018) divulgou a quantidade de 

consultas médicas realizadas pelas presas no estado do Paraná. Apurou-se que foram 

realizadas 3.343 consultas médicas dentro dos estabelecimentos penais, e, fora deles, 919 

consultas. Também foi feita uma média para levantar a quantidade de mulheres com algumas 

doenças específicas, constatando-se que, no Paraná, a cada 1.000 presas, 31,2 são portadoras 

de HIV, 114,5 de sífilis e 7,8 possuem hepatite. 

Quanto à educação, o Paraná possui 58 mulheres presas que participam de atividades 

destinadas à alfabetização; 160 que frequentam o ensino fundamental; 91 que frequentam o 

ensino médio; e apenas cinco que cursam o ensino superior. Esses dados revelam como ainda 

é baixa a inserção de mulheres presas em atividades ligadas à educação, concluindo-se que o 

Executivo, em que pese a abundância de legislação sobre execução penal, não respeita tais 

leis (NUCCI, 2018, p. 48). 

Por outro lado, tem-se, dentre as atividades educacionais, o destaque da leitura, que 

viabiliza a remição de pena. Vale ressaltar que o Paraná foi pioneiro na implementação da 

remição de pena através da leitura, que se deu com advento da Lei Estadual 17.329/12.  

No tocante ao trabalho, o Paraná tem um percentual de 23% de mulheres recolhidas 

exercendo atividades laborais, sendo que, dessas, 500 laboram nos estabelecimentos penais e 

114 fora deles. 
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Visando a melhores condições para as mulheres privadas de liberdade e para as 

egressas, o Paraná foi o primeiro estado a aderir ao programa “Mulheres Livres”, o qual 

possui o objetivo de oferecer uma política de encarceramento feminino estruturada. O projeto 

conta com quatro fases: a) a primeira se constitui no levantamento de dados estatísticos, como 

a quantidade de filhos, o local onde estão recolhidas etc; b) a segunda é a avaliação de cada 

caso pela defensoria pública, para encaminhamento ao Judiciário para processamento; c) a 

terceira se destina a uma análise dos casos feita pelo juiz, quando atendidos os requisitos 

previstos na Lei 7.210/84, concede-se a liberdade; e d) a quarta etapa se traduz no 

oferecimento de cursos para elevar a qualificação profissional e educacional dessas mulheres, 

com a participação de centros de apoio aos egressos, cujo objetivo é a capacitação das 

egressas para que se tornem economicamente independentes. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o presente trabalho foi possível compreender diversos aspectos do sistema 

prisional feminino do Brasil e no estado do Paraná, desde a análise da estrutura dos 

estabelecimentos e do perfil das mulheres recolhidas, até a forma como são assegurados os 

diretos inerentes a elas.  

Verificou-se, com base nos diversos dados colhidos, que a pena, na maioria das vezes, 

além de sancionar o indivíduo pela prática de um delito, também o pune de maneiras 

indiretas, como quando deixa de oferecer o mínimo existencial, violando, então, princípios 

basilares de um Estado Democrático, em especial o da dignidade da pessoa humana. 

Tal princípio deve ser colocado em prática porque, antes de infratoras, as mulheres são 

mães, irmãs, filhas, enfim, são seres humanos, e o manto protetor dos direitos e garantias 

fundamentais a elas também encobre, afinal, o Estado não é só sancionador, mas também 

protetor e, se a ele cabe o papel de aplicar a pena, a ele também pesa a necessidade de aplicá-

la de maneira justa e adequada. 

Nesse sentido, vale dizer que o descaso com a vida humana é um retrocesso, pois as 

pessoas não devem ser tratadas como objetos, mas como um fim em si mesmo. 

O encarceramento é, antes de tudo, uma alternativa do Estado em relação ao jus 

puniendi, sendo sua obrigação a manutenção dos encarcerados em resposta à sua violação às 

regras de convivência social estabelecidas. 
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A manutenção de mulheres encarceradas exige do Estado uma readequação, estrutural, 

de pessoas e de áreas específicas para o atendimento de especificidades femininas e 

maternais, inclusive. 

A dignidade da pessoa humana, neste aspecto, suplanta à necessidade feminina 

encarcerada e, exacerba às condições das próprias presas alcançando seus filhos e familiares. 

A falta de condições mínimas de que a mulher encarcerada possa de forma digna em períodos 

específicos, relacionados à biologia feminina, viver os ciclos do próprio corpo, com falta e 

sanitários adequados para que possam se sentar, por exemplo, enquanto o corpo expele sangue 

naturalmente. 

Ou ainda quando, grávidas precisam de acompanhamento médico específico ou 

diferenciado, o cárcere é um obstáculo Estatal posto à estas mulheres. 

A ausência de estrutura higiênica mínima a ser oferecida a estas mulheres as 

submetem a condições desumanas e degradantes, como as vivenciadas por presidiárias que, 

para que pudessem manter sua mínima higiene e recorreram à utilização de miolo de pão, a 

fim de que pudessem estancar o sangue que o corpo expele naturalmente. 

Outras dificuldades são postas, como por exemplo, a amamentação feita de forma 

parcial e precária por muitas mulheres encarceradas por falta de berçários, leitos e 

atendimento especial para o aleitamento materno. 

Embora o Estado seja o detentor do jus puniendi, a manutenção de forma precária de 

mulheres no cárcere, causam impacto de forma negativa no cumprimento da pena e, não 

alcança um dos fins da pena que, é exatamente a ressocialização, porque efetivamente não se 

ressocializa quem vive em condições desumanas e degradantes. 

A falta de estrutura do Estado em manter estabelecimentos prisionais que possam 

oferecer condições de trabalho, estrutural e higiênico para as detentas, representam a falência 

do sistema prisional e, tal falência reverbera as condições de desumanidade. 

Embora haja legitimidade do Estado em punir os infratores, incumbe ao Estado a 

manutenção destes indivíduos em condições mínimas de atendimento de necessidades básicas 

e prementes do ser humano. 

Quanto às mulheres as especificidades fisiológicas de seu corpo exigem do Estado um 

redimensionamento de suas estruturas físicas pensadas para atender minimamente os 

indivíduos masculinos e, que não possuem as mesmas necessidades que as mulheres, 

sobretudo no que se refere às mulheres gestantes ou lactantes. 

Todos estes aspectos devem ensejar uma política de atendimento às presas com 

segurança de seus filhos que, não devem ser alcançados pela reprimenda corporal. 
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Esta priorização das necessidades básicas das encarceradas representa apenas a 

preservação da dignidade da pessoa humana e o atendimento mínimo das indivualidades 

femininas. 
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