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Violação de Direitos Humanos no âmbito 
criminal e penitenciário 

 •O Brasil registra uma das maiores taxas de encarceramento do planeta 

 

•1º Estados Unidos – 2.145.100 presos 

   2º China – 1.649.804 presos 

   3º Brasil – 726.712 presos 

   4º Rússia – 646.085 presos 

 

•Brasil 665.482 homens – 42.355 mulheres 

•Oferta de vagas – 368.049 

•Déficit de vagas – 358.663 

 



 

Agravantes: 

•Superpopulação 

•Condições precárias 

•Violência 

•Ausência de Políticas Públicas Penitenciárias 

•Incapacidade na gestão 

•Facções criminosas 

•Eclosão das rebeliões 



ENCARCERAMENTO FEMININO 
•Opção política pelo encarceramento em massa para mulheres 

•Entre 2000 e 2014, enquanto o crescimento da população carcerária 
masculina foi de 220%, o de mulheres foi de 567% 

•5,8 da população carcerária de mulheres – 42.355 presas, sendo 536 
gestantes e 361 lactantes 

 

•5º população de mulheres presas no mundo 

   Estados Unidos – 205.400 presas 

   China – 103.766 presas 

   Rússia 53.304 presas 

   Tailândia 44.751 

 

•No mundo existem mais de 700.000 



ENCARCERAMENTO FEMININO 

•Condição periférica no sistema penitenciário 

•Invisibilidade das mulheres 

•Política Criminal discriminatória e seletiva 

•Perfil da mulher 

•Maternidade – Crianças 

•Estruturação de acordo com necessidades masculinas/mistas 

•Encarceramento em massa 

•Violações se agudizam 



ENCARCERAMENTO FEMININO 

•Compreensão do processo histórico 

•Poder punitivo – Violência 

•Lacunas entre normativos nacionais, tratados internacionais e 
realidade prisional 

•Penalizada duplamente 

•Diferenças na população prisional 



TRÁFICO DE DROGAS 
•Estatísticas apontam índices aproximados de 60% 

•Estados de fronteira – Rota do tráfico 

•Endurecimento das leis referentes ao tráfico 

•Hierarquização do crime 

•Componente afetivo – Status – Poder – Respeito 

•Papéis sociais na prisão 

•Flagradas levando drogas na prisão – Recrutamento 

•Mulheres presas – Denúncia e em revistas em penitenciárias 

    Homens - Abordagem 

•Base da pirâmide – Vulnerabilidade 

•Alternativa viável (maternidade, lucro, naturalização) 



TRÁFICO DE DROGAS 

•Reprodução nas organizações criminais dos papéis ou tarefas 
associadas ao feminino 

•Política de repressão e punição, gerando uma massa de jovens 
encarcerados 

•Analisar a trajetória das mulheres na criminalidade 



HC COLETIVO - STF 

•STF decidiu conceder a prisão domiciliar a todas as mulheres 
presas preventivamente, que ostentem a condição de 
gestantes, de puérperas ou de mães com crianças até 12 anos 



 

A prioridade absoluta das crianças e seus direitos a 
proteção integral, estabelece de forma decisiva a 
inserção da temática do encarceramento feminino, 
como pauta prioritária, afirmando a necessidade de 
estruturação da política nacional de atenção integral às 
mulheres privadas de liberdade e egressas do sistema 
penitenciário, assim como uma política específica para 
as crianças em ambiente prisional 



 

OBRIGADA!! 


