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Resumo: O presente trabalho tem como enfoque a sistema prisi-
onal feminino. O aumento do encarceramento feminino regis-
trado entre 2000 e 2016 foi acompanhado por uma conjunção de 
fatores, dos quais fazem parte aumento do desemprego, do per-
centual de pobreza e o corte de investimentos em programas so-
ciais. Diante desses aspectos, este trabalho intenciona traçar um 
panorama das condições das instituições carcerárias. Para tanto 
foi utilizado como corpus o Informativo Penitenciário sobre Mu-
lheres em situação de prisão publicado em 2018 e dados cons-
tantes em plataformas governamentais disponíveis on line. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório, den-
tro do escopo dos Direitos Fundamentais à luz do Estado de Coi-
sas Inconstitucional. 
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mentais, Estado de Coisas Inconstitucional.  
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Abstract: The present work focuses on the female prison system. 
The increase in female incarceration recorded between 2000 and 
2016 was accompanied by a combination of factors, which in-
clude an increase in unemployment, the percentage of poverty 
and a cut in investments in social programs. In view of these 
aspects, this work intends to provide an overview of the condi-
tions of prison institutions. For this purpose, the Penitentiary In-
formation on Women in Prison situation published in 2018 was 
used as a corpus and data contained in government platforms 
available online. It is an exploratory qualitative research, within 
the scope of Fundamental Rights in the light of the Unconstitu-
tional State of Things. 
 
Keywords: female prison system, fundamental rights, unconsti-
tutional state of things. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

 presente artigo objetiva refletir sobre a situação 
do sistema carcerário feminino. Carranza (2012) 
alerta para as condições degradantes dos presídios 
da América Latina e do Caribe. Embora esta rea-
lidade não seja algo peculiar ao continente latino-

americano e da região caribenha, estes locais apresentam carac-
terísticas de maior gravidade. O índice de violência é muito alto, 
altas taxas de mortalidades5 e delitos cometidos no interior dos 
presídios, produzindo efeitos tanto dentro da carceragem, como 
fora dela. O autor noticia a existência de graves violações de di-
reitos humanos que atingem as pessoas privadas de liberdade, 
como também aquelas que trabalham nestes locais. Na 

 
5 Em conformidade com a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), no estado do Rio 
de Janeiro, a taxa de mortalidade dentro dos presídios é superior em 5 vezes à média 
nacional. Sendo que 85% dos óbitos poderiam ser evitados por serem decorrentes de 
doenças tratáveis (FIOCRUZ, 2019). 

O
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compreensão dele a precarização do sistema prisional ocorre 
desde a década de 80. Por volta dos anos 90 o pesquisador cons-
tatou a perda do controle da situação por parte dos Estados que 
compõem a América Latina e Caribe.  

Em um aspecto geral, de acordo com Carranza (2012), os 
sistemas prisionais da América Latina e do Caribe são caracteri-
zados por deficiência quanto aos espaços físicos (terreno e ins-
talações edilícias), como ausência de profissionais adequada-
mente selecionados, capacitados e com estabilidade funcional. 
A falta de espaço e elevada população levará ao fenômeno da 
superlotação. Já a carência de profissionais, juntamente com ine-
xistência de capacitação adequada, poderá resultar em anarquia 
e ausência de autoridade, dando margem ao surgimento de lide-
ranças emergentes e grupos de autodefesa.  

Além dos dois requisitos mencionados no parágrafo an-
terior, Carranza (2012) destaca outras condições a serem propi-
ciadas e garantidas: alimentação, saúde, segurança, visita, capa-
citação e trabalho. Contudo, assegurar um espaço físico ade-
quado e profissionais em número suficientes e capacitados evita 
a falência das demais. Se o sistema prisional apresentar uma su-
perlotação, por conseguinte haverá deterioração do forneci-
mento dos serviços de saúde, higiene, alimentação e segurança 
nestes espaços. 

No que se refere especificamente ao Brasil, o Levanta-
mento de Informações penitenciárias – Infopen Mulheres, publi-
cado em 2018, informou que a população carcerária é de 
726.712 pessoas. Deste total 42.355 são do sexo feminino. Cum-
prem penas em selas alocadas em delegacias 16.622 homens e 
1.268 mulheres. O país possui a quarta maior população prisio-
nal feminina, à sua frente estão os Estados Unidos, China e Rús-
sia. Tendo em vista as taxas de aprisionamento o Brasil apre-
senta a taxa de 455%, enquanto a China é de 105%, Estados Uni-
dos com 18%, Tailândia com 14%, ao passo que na Rússia houve 
uma diminuição em 2%. No período entre o ano de 2000 e 2016, 
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os dados apresentados demonstraram a elevação significativa da 
taxa de aprisionamento (BRASIL, 2018). 

Ainda de acordo com o Infopen Mulheres, a taxa de ocu-
pação no sistema prisional feminino brasileiro é de 156,7%, ou 
seja, nos locais destinados a 10 mulheres estão custodiadas 16.  
Nas unidades mistas a taxa ocupacional é maior com 25 pessoas 
encarceradas em espaços que seriam para 10. O déficit total de 
vagas é de 368 mil, sendo 80% deste total referente às unidades 
masculinas (BRASIL, 2018). A superlotação dos presídios não 
é algo peculiar à América Latina e do Caribe, para Carranza 
(2012) é um fenômeno mundial inerente à globalização, todavia 
no território latino e na região caribenha a gravidade é bem mais 
intensa (BRASIL, 2018), 

Como já afirmado, a superlotação do sistema presidiário 
causa a falência de serviços básicos a uma sobrevivência mí-
nima, tais como segurança (do aprisionado e de quem trabalha 
nestes locais), higiene, saúde6 e alimentação. Diante destes as-
pectos, este trabalho traz uma análise sobre o sistema carcerário 
feminino a partir dos Direitos Fundamentais7 e da Teoria do Es-
tado de Coisas Inconstitucional. Trata-se de uma pesquisa qua-
litativa, de cunho exploratório, com recorte temporal entre 2000 
e 2016. O corpus deste paper é composto por documentos pú-
blicos e bancos de dados oficiais disponíveis em plataformas on 
line.  

 
2 BREVE APONTAMENTO SOBRE O SISTEMA PRISIO-
NAL FEMININO 

 
 

6 16% das custodiadas cumprem penas em estabelecimentos sem módulo de saúde 
(BRASIL, 2018). 
7 Os direitos fundamentais são originários do pensamento de Thomas Hobbes, no 
processo histórico irá se ampliar-se com a garantia dos direitos da liberdade de con-
cepção lockeana constantes nas primeiras Declarações, aditados dos direitos políti-
cos, das liberdades de reunião e associação constantes nas constituições dos XIX. Já 
os direitos sociais foram previstos nas constituições do segundo pós-guerra, desem-
bocando nos novos direitos (paz, ambiente, informação, etc.) (CARVALHO, 2015). 
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Como já referido neste trabalho, a população carcerária 
feminina é de 42.355 mulheres, deste total cumprem penas em 
selas alocadas nas Delegacias de Polícia 1.268 custodiadas8. São 
ofertadas 27.029 vagas, logo há um déficit de 15.326. A taxa de 
ocupação é de 156,7%, enquanto a taxa de aprisionamento é 
40,6%. A variação da taxa de aprisionamento entre o ano de 
2000 e 2016 foi de 455%. Em 2000 a população carcerária fe-
minina era de 6000 pessoas, até junho de 2016 contava com 
42.355, tal realidade resulta dos altos índices da taxa de aprisio-
namento, a qual se elevou em 525% neste período (BRASIL, 
2018).  

Quanto ao regime de cumprimento de pena são 13.536 
sentenciadas em regime fechado, 6.609 sentenciadas em regime 
semiaberto, 2.755 sentenciadas em regime aberto e 19.223 mu-
lheres não haviam sido julgadas e cumpriam penas de forma an-
tecipada. No estado do Amazonas 81% das custodiadas não pos-
sui sentença definitiva. Destaca-se que 74% das unidades prisi-
onais são destinadas ao público masculino, 7% ao público femi-
nino e 16% são mistas. Um a cada dois estabelecimentos femi-
ninos possui espaços para visitação social, já os mistos apenas 3 
a cada 10 possuem estes locais. Em relação às visitas íntimas 
41% das prisões femininas contam com lugar destinado a este 
fim, nas unidades mistas são 34% apenas (BRASIL, 2018). 

Levando em consideração o cumprimento antecipado de 
penas, para Carranza (2012) é uma situação ao mesmo tempo 
dramática e irônica. Segundo o autor, um número significativo 
de pessoas permanece reclusas por muito tempo sem julgamento 
definitivo e por fim são julgadas inocentes. Outra situação co-
mum é que na ocasião da prolação da sentença há a condenação 
e decisão de liberdade por já ter cumprido toda a pena de forma 
antecipada. As penas preventivas são decretadas por longos pe-
ríodos, até mesmo ultrapassando o tempo da condenação fixado 

 
8 Estes dados são subnotificados devido às informações imprecisas fornecidas pelas 
unidades federativas (BRASIL, 2018). 
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na decisão final. Há, então, uma inversão do processo penal: du-
rante a fase instrutória, que vigora o princípio da presunção de 
inocência, as pessoas presas preventivamente cumprem toda a 
condenação antecipadamente; na fase da decisão definitiva são 
colocadas em liberdade.   

Um fator de maior relevância é a ausência de condições 
para o exercício da maternidade dentro da carceragem. Isto por-
que apenas 55 unidades em todo o país possuem infraestrutura 
hábil para que este direito seja exercido. O estado de São Paulo 
tem apenas 7 estabelecimentos que contemplam dormitórios ou 
celas para gestantes. Em todo o território nacional apenas 50% 
das mulheres gestantes ou lactantes cumprem penas em locais 
adequados à sua condição. Somente 3% das entidades prisionais 
contam com creches destinados às crianças acima dos 2 anos de 
idade para atender 384 crianças (BRASIL, 2018). 

Levando em consideração as taxas de mortalidades veri-
ficou-se em 2015 que 19,6% encarceradas faleceram de causas 
naturais, enquanto por óbitos criminais foram 6%, 4,8% se sui-
cidaram, 0,3% de causas acidentais e por fim, 0,6% de causas 
desconhecidas. Nestes dados está excluído o estado do Rio de 
Janeiro, pois a unidade federativa não prestou informações 
quanto a este quesito. No tocante à taxa de mortalidade tendo 
como causa o homicídio, temos 5,7 presidiárias vítimas para 
cada 100 mil mulheres, enquanto a média nacional para as livres 
é de 4,5 (BRASIL, 2018).  

Tendo em vista os tipos penais com maior incidência en-
tre o grupo feminino, constatou-se que o crime de tráfico de dro-
gas ilícitas é aquele que mais aparece como causa das prisões, 
ou seja, 62% das custodiadas estão incursas em alguma das fi-
guras típicas relacionadas ao crime mencionado. Observa-se que 
há uma menor incidências nos crimes de homicídio (6%), roubo 
(11%), latrocínio (1%), furto (8%), desarmamento (2%) e outros 
(10%) (BRASIL, 2018). Como visto, a criminalidade feminina 
possui um vínculo estreito com o tráfico de drogas ilícitas. Isto 
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porque ele fornece à mão-de-obra desqualificada e sem acesso 
aos pontos de trabalhos lícito uma forma de prover o próprio 
sustento e da respectiva família.  

A realidade brasileira é de uma economia que produz o 
desemprego, pois segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (2019), no terceiro trimestre do ano de 2020 são 14,1 
milhões de pessoas desempregadas (desocupadas) no país. Con-
sequência de uma expansão global de uma geopolítica de acu-
mulação capitalista fulcrada na exclusão. Este fenômeno rece-
beu a denominação de neoliberalismo, cujos contornos se dão 
pela “desregulamentação dos mercados, dos fluxos financeiros, 
da organização do trabalho, com a conseguinte erosão das fun-
ções do Estado” (FLORES, 2003, p. 288). O Estado de bem-es-
tar social é colocado de lado, em seu lugar é posto o Estado mí-
nimo. 

Segundo Mello (2010), o mercado de trabalho é compe-
titivo e exige cada vez mais do trabalhador. Em contrapartida, 
segundo o Infopen Mulheres 50% da população carcerária bra-
sileira não possui o ensino fundamental completo, apenas 15% 
completaram este período, 17% possuem ensino médio incom-
pleto, enquanto 15% finalizaram este grau escolar. Diante deste 
quadro, verifica-se que o comércio de drogas ilícitas se apresenta 
como alternativa de renda por ser informal, não exigir qualifica-
ção, não ter limite de idade, etc (BRASIL, 2018). 

O trabalho é um direito assegurado à população encarce-
rada, garantir o acesso a ele, de acordo com o Artigo 289 da Lei 
de execuções penais (Lei 7.210 de 1984 -LEP), é um dever so-
cial e condição da dignidade humana10. Entretanto, um número 

 
9 “Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade hu-
mana, terá finalidade educativa e produtiva. § 1º Aplicam-se à organização e aos 
métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. § 2º O trabalho 
do preso não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho” (BRA-
SIL, 1984). 
10 “O valor, os mais preciosos valores humanos, o atributo sine qua non de humani-
dade, é uma vida de dignidade, [...]” (BAUMAN, 2004, p. 105).  
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reduzido de mulheres exerce atividades laborativas. São 1.225 
trabalhadoras em empregos internos e 8.451 externos. Destaca-
se que 1.748 não recebem remuneração pelos serviços presta-
dos11, 3.679 percebem renda inferior a ¾ do salário mínimo, 
2.467 entre ¾ e 1 salário mínimo, somente 684 recebem entre 1 
a 2 salário mínimos mensais (BRASIL, 2018).  

Com base nos dados apresentados no parágrafo anterior, 
verificou-se que as custodiadas possuem baixos rendimentos sa-
lariais. Constatou-se, ainda, que a condição social das internas é 
de extrema pobreza. Apenas 684 trabalhadoras são remuneradas 
acima do salário mínimo, contudo, o valor não excede a faixa de 
dois salários mínimos.  No entender de Gargarella (2007), a mi-
séria constitui uma grave violação dos direitos fundamentais. 
Segundo o autor, não restam dúvidas que nos tempos atuais há 
grupos sociais com grandes dificuldades em ter acesso ao mí-
nimo existencial. Agrega-se a isto o fato destas pessoas não pos-
suírem mecanismo para modificar sua condição, seja por meio 
do aparato judicial, seja pela cobrança dos gestores públicos. 
Embora o autor não trate da população encarcerada, estas refle-
xões também podem ser moduladas nas questões prisionais, uma 
vez que o poder punitivo, sob a égide do ultra liberalismo, é uti-
lizado como controle social dos miseráveis.  

As sociedades contemporâneas, que objetivam manter 
uma pureza regional e uma separação absoluta dos indesejáveis 
para se “protegerem” da ameaça de contaminação, lançam mão 
de instrumentos como o imperativo da tolerância zero. Exilam 
os miseráveis em localidades distantes daquelas regiões em que 
seria possível ganhar a vida, como, também, audaciosamente se 
tornarem-se visíveis. Assim, os grupos marginalizados não estão 
em condições de realizar nem uma das duas situações, ao con-
trário vivem em condições de pobreza extrema e invisibilizados 

 
11 “89. Al acusado deberá siempre ofrecérsele la posibilidad de trabajar, pero no se 
le requerirá a ello. Si trabaja, se le deberá remunerar” (ORGANIZAÇÃO DAS NA-
ÇÕES UNIDAS, 1977, online). 
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(BAUMAN, 2004).  
Na visão de Wacquant (2003), as carceragens no Brasil 

são campos de concentração para pobres ou empresas públicas 
de depósito industrial em que se despeja os dejetos sociais. Para 
ele estes espaços não configuram instituições penais a serviço de 
funções penalógica (dissuasão, neutralização ou reinserção). 
Muito pelo contrário, se assemelham às velhas masmorras da era 
medieval. Nos estabelecimentos penais brasileiros não se ga-
rante o mínimo que assegure dignidade, cujo conteúdo, na visão 
de Barroso (2010), são o valor intrínseco da pessoa humana, a 
autonomia da vontade e o valor comunitário. Sendo o valor in-
trínseco o elemento ontológico, que traz a característica singular 
da condição humana, dela deriva que as pessoas “são um fim em 
si mesmas, e não meio para realização de metas coletivas ou pro-
pósitos de terceiros” (BARROSO, 2010, p. 38). Do valor intrín-
seco provém a integridade física, nela estão inclusos a vedação 
da tortura, do trabalho escravo ou forçado e das penas cruéis. É, 
também, o direito que propicia discussões e contestações que 
versam sobre prisão perpétua, técnicas de interrogatório e re-
gime prisional. 

Um fator que afeta de forma direta a dignidade da pessoa 
humana do/a (s) recluso/a (s) é a superlotação dos presídios. Para 
Carranza (2012), são ofertadas duas respostas clássica a este 
fenômeno: 1) as taxas de aprisionamento são indicadores da cri-
minalidade do país; 2) as taxas de aprisionamento decorrem da 
adoção de políticas que fazem maior uso da justiça penal e da 
prisão. Para a segunda acepção, nem sempre há correlação entre 
a elevação das taxas de aprisionamento com a ascensão das taxas 
de criminalidade. Se por um lado a América Latina e o Caribe 
são locais que apresentam uma taxa elevada de crimes, por outro 
esta realidade é agravada por políticas criminais que não são des-
tinadas à prevenção. Ao contrário, o sistema prisional é utilizado 
como controle social dos desvalidos pertencentes às classes mais 
vulneráreis. Isto, além de não diminuir as taxas criminais, acaba 
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por aprofundar as questões sociais que colocam os hipossufici-
entes em posição de serem alcançadas pelo poder punitivo.   

Na contemporaneidade a “guerra às drogas” é um fator 
de grande contribuição para a superlotação dos presídios. Esta 
política criminal atinge primordialmente as mulheres dos extra-
tos sociais mais baixo, cuja fonte de renda, não rara as vezes, é 
complementada com o tráfico de drogas ilícitas. Porém, a res-
posta para estas questões sociais têm sido investir financeira-
mente no sistema punitivo, inclusive de forma transnacional. 
Para tanto, promove-se o restabelecimento da militarização, am-
plia-se o arsenal bélico tanto do Exército, como dos civis. Em 
contrapartida há uma drástica diminuição das políticas sociais 
como: geração de renda por meio de implementação de postos 
de trabalhos lícitos, diminuição das desigualdades, etc (CAR-
RANZA, 2012).  

Na compreensão de Baskin e Sommers (2006), o tráfico 
de drogas ilícitas é considerado, por algumas mulheres, como 
alternativa para se afastarem das condutas desviantes de natu-
reza eminentemente feminina. Configura, portanto, uma opção à 
prostituição por exemplo. Contudo, a durabilidade da atuação 
delas neste ramo da criminalidade pode não ser longo. Principal-
mente quando são vendedoras e usuárias de crack.  Apesar desta 
droga ilícita ofertar a possibilidade de renda, é também aquela 
que pode aniquilá-la em um curto espaço de tempo. A depen-
dência química, originada do crack, leva as usuárias a organiza-
rem suas vidas ao entorno da aquisição, venda e consumo. Há 
um estreitamento das alternativas e a dedicação passa a ser quase 
que exclusiva. A rede de contatos é restrita aos consumido-
res/clientes e outros vendedores, assim as chances de se inseri-
rem no mercado de trabalho lícito se tornam cada vez mais difí-
cil.  

Além das dificuldades em ocupar postos de emprego lí-
cito, há o fato de que a América Latina e o Caribe são locais 
cujas perspectivas de desenvolvimento social não são 
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promissoras. O Programa das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento (PNUD), em 2010, constatou que os países latinos ame-
ricanos e caribenhos são marcados por altos índices de desigual-
dades e distribuição de rendas. Embora estes países não sejam 
classificados como os mais pobres do mundo, as condições so-
ciais da população são as piores. O Brasil, segundo o Internati-
onal Monetary Fundy (2020), deixou de ser a nona economia 
mundial e no ano de 2020 passou a ocupar a décima segunda 
posição. Embora o país esteja entre as 15 nações mais ricas, a 
população é majoritariamente pobre.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 
(2019), 13,5 milhões de pessoas estão em situação de miserabi-
lidade. Contam com menos de 2 dólares ao dia para o sustento. 
Para Krell (1999), apesar de o país ter uma Constituição avan-
çada em relação aos direitos sociais, a desigualdade continua 
acentuada. Nesse sentido, Alvarenga (1998) observa a existência 
de uma morosidade por parte do poder público, no sentido de 
implementação de políticas públicas voltadas para os direitos 
fundamentais sociais12 e aos princípios fundamentais: dignidade 
da pessoa humana13 e à erradicação da pobreza14. Na acepção de 
Gargarella (2007), como já observado neste paper, a situação de 
miserabilidade é um desrespeito aos direitos fundamentais da 
pessoa humana. Porém, a resposta estatal para solucionar os pro-
blemas sociais se direciona na ampliação do sistema punitivo. 
Como observou Wacquant (2003), os presídios brasileiros são 

 
12 “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a mo-
radia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à materni-
dade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” 
(BRASIL, 1988). 
13 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de 
direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana;” (BRASIL, 
1988). 
14 “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regi-
onais;” (BRASIL, 1988). 
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locais em que se depositam os pobres não úteis à sociedade de 
consumo.  

Nesta seção apresentou-se os principais fatores que afe-
tam a população carcerária feminina no país. Não teve por obje-
tivo esgotar todos eles, uma vez que o tema envolve múltiplos 
fatores. Procurou-se evidenciar as violações aos direitos funda-
mentais deste contingente, uma vez que na próxima seção elas 
serão objetos de reflexões à luz da Teoria do Estado de Coisas 
Inconstitucional.  

 
2 O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL E O 

SISTEMA CARCERÁRIO FEMININO 
 
O sistema prisional é revestido de complexidade. Isto 

significa que as análises que tomam este fenômeno como objeto 
de investigação, deve levar em consideração a pluralidade de fa-
tores que incidem sobre esta realidade social. O Infopen Mulhe-
res, tendo como fonte dados estatísticos fornecidos pelas 26 uni-
dades federativas e do Distrito Federal, explicitou a caótica situ-
ação das unidades prisionais no país. O principal problema é a 
superlotação da carceragem, pois ela é a base das violações de 
direitos humanos dentro destes locais (BRASIL, 2018). 

Para Pereira (2017), o excesso populacional no cárcere 
viola os direitos humanos consagrados na Constituição Federal 
de 1988 e Tratados Internacionais15 firmados pelo Brasil. Na 
concepção do autor, ainda que a pena de prisão, provisória ou 
definitiva, retire a liberdade dos apenados, ela não pode servir 
como meio para eliminar outros direitos fundamentais. Os 

 
15 Principais instrumentos internacionais violados segundo o autor: “Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, de 1948; a Declaração Americana dos Direitos e 
Deveres do Homem, de 1948; as Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos, 
de 1955; o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacio-
nal sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966; a Convenção 
Americana Sobre Direitos Humanos, de 1969, também conhecida como Pacto de 
São José da Costa Rica; e a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984” (PEREIRA, 2017, p. 169). 
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indivíduos privados de liberdade não perdem a dignidade hu-
mana, tal condição deve ser reconhecida e resguardada no inte-
rior das unidades totais. O sistema punitivo não está autorizado 
impor aos reclusos restrições de direitos não previstos em lei, 
sob pena de violar o princípio constitucional da legalidade16.  

A precariedade destes locais juntamente com as constan-
tes violações de direitos, evidenciam que a Constituição de 1988 
está sendo reduzida à mera carta de intenções. Some-se a este 
quadro o descumprimento de obrigações firmados em Tratados 
Internacionais. Estas ocorrências trazem à luz a incapacidade es-
tatal em promover a ressocialização e reinserção dos penaliza-
dos, para o exercício de uma cidadania plena. No Brasil, a popu-
lação encarcerada não tem apenas o direito de ir e vir restringido. 
Há violações ao direito à vida, integridade física e psicológica. 
As custodiadas são expostas a tratamento desumanos ou degra-
dantes nestes espaços (PEREIRA, 2017).  

Sem mencionar que o levantamento realizado pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) em 2016, constatou que apesar 
de o país possuir a quarta maior população prisional não houve 
diminuição da violência. Segundo esta instituição, o fenômeno 
do superencarceramento não produziu nenhuma redução dos ín-
dices de criminalidade (BRASIL, 2016). Na visão de Pereira 
(2017), decorrem da falência estruturais do sistema prisional 
brasileiro. Para o autor estas questões são potencializadas pelo 
encarceramento massivo. Deve-se ser destacada a transformação 
das celas em galpões. Estes locais encontram-se superlotados. 
Isto agrava as condições sub-humanas que estas pessoas estão 
submetidas, ao invés de promover a ressocialização. 

Neste cenário, estes espaços transformaram-se em “ins-
tituições que se comporta como uma verdadeira máquina deteri-
orante: gera uma patologia cuja principal característica é a re-
gressão” (ZAFFARONI, 1991, p. 135). Nesse sentido, o Infopen 

 
16 “Artigo 5˚, inciso XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena 
sem prévia cominação legal;” (BRASIL, 1988). 
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Mulheres alertou para o fato de as prisões intensificarem meca-
nismos de reprodução de um ciclo vicioso de violência. O qual, 
em regra, compreende a vulnerabilidade, o crime, a prisão, a re-
incidência e, não raras as vezes, serve de mola propulsora ao 
crime organizado (BRASIL, 2018). 

Estas constantes violações de direitos fundamentais ob-
teve um novo capítulo na jurisprudência nacional. Trata-se da 
Arguição de Descumprimento de Preceitos Fundamentais 
(ADPF) n˚ 347. Em decisão liminar, de relatoria do Ministro 
Marco Aurélio, reconheceu-se uma nova modalidade de incons-
titucionalidade por omissão estrutural no ordenamento pátrio. 
Trata-se do Estado de Coisas Inconstitucional (ECI). Como fun-
damento desta decisão considerou-se a sistêmica violação de di-
reitos fundamentais no interior dos presídios brasileiros. Na 
ADPF n˚ 347 foram formulados 8 pedidos, entretanto, segundo 
Clève (2015), apenas dois foram concedidos liminarmente, a sa-
ber: 1) obrigatoriedade da realização de audiências de custódia; 
2) liberação de verbas do Fundo Penitenciário Nacional 
(FUNPEN). Quanto aos recursos monetários, estes devem ser 
utilizados para implementar melhorias nas instituições prisio-
nais. Houve o deferimento, de ofício, de uma medida de natureza 
cautelar. Trata-se sobre a realização de um diagnóstico para afe-
rir as condições reais das unidades carcerárias. Este documento 
deverá integrar os autos para dar suporte ao julgamento defini-
tivo da ação (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ADPF n. 
347. Processo Eletrônico Público. Número Único: 0003027-
77.2015.1.00.0000. Relator: Min., Marco Aurélio, Redator do 
acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Relator do último inci-
dente: Min. Marco Aurélio, Última movimentação: 06/10/2020). 

Na acepção de Clève (2015), o Estado de Coisas Incons-
titucional pressupõe:  

A identificação de agressões em larga escala aos direitos fun-
damentais e a busca, pelo Judiciário, de uma solução estrutural 
e complexa demandante de uma rede de posturas ativas e defe-
rentes, cuidadosamente desenhada de modo a, produzindo 
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resultados satisfatórios, não implicar substituição dos demais 
órgãos constitucionais (CLÈVE, 2015, p. 1).  

O Estado de Coisas Inconstitucional é oriundo do Direito 
colombiano. Em 1997, a Corte Constitucional da Colômbia 
inaugura o reconhecimento do ECI ao aprovar medidas com o 
intuito de enfrentar agressões contumaz aos direitos fundamen-
tais17. Este instituto jurídico foi modulado pela Corte Constitu-
cional da Colômbia em sete situações: 1) docentes municipais 
que contribuíram ao fundo previdenciário municipal, cuja cober-
tura de saúde lhes foi negada  – SU-559/97; 2) morosidade ad-
ministrativa em proferir respostas às petições dos aposentados 
que requeriam recálculos e diferenças previdenciárias – T-
068/98; 3) superlotação carcerária e as condições sub-humanas 
que os custodiados vivenciavam nas penitenciárias de Bogotá e 
Medellín – T-153/98; 4) carência de concursos públicos para o 
cargo de notários – SU-250/98; 5) inexistência de políticas pú-
blicas que visem a proteção de defensores dos direitos humanos 
– T-590/98; 6) atraso na efetuação do pagamento das verbas pú-
blicas de aposentadoria e pensão – T-525/99; 7) deslocamento 
forçado de pessoas devido aos conflitos armados no país -T-
025/04 (CAMPOS, 2016). 

 No processo que foi julgado em 1998, Sentencia T-
153/98, mencionado acima, realizou-se uma investigação histó-
rica sobre a ocupação prisional. Ao final entendeu-se que a su-
perlotação era consequência das estruturas físicas da carcera-
gem. Por ocasião da segunda apreciação, em 2013, no processo 
T-388 constatou-se que houve uma superação das questões 

 
17 “Tanto en la doctrina del ECI como en la discusión comparada, los casos estructu-
rales están marcados por 1) una situación de fracaso generalizado de las políticas pú-
blicas y de violación reiterada y masiva de derechos, y 2) un bloqueo del processo 
político o institucional que parece inmune a los mecanismos de ajuste y corrección 
convencionales de las políticas públicas (Corte Constitucional 2004; Sabel y Simon 
2004: 1062). Mientras que el primer rasgo tiene que ver con la ausencia de resulta-
dos mínimamente aceptables de las políticas públicas, el segundo atañe a fallas siste-
máticas en el proceso de políticas públicas que contribuye a esos resultados” (GA-
RAVITO; FRANCO, 2010, p. 40). 
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relativas às estruturas físicas das prisões. Nessa ação averiguou-
se que a política criminal adotada pela Colômbia era um fator 
importante a ser considerado no fenômeno da superlotação. O 
sistema punitivo daquele país vem adotando um viés de endure-
cimento, impactando diretamente no aumento da população en-
carcerada (CAMPOS, 2016). 

Outra situação que foi considerada como causa do au-
mento das taxas prisionais foi a “paradoxal instabilidade e in-
consistência da política criminal e do que se denominou ´popu-
lismo punitivo´” (MELLO et al., 2017, p. 293).  Estas caracte-
rísticas, no entendimento da Corte, são obstáculos para que se 
alcance o fim ressocializador das penas. 

Em 2015, novamente foi proposta, junto à Corte Consti-
tucional, uma ação que volta a discutir a grave situação do sis-
tema carcerário daquele país. Trata-se do processo T-762/15, 
nele foram apensados em média 17 processos que versavam so-
bre o tema. A demanda teve como fundamento jurídico a prote-
ção dos direitos fundamentais – direito à vida em condições de 
dignidade, à saúde, ao ambiente saudável, à integridade física, à 
igualdade e, por fim, à intimidade (COLÔMBIA, 2015). Discu-
tiu-se as condições que estavam submetidos 24.107 encarcera-
dos que cumpriam penas em 16 dos 137 estabelecimentos penais 
colombianos. Em decisão final, a Corte, reconheceu pela terceira 
vez o Estado de Coisas Inconstitucional (MELLO et al., 2017). 

Diante destas circunstâncias, a Corte ordenou uma série 
de medidas para o enfrentamento dos casos concreto que foram 
analisados à época. Além das resoluções voltadas ao caso con-
creto, houve determinações gerais, abaixo transcritas: 

1) ao Congresso para que, em seus projetos de lei, observe o 
standard constitucional mínimo de uma política criminal res-
peitadora dos direitos humanos, tal como definido pela Corte, 
bem como que conceba um sistema de penas alternativas às 
penas restritivas da liberdade; 2) governo e a diversos órgãos 
da administração para que observem o referido standard cons-
titucional mínimo na aplicação da lei penal; 3) ao Presidente 
da República para que se oponha a projetos de lei que não 
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observem o aludido standard; 4) ao governo para que desen-
volva e implemente um sistema de informação e conscientiza-
ção da população sobre os fins do direito penal, das penas pri-
vativas da liberdade, sobre os problemas de ressocialização a 
elas relacionados, sobre a atual situação dos detentos e sobre a 
importância da utilização de penas alternativas às restritivas da 
liberdade (MELLO et al., 2017, p. 293). 

A Corte Constitucional da Colômbia destacou-se por ser 
a primeira a reconhecer o Estado de Coisas Inconstitucional, 
além da originalidade das medidas aprovadas para superá-lo. Em 
termos gerais, a configuração do ECI nos moldes constituídos 
pela Corte colombiana depende dos seguintes requisitos: 

1) vulneração massiva e generalizada de vários direitos consti-
tucionais, capaz de afetar um número significativo de pessoas; 
2) prolongada omissão das autoridades no cumprimento de 
suas obrigações pra garanti-los; 3) a adoção de práticas incons-
titucionais, tal como a incorporação da ação de tutela como 
parte do procedimento para garantir o direito; 4) a não expedi-
ção de medidas legislativas, administrativas ou orçamentárias 
necessárias para evitar a vulneração de direitos; 5) a existência 
de um problema social cuja solução compromete a intervenção 
de várias entidades, adoção de um conjunto complexo e coor-
denado de ações que exigem um nível de recursos que demanda 
um esforço orçamentário adicional; e 6) se todas as pessoas 
afetadas pelo mesmo problema acudirem à ação de Tutela para 
obter a proteção de seus direitos, produziria congestionamento 
judicial (SUELT COCK,  2012 apud MAGALHÃES, 2019, p. 
10). 

Como já pontuado, no Brasil, por meio da ADPF 
347/2015, inaugurou-se no Supremo Tribunal Federal (STF) as 
discussões sobre o ECI.  Para Passos, Filho e Grava (2016) esta 
ação submeteu as deficiências estruturais do sistema prisional do 
país para serem analisadas pela Corte brasileira. Nesta ADPF 
demandou-se que o STF determinasse aos Governos Federais, 
Distritais e Estaduais a elaboração de planos conjuntos que vi-
sem o enfrentamento destas questões (BRASIL, Supremo Tribu-
nal Federal. ADPF n. 347. Processo Eletrônico Público. Número 
Único: 0003027-77.2015.1.00.0000. Relator: Min., Marco 
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Aurélio, Redator do acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Rela-
tor do último incidente: Min. Marco Aurélio, Última movimen-
tação: 06/10/2020). 

Na acepção dos autores os pedidos formulados nesta 
ação encontram fundamento no reconhecimento do ECI do sis-
tema penitenciário do país. A configuração deste instituto jurí-
dico prescinde da existência das seguintes condições:  

1) violação generalizada de diversos direitos fundamentais que 
afete um grupo amplo e determinado de pessoas; 2) prolongada 
omissão das autoridades responsáveis; 3) inexistência das me-
didas legislativas, administrativas ou orçamentárias cabíveis; 
4) necessidade da atuação conjunta de uma multiplicidade de 
atores para tratar da questão; e 5) entendimento de que se todos 
os afetados recorressem ao Judiciário, seria verificado um 
enorme congestionamento de processos (PASSOS; FILHO; 
GRAVA, 2016, p. 4). 

Segundo o Ministro Marco Aurélio, é difícil precisar 
com segurança o encaixe dos problemas brasileiros nos requisi-
tos elencados no parágrafo anterior. Entretanto, no que se refere 
à população prisional dois bloqueios institucionais se apresen-
tam bem delineados: 1) sub-representação parlamentar – suspen-
são dos direitos políticos para aqueles que já estão condenados 
definitivamente18 e ausência de logística para o exercício do di-
reito ao voto pelos presos sem decisão definitiva. 2) impopulari-
dade destes indivíduos – isto leva ao escasso investimento pú-
blico no setor penitenciário, já que no sistema democrático-par-
lamentar a opinião pública é algo relevante (BRASIL, 2015). 

Magalhães (2019), pontua que na ADPF n˚ 347 o STF 
acrescentou os dois bloqueios institucionais descritos no pará-
grafo anterior e os transformou em requisitos para o reconheci-
mento do ECI no Brasil. A Corte constitucional intencionou res-
tringir o ECI, pois a realidade brasileira é marcada por questões 
estruturais, que sem maiores esforços se encaixariam nos três 

 
18 “Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se 
dará nos casos de: III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto dura-
rem seus efeitos;” (BRASIL, 1988).  
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requisitos genéricos.  Os requisitos adicionados pelo STF tive-
ram o papel de reservar sua aplicabilidade à situação prisional. 
O autor observa, ainda, que eles foram concebidos de maneira 
incoerente e de difícil reprodução em outra modalidade de omis-
são inconstitucional (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. 
ADPF n. 347. Processo Eletrônico Público. Número Único: 
0003027-77.2015.1.00.0000. Relator: Min., Marco Aurélio, Re-
dator do acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Relator do último 
incidente: Min. Marco Aurélio, Última movimentação: 
06/10/2020). Na visão de Magalhães (2019) o Ministro Marco 
Aurélio não explicitou no voto a natureza dos direitos funda-
mentais – direitos individuais, sociais, coletivos etc. Nem defi-
niu se a violação apreciada teria como base os direitos conside-
rados individualmente (direito à vida de cada um dos custodi-
ado/a (s)) ou do grupo (direito de associação, ao meio ambiente, 
à saúde, integridade física e psicológica, educação, etc.).   

Para Campos (2016) as observações constantes no pará-
grafo anterior não prosperam. Isto porque o ECI é cabível so-
mente “em casos extraordinários de violação de direitos decor-
rentes de falhas estruturais” (CAMPOS, 2016, p. 293), isto sig-
nifica, para ele, que se faz necessário diferenciar as “situações 
verdadeiramente inconstitucionais daquelas ruins, embora cons-
titucionais” (CAMPOS, 2016, p. 293). Nesse sentido, para Ga-
ravito e Franco (2010), o ECI parte da percepção de situações 
frequentes de bloqueios institucionais ou políticos que obstam a 
efetivação dos direitos fundamentais. Tal realidade é recorrente 
nas democracias atuais, o que leva à judicialização destas ques-
tões. Ainda que não se apresente como o melhor caminho, o Ju-
diciário é aquele que atua com independência e é dotado de po-
der para afastar estes óbices que inviabilizam o exercício desta 
categoria de direitos. Em síntese, o ativismo judicial atua nas 
circunstâncias por meio de mecanismos adequados, portanto, 
seus efeitos facilitam e promovem a democracia. 

Tendo em vista que a Organização Mundial de Saúde 
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decretou o estado de pandemia em decorrência ao novo Corona 
vírus, em março de 2020 o Instituto de Defesa do Direito de De-
fesa (IDDD) propôs uma tutela provisória incidental na ADPF 
n˚ 347 – petição/STF n˚ 14.137/2020; com o objetivo de preser-
var a vida e a saúde dos custodiado/a (s) e, por conseguinte, da 
sociedade. O STF não reconheceu a legitimidade do órgão para 
propositura da tutela. O Ministro Marco Aurélio apenas sugeriu 
aos juízes das execuções que tomassem algumas precauções 
(BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ADPF n. 347. Processo 
Eletrônico Público. Número Único: 0003027-
77.2015.1.00.0000. Relator: Min., Marco Aurélio, Redator do 
acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Relator do último inci-
dente: Min. Marco Aurélio, Última movimentação: 06/10/2020). 

Entre as recomendações elencadas está: 1) a adoção de 
regime domiciliar às gestantes e lactantes conforme a Lei n˚ 
13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância); 2) prisão domici-
liar aos preso/a (s) que cumprem penas por crimes que não en-
volvam violência ou grave ameaça à pessoa; 3) substituição da 
prisão provisória por medidas alternativas àqueles cujos crimes 
não foram praticados com violência ou grave ameaça às pessoas 
(BRASIL, 2016). 

No que se refere às gestantes e lactantes, conforme o De-
partamento Penitenciário Nacional, dados obtidos entre julho e 
dezembro de 2019, havia na carceragem 225 lactantes e 276 ges-
tantes/parturientes que poderiam cumprir penas domiciliar se es-
tivessem presentes os requisitos para decretação desta modali-
dade de regime prisional. As recomendações feitas pelo Ministro 
Marco Aurélio poderiam beneficiar, se cumpridos os requisitos, 
1.446 crianças19 que residem nas prisões com suas genitoras 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ADPF n. 347. Processo 
Eletrônico Público. Número Único: 0003027-
77.2015.1.00.0000. Relator: Min., Marco Aurélio, Redator do 

 
19 São 297 crianças de 0 a 6 meses; 47 de 6 meses a 1 anos; 219 de 1 ano a 2 anos; 
257 de 2 anos a 3 anos; acima de 3 anos 626 (BRASIL, 2019). 
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acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Relator do último inci-
dente: Min. Marco Aurélio, Última movimentação: 06/10/2020). 

Por fim, observa-se que a ADPF n˚ 347 ainda está pen-
dente de julgamento e as medidas tomadas até então não produ-
ziram transformações no cenário prisional. Se o STF proferir de-
cisão reconhecendo o ECI do sistema carcerário haverá declara-
ção da omissão dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo. 
Isto justificará a intervenção do Supremo Tribunal Federal para 
elaborar um plano nacional, o qual visa implementar medidas 
para superar o Estado de coisas Inconstitucional destes locais 
(BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ADPF n. 347. Processo 
Eletrônico Público. Número Único: 0003027-
77.2015.1.00.0000. Relator: Min., Marco Aurélio, Redator do 
acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Relator do último inci-
dente: Min. Marco Aurélio, Última movimentação: 06/10/2020). 

 
3 CONCLUSÕES 

 
O presente trabalho abordou, inicialmente, os principais 

aspectos do sistema penitenciário feminino. Nesta seção foi rea-
lizada uma incursão nos dados estatísticos que versam sobre as 
condições das carceragens no Brasil. Nela explicitou-se que a 
população carcerária feminina é de 42.355 mulheres. Sendo que 
1268 custodiadas cumprem penas em celas localizadas em dele-
gacias. Destacou-se que que há um déficit de vagas de 15.326 já 
que o total de vagas ofertada é de 27.029.  Há uma elevada taxa 
de ocupação (156,7%) juntamente com uma taxa de aprisiona-
mento de 40,6%. Entre o ano de 2000 e 2016 houve aumento da 
variação da taxa de aprisionamento em 455%. Em consequência 
a população carcerária feminina que era de 6000 custodiadas, 
em 2000, passou a ser 42.355 em 2016. Este panorama resultou 
dos índices de aprisionamento que sofreram um aumento de 
525%. 

Diante dos dados analisados, verificou-se que o Estado 
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Penal tem encarcerado, cada vez mais, mulheres oriundas das 
camadas vulneráveis. A Lei 11.343/06, cuja vertente adotada é 
da “guerra às drogas”, é o comando normativo que mais tem 
aprisionado o grupo feminino. A ausência de políticas socioeco-
nômicas por parte do Estado tem incrementado os índices de mi-
serabilidade. A oferta de trabalho tornou-se escassa, no entanto, 
as agências penais estão cada vez mais presentes na vida dos 
marginalizados. Na contemporaneidade constata-se o distancia-
mento do Estado social e adoção de um Estado penal direcio-
nado ao controle das massas excluídas da sociedade de consumo. 
O quadro aponta para uma política governamental que enclau-
sura a pobreza, diante disto, pode-se afirmar que as prisões vêm 
se tornando locais que se deposita os não úteis ao mercado. 

Por fim, na última seção o trabalho se voltou à reflexão 
sobre o Estado de Coisas Inconstitucional. Com a propositura da 
ADPF n˚ 347 inaugurou-se as discussões sobre ECI no Supremo 
Tribunal Federal. Este instituto jurídico é oriundo da jurispru-
dência da Corte Colombiana. Para Passos, Filho e Grava (2016) 
a ADPF n˚ 347 visou submeter ao STF as deficiências estruturais 
do sistema carcerário deste país. Um dos pedidos formulados foi 
que se determinasse aos Governos Federais, Estaduais e Distri-
tais a elaboração de planos conjuntos, com o objetivo de enfren-
tar as condições de precariedade das prisões.  

Tendo em vista a população prisional, de acordo com o 
Ministro Marco Aurélio, dois bloqueios institucionais se mos-
trou bem delineados: 1) sub-representação parlamentar – sus-
pensão dos direitos políticos para aqueles que já estão condena-
dos definitivamente e ausência de logística para o exercício do 
direito ao voto pelos presos sem decisão definitiva. 2) impopu-
laridade destes indivíduos – isto leva ao escasso investimento 
público no setor penitenciário, já que no sistema democrático-
parlamentar a opinião pública é algo relevante (BRASIL, 2015). 
Diante destes aspectos, verificou-se que este contingente não 
usufrui de uma vida com dignidade, as penas cumpridas por ele 
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vão além daquelas previstas nas legislações. Alie-se a este qua-
dro a ausência de mecanismos para transformar a realidade em 
que se encontra.  

A ADPF n˚ 347 não foi julgada até a presente data. As 
medidas decretadas até o momento não tiveram impactos rele-
vantes capazes de transformar o cenário prisional.  Se houver 
prolação de decisão que reconheça o ECI do sistema carcerário, 
o STF declarará a omissão dos Poderes Legislativo, Judiciário e 
Executivo. A omissão será a justificativa para que o STF possa 
intervir e elaborar um plano nacional. Nele será implementados 
medidas que objetivam superar o Estado de Coisas Inconstituci-
onal. 

Na concepção de Garavito e Franco (2010) o ECI parte 
da percepção de circunstâncias frequentes de bloqueios institu-
cionais ou políticos que impedem a efetivação dos direitos fun-
damentais. Tal fato é recorrente nas democracias contemporâ-
neas. Estas questões têm sido ajuizadas com intuito de superar 
as deficiências que se apresentam. Reitera-se, embora ECI possa 
não ser o melhor caminho, o Judiciário é aquele que atua com 
independência e é dotado de poder para afastar estes óbices que 
inviabilizam o exercício desta categoria de direitos. Para os au-
tores, o ativismo judicial age nas circunstâncias por meio de me-
canismos adequados, portanto, seus efeitos facilitam e promo-
vem a democracia. 
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