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RESUMO 

 

 

Este trabalho de conclusão de curso busca elucidar a crise de eficácia dos direitos 

das detentas do Presídio Feminino de Florianópolis. A pesquisa tem por objeto 

esclarecer porque os direitos consagrados nos instrumentos jurídicos nacionais e 

internacionais, não conseguem ser plenamente efetivados dentro de uma sociedade 

de classes que discrimina, reprime e controla aquelas que já são previamente 

etiquetadas como delinqüentes, por serem pobres e mais vulneráveis ao processo 

de criminalização. Busca-se compreender o contexto histórico do sistema de 

controle social punitivo, como este funciona de forma seletiva na criminalização, 

segregação e consequente exclusão das classes dominadas. O método de 

abordagem utilizado é o dialético, pois parte, em um primeiro momento, do 

surgimento e afirmação histórica das instituições do sistema penal moderno, bem 

como dos direitos enquanto discurso declarado nos instrumentos jurídicos nacionais 

e internacionais para depois serem confrontados com a realidade que, via de regra, 

os negam, configurando a antítese e, finalmente, são apontadas algumas medidas 

possíveis para a superação deste antagonismo, a título de síntese. Constatada a 

crise de eficácia, buscam-se elencar alternativas para diminuir a violência do sistema 

penal e, em particular, do encarceramento como, entre outras, a promoção do igual 

respeito aos Direitos Humanos de todas e de todos, a criação da Defensoria Pública 

Estadual em Santa Catarina, a necessidade de que o governo do Estado através 

dos órgãos competentes, ao celebrar convênios com as empresas que exploram a 

força de trabalho das detentas, exija aos empresários conveniados que reservem 

uma cota das vagas de trabalho para egressas, a criação de projetos por parte das 

autoridades do Estado, nos moldes do projeto “Começar de Novo” do Conselho 

Nacional de Justiça. 

 

Palavras-Chaves: Controle Social Punitivo; Criminalização; Direitos Humanos; 

Classes Dominadas. 
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1 INTRODUCÃO 

 

O tema deste trabalho versará sobre a crise de eficácia dos direitos das 

detentas do Presídio Feminino de Florianópolis, esta pesquisa estará circunscrita à 

referida unidade no período compreendido entre o início de 2007 até a metade do 

ano de 2011. 

O problema que dá ensejo à presente pesquisa consiste em elucidar se 

os direitos das detentas consagrados nos instrumentos jurídicos nacionais e 

internacionais são plenamente efetivados ou, em face da situação concreta do 

Presídio Feminino de Florianópolis, sofrem uma crise de eficácia. 

Afirma-se inicialmente, a título de hipótese que esses direitos, garantidos 

nos instrumentos jurídicos nacionais e internacionais não são plenamente efetivados 

devido ao caráter excludente da sociedade de classes, o que compromete a 

proteção da dignidade humana, estigmatiza e promove a degradação permanente 

das mulheres submetidas ao confinamento do Sistema Prisional no Presídio 

Feminino de Florianópolis. 

Esta monografia tem por objetivo esclarecer porque os direitos que são 

consagrados nos instrumentos jurídicos nacionais e internacionais, não conseguem 

ser plenamente efetivados dentro de uma sociedade de classes que discrimina, 

reprime e controla aquelas que já são previamente etiquetadas como delinqüentes, 

por serem pobres e mais vulneráveis ao processo de criminalização 

Busca-se compreender no contexto histórico do sistema de controle social 

punitivo, como este funciona de forma seletiva na criminalização, segregação e 

consequentemente exclusão das classes dominadas. 

O Sistema Carcerário está longe da finalidade declarada no discurso legal 

já que, ao invés de ressocializar e preservar a dignidade humana, ele contribui para 

multiplicar a violência. 

Analisar-se-ão as situações factuais que evidenciam um total descaso e 

abandono à egressa, aumentando a precariedade de condições das detentas em 

progressão de pena, já que estas estão mais vulneráveis à reincidência e, 

consequentemente, a um total fracasso da pretendida reinserção social. 

A partir da tensão dialética gerada entre a afirmação de direitos e a sua 

negação perante o exercício de poder real do sistema penal, buscar-se-á apontar 

possíveis alternativas para diminuir a violência do sistema penal. 
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O tema desta pesquisa é de grande relevância por se tratar do Sistema 

Prisional Feminino de Florianópolis, que atualmente possui um quadro carcerário de 

cento e trinta (130) mulheres presas que dificilmente serão prioridade de alguma 

política pública. 

Por isso, se tentará esclarecer porque há um grande abismo entre o 

discurso declarado dos agentes públicos e a realidade de descaso e abandono à 

qual são submetidas aquelas que fazem parte apenas como números nas 

estatísticas do sistema carcerário. 

Será necessária a compreensão do funcionamento do Sistema Prisional, 

para se traçar uma visão geral e posteriormente evidenciar suas principais 

características, a fim de esclarecer todas as dificuldades encontradas durante o 

cumprimento da pena e também aquelas que muitas vezes são os maiores 

obstáculos encontrados pelas mulheres estigmatizadas por um sistema que 

compromete a dignidade humana e esta longe do seu fim ressocializador. 

O método de abordagem utilizado neste trabalho de conclusão de curso 

será o dialético, pois partirá em um primeiro momento de um contexto histórico onde 

surgem os direitos como discurso declarado nos instrumentos jurídicos nacionais e 

internacionais para depois serem confrontados com a realidade que via de regra os 

negam, configurando a antítese e finalmente buscar-se-á apontar elementos para a 

superação deste antagonismo a título de síntese. 

A pesquisa será desenvolvida sob o método monográfico por se tratar do 

procedimento adequado para elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso, já 

que versará sobre tema específico a ser desenvolvido individualmente pela autora, e 

também serão utilizados os procedimentos jurídicos, histórico e interdisciplinar. 

As técnicas de pesquisa utilizadas serão a bibliográfica mediante a 

consulta do acervo da Biblioteca Cruz e Souza do CESUSC e a do acervo pessoal 

da autora. 

Também será utilizada informação obtida mediante observação empírica 

e registro da realidade do Presídio Feminino de Florianópolis. 

O trabalho estará divido em três seções, nessa esteira na primeira seção 

será feita uma abordagem do contexto histórico do controle social punitivo, em 

particular do Sistema Prisional. 
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A segunda seção tratará dos direitos consagrados nos instrumentos 

jurídicos internacionais e nacionais, elencados em tratados, convenções, pactos, 

constituição e normas infraconstitucionais. 

A terceira seção vai contrapor o discurso declarado na legislação com a 

realidade do exercício do poder do Sistema Prisional, buscando ao final apontar 

algumas possíveis alternativas para reduzir a violência do sistema. 
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2 O PRESÍDIO FEMININO DE FLORIANOPOLIS NO CONTEXTO HISTÓRICO DO 

SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL PUNITIVO 

 

 

 Para entender a realidade do Presídio Feminino de Florianópolis é preciso 

contextualizá-lo no marco histórico do controle social punitivo e, em particular do 

Sistema Prisional. 

 

2.1 O sistema penal na ascensão do capitalismo 

 

Primeiramente entende-se importante compreender as instituições jurídicas 

em perspectiva histórica para assim para assim poder entender a realidade atual, 

conforme afirma Flávia Lages de Castro (2008, p. 5):  

O valor do estudo da História do Direito não está em ensinar–nos não 
somente o que o direito tem “feito”, mas o que o direito é. Buscando 
compreender não somente as regras de povos que viveram no passado, 
mas sua ligação com a sociedade que a produziu assim, e somente assim, 
entender o “nosso” direito. 
 

Não basta somente a perspectiva histórica e sim uma perspectiva histórica 

crítica como entende Wolkmer (2004, p. 7): 

Trata-se de pensar a historicidade do Direito no que se refere à sua 
evolução histórica, suas ideias e suas instituições a partir de uma 
reinterpretação das fontes do passado sob o viés da interdisciplinaridade 
(social, econômico e político) e de uma reordenação metodológica, em que 
o fenômeno jurídico seja descrito por uma perspectiva desmistificadora 
 

Assim, observa-se que na antiguidade não se conhecia a privação de 

liberdade como sanção penal e o encarceramento existia desde muito tempo, mas 

não com a natureza da “pena”, senão para outros fins. (AURY LOPES JR., 2010, p. 

1) 

A privação de liberdade era uma medida assecuratória, conforme 

entendimento de Bittencourt (1993, p.13): “A prisão servia somente com a finalidade 

de custódia, ou seja, contenção do acusado até a sentença e execução da pena, 

nessa época não existia uma verdadeira execução da pena, pois as sanções se 

esgotavam com a morte e as penas corporais e infamantes”. 

Pode-se afirmar, conforme entendimento de Melossi e Pavarini (2006, p.21), 

que a sociedade feudal conhecia o cárcere preventivo e o cárcere por dívidas, mas 
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não se pode afirmar que a simples privação de liberdade, prolongada por um 

determinado período de tempo e não acompanhada por nenhum outro tipo de 

sofrimento, fosse conhecida e portando prevista como pena autônoma e ordinária. 

Durante o Feudalismo as punições tinham como objetivo as penas aplicadas 

ao corpo do indivíduo, segundo Foucault (1998, p. 30): “Na ordenação de 1670 que 

regeu até a Revolução Francesa, verificou-se a severidade das penas aplicadas 

tornando-se um ritual público de dominação pelo terror”, em que o objeto da pena 

criminal era o corpo do condenado, mas o objetivo era a massa do povo, que era 

convocado para testemunhar a vitória do soberano sobre o criminoso. 

Essas severidades eram, conforme Foucault (1998, p.30), “Os castigos, a 

morte, as galeras, o açoite, a confissão pública e o banimento”.  

Para o castigo ser considerado um suplício, explica Foucault (1998, p.31) 

que: 

O suplício é uma técnica e não deve ser equiparada aos extremos de uma 
raiva sem lei. Pois uma pena para ser um suplício, deve obedecer a três 
critérios principais: em primeiro lugar, produzir uma certa quantidade de 
sofrimento que se possa, se não medir exatamente, ao menos apreciar, 
comparar e hierarquizar. Correlacionar o tipo de ferimento físico com a 
gravidade do crime, a pessoa do criminoso e nível social de suas vítimas e 
também um código jurídico da dor. 
 

O objetivo do suplício não era o mal cometido ao corpo e sim um ritual 

público de dominação através do medo, que posteriormente foi transformado em 

dominação e controle da força de trabalho, da educação e da “domesticação” do 

trabalhador (FOUCAULT, 1998, p.32). 

 A punição e a vigilância eram poderes destinados a educar (adestrar) as 

pessoas, para que obedecessem à vontade daqueles que detinham o poder.       

Entende Foucault (1998, p.143): “O exercício da disciplina supõe um dispositivo que 

obrigue pelo jogo do olhar, um aparelho onde as técnicas que permitem ver induzam 

a efeitos de poder, e onde, em troca, os meios de coerção tornem claramente 

visíveis aqueles sobre quem se aplicam”. 

A manifestação do poder tendo como objeto o corpo do indivíduo é uma 

forma política existente em toda a história da humanidade, até o controle do tempo 

nas sociedades capitalistas, uma forma que a sociedade capitalista utiliza para 

manter o status quo, disciplinando seus subordinados para torná-los indivíduos úteis 

e dóceis (FOUCAULT, 1998, p. 119). 
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E somente após uma longa tradição de crueldade na aplicação da pena, 

percebe-se a mudança no discurso da punição física, do suplício do corpo, para a 

execução da pena com base em parâmetros racionais e no respeito à condição 

humana, desencadeando no direito penal o que se chamou de Movimento 

Reformador.  

Conforme contribuição iluminista em relação à reforma do Direito Penal, 

afirmava Beccaria, (2000, p.107) que no século XVIII: “As penas não poderiam 

consistir em um ato de violência para o cidadão, devendo ser pública, proporcional 

ao delito e previamente determinada pela Lei”. 

Os problemas socioeconômicos enfrentados no século XVIII, com a 

ascensão da industrialização, foram a principal causa de transformação da prisão-

custódia em prisão-pena conforme entendimento de Aury Lopes Jr (2010, p. 03): 

“Essa transformação da pena foi a necessidade de que não se desperdiçaria ‘mão-

de-obra’, e também para controlar sua utilização conforme as necessidades de 

valorização do capital”. 

O Estado burguês percebeu que os métodos de justiça não contemplavam 

mais seus anseios, as penas corporais já não intimidavam mais, e a pena privativa 

de liberdade parecia ser o grande evento de controle social, no modo de produção 

capitalista. É neste contexto que tem origem a instituição carcerária moderna 

(MELOSSI; PAVARINI, 2006, p. 20). 

Com a exploração da mão-de-obra assalariada e a consequente formação 

do proletariado, percebe-se a implementação da manufatura e do desenvolvimento 

tecnológico, fenômenos que acentuaram a divisão da sociedade em classes e, 

sobretudo, a concentração do capital nas mãos da burguesia; conforme visão de 

Melossi e Pavarini (2006, p. 34): 

Os campos, mas sobretudo as cidades, que já representavam, com o 
desenvolvimento da sociedade econômica e, em particular, do comércio, um 
pólo de atração notável, começaram a povoar-se com milhares de 
trabalhadores expropriados, convertidos em vagabundos, mendigos, às 
vezes bandidos, porém em geral, numa multidão de desempregados. 
 

Compreende-se que a consequência desta exploração resultou na criação 

das casas de correção Workhouses1, chamadas indistintamente em Bridewells2 

                                                 
1 Casas da Correção com o objetivo de reformar os internos através do trabalho obrigatório e da disciplina. (Melossi e Pavarini, 
2006, p. 36). 
2 Castelo de Bridewell, autorizado pelo rei para acolher vagabundos, os ociosos, os ladrões e os autores de delitos de menor 
importância. (Melossi e Pavarini, 2006, p. 36). 
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Inglesas e as Rasphuis3 e Spinhis4 em Amsterdã, que tinham como discurso 

declarado a transformação dos seres humanos em pessoas dignas, através do 

trabalho obrigatório e da disciplina. Além disso, ela deveria desencorajar outras 

pessoas a seguirem o caminho da vagabundagem e do ócio, e assegurar o auto-

sustento através do trabalho (MELOSSI; PAVARINI, 2006, p. 36). 

 As casas de correção Workhouses, Rasphuis e Spinhis tinham a mesma 

forma de controle da força de trabalho e selecionavam sempre os rotulados como: 

vagabundos, mendigos e prostitutas (MELOSSI; PAVARINI, 2006, p. 55). 

 Foram criadas em 1597 as Spinhis somente para mulheres. (TOURINHO 

FILHO, 2009, p. 25). 

Contudo percebe-se que o verdadeiro cerne das Casas de Correção, 

conforme entendimento de Rusche e KirchHeimer (2004, p. 69):  

[...] era uma combinação de princípios das casas de assistência aos pobres 
(poorhouse) e instituições penais. Seu objetivo principal era transformar a 
força de trabalho dos indesejáveis, tornando-a socialmente útil. Através do 
trabalho forçado dentro da instituição, os prisioneiros adquiriam hábitos 
industriosos e, ao mesmo tempo, receberiam um treinamento profissional. 
Uma vez em liberdade, esperava-se, eles procurariam o mercado de 
trabalho voluntariamente. O segmento visado era constituído por mendigos 
aptos, vagabundos, desempregados, prostitutas e ladrões. Primeiramente 
só os que haviam cometido pequenos delitos eram admitidos; 
posteriormente, os flagelados, marginalizados e sentenciados com penas 
longas. 

 

Percebe-se que, o poder das casas de correção, utilizando-se da força de 

trabalho, da mão-de-obra daqueles previamente selecionados, contribuiu com a 

acumulação capitalista, que está intrinsecamente ligada à origem da moderna pena 

privativa de liberdade. 

Como afirmam Melossi e Pavarini (2006, p.55), desde o início o segredo das 

Workhouses ou das Rasp-huis reside, em termos ideais, na concepção burguesa da 

vida em sociedade, na preparação dos homens- em particular os pobres, os 

proletários- para aceitar uma disciplina que os transforme em dóceis instrumentos da 

exploração. 

No processo de decadência até a desagregação do feudalismo e 

consequente surgimento da sociedade capitalista nos séculos XVI e XVII, percebe-

se uma mudança no discurso penal, conforme entende Pavarini (1988, p. 32): 

                                                 
3 Surgiu na Holanda na primeira metade do século XVII, uma nova instituição de casa de trabalho, com base celular, porém em 
cada cela conviviam diversos detidos. (Melossi e Pavarini, 2006, p. 44). 
4 Casa de trabalho destinada a abrigar mulheres. (Tourinho, 2009, p.25). 
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À brutal legislação penal dos séculos XVI e XVII, segue um complexo de 
medidas dirigidas a disciplinar a população flutuante e excedente através de 
uma variada organização de beneficência pública por um lado e através do 
internamento institucional de outro.5 
 

Com a afirmação da sociedade capitalista, no final do século XVIII, surge a 

instituição penitenciária para os transgressores da lei penal e, consequentemente, a 

forma de punição opera na privação de liberdade, visando a impossibilidade de 

vender sua força de trabalho, já que, se torna marginalizado dentro da sociedade de 

classes (PAVARINI, 1988, p. 32). 

 

 

2.2 O sistema prisional na contemporaneidade 

 

 

Conforme explica Pavarini (1988, p. 34-35): “A ação criminal está 

politicamente considerada como própria dos excluídos da propriedade e portanto 

como atentado à ordem e à paz dos proprietários”.6 

Atualmente o que se percebe é que o sistema carcerário não mudou 

essencialmente a sua função, já que segundo Wacquant (2001, p. 33):  

As clientelas do sistema prisional são recrutadas prioritariamente nos 
setores mais deserdados da classe operária, e notadamente entre as 
famílias do subproletariado de cor nas cidades profundamente abaladas 
pela transformação conjunta do salariado e da proteção social e mostra 
portanto que reelaborando sua missão histórica, o encarceramento serve 
bem antes à regularização da miséria, quiçá a sua perpetuação, e ao 
armazenamento dos refugos do mercado. 
 

Segundo Malaguti Batista (2001, p. 11): “Se as prisões do século XVIII e XIX 

foram projetadas como fábricas de disciplina, hoje são planejadas como fábricas de 

exclusão”. 

Em toda sociedade existe uma estrutura de poder, com grupos que dominam 

e grupos que são dominados e através dessa estrutura se controla socialmente os 

homens (ZAFFARONI, 2007, p.57). 

Existem duas formas de controle segundo Zaffaroni (2007, p.58):  

O informal que tem como agentes a família, a escola, a profissão, a opinião 
pública, a religião entre outras, tendo como função o condicionamento do 

                                                 
5 Tradução própria do original: “A la brutal legislación penal de los siglos XVI y XVII le sigue progresivamente um complejo de 
medidas dirigidas a disciplinar a la población  fluctuantey excedente a través de uma variada organización de la beneficência 
pública por um lado y a través del internamiento institucional  por outro”. 
6 Tradução própria do original: “[...] la accion criminal está politicamente considerada  como propia de los excluidos de la 
propiedad  y por lo tanto como atentado al orden y a la paz de los poseedores.” 
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indivíduo através de um longo processo e o controle formal que tem como 
agentes a polícia, a justiça, a administração penitenciária, Ministério Público 
entre outros, que entram em funcionamento quando as instâncias informais 
fracassam, demonstrando o seu perfil, essencialmente coercitivo 
empregando sanções estigmatizantes classificando os sujeitos infratores em 
delinqüentes e perigosos. 
 

O processo de criminalização que o Estado criou pode ser classificado em 

dois tipos. A criminalização primária e a secundária, conforme Zaffaroni (2007, p. 

58): 

A criminalização primária é o ato e o efeito de sancionar uma lei penal 
material que incrimina ou permite a punição de certas pessoas e a 
criminalização secundária é a ação punitiva exercida sobre pessoas 
concretas, que acontece quando as agências policiais detectam uma 
pessoa que supõe-se tenha praticado certo ato criminalizado primariamente. 
A primeira é realizada pelos legisladores e a segunda por agências estatais 
como Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário etc. 
 

A respeito da estrutura formal do aparelho repressor, entende Thompson 

(1993, p. 90): “Ocupa-lhe o topo a magistratura, coadjuvada pelo Ministério Público, 

estando em posição de subordinação, na última escala da hierarquia, sob o 

comando daqueles órgãos, a polícia”. 

Se as formas de criminalização são instrumentos de controle social, a prisão 

é a instituição que serve para manter longe da sociedade aqueles considerados 

delinquentes, fazendo seu real objetivo ficar oculto no discurso da punição.  

Na visão de Wacqant (2001, p. 100) fazendo uma comparação entre gueto e 

prisão esclarece:  

Essas duas organizações pertencem claramente a uma mesma classe, a 
saber, as instituições de confinamento forçado: o gueto é um modo de 
prisão social, enquanto a prisão funciona à maneira de um “gueto judiciário”. 
Todos os dois têm por missão confinar uma população estigmatizada de 
maneira a neutralizar a ameaça material e/ou simbólica que ela faz pesar 
sobre a sociedade da qual foi extirpada. 
 

Em relação à imagem do criminoso sob a ótica do senso comum ressalta 

Thompson (1983, p. 71): 

O primeiro traço básico da imagem do criminoso que se apresenta a 
ideologia dominante, diz respeito ao seu baixo estrato social. Ao afirmar que 
o criminoso é, caracteristicamente, pobre, abre-se facilmente a possibilidade 
de inverter os termos da equação, para dizer: o pobre é caracteristicamente 
criminoso. 

 

Percebe-se que a repressão estatal serve como um instrumento de 

contenção das classes dominadas mais propensas à revolta, aquelas que se 
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encontram exploradas e/ou oprimidas7, carentes de muitas necessidades básicas. 

Uma vez que o Estado, que não tem interesse em promover a inclusão social, então 

se utiliza do sistema penal e todos os seus meios de repressão, quaisquer que 

sejam: a prisão, a polícia, a supressão de direitos e garantias para manter os 

oprimidos e explorados distantes do resto da sociedade. 

O Sistema Penal tem como objetivo declarado garantir a segurança e a paz 

social, contudo não é isto o que se observa na realidade, conforme afirma Eugenio 

Raúl Zaffaroni (2007, p.72): 

É muito difícil afirmar-se qual é a função que o sistema penal cumpre na 
realidade social. A Criminologia e a Sociologia do direito penal 
contemporâneo assinalam diferentes funções. Para uns, por exemplo, o 
sistema penal cumpre a função de selecionar, de maneira mais ou menos 
arbitrária, pessoas dos setores mais humildes, criminalizando-as, para 
indicar aos demais os limites do espaço social. Para outros, cumpre a 
função de sustentar a hegemonia de um setor social sobre o outro. 
 

O sistema penal tem assumido um papel excludente perante as classes 

dominadas, fazendo com que determinados delitos tenham um aspecto punitivo 

mais severo segregando aqueles que os praticam em benefício de uma sensação de 

segurança das suas potenciais vítimas. 

A função do Sistema Prisional deveria ser a reintegração social do 

estereótipo selecionado pelo sistema penal como “criminoso”, porém o que se 

percebe é exatamente o contrário, pois durante o período de segregação em 

instituições com péssimas condições de higiene, alimentação, assistência médica e 

jurídica e, ainda, com um alto custo operacional para o Estado, a clientela do 

sistema penal é preparada para prática de crimes mais graves e, ao mesmo tempo, 

é esquecida como pessoas com direito à dignidade humana. A ingerência do 

Estado, a corrupção e o mau-preparo dos funcionários públicos só agravam o 

problema, tornando o ambiente prisional incompatível com as finalidades previstas 

pela lei. 

Conforme entende Zaffaroni (1989, p. 134), sobre a condição de 

segregação: “O estereótipo alimenta-se das características gerais dos setores 

                                                 
7 Neste trabalho entende-se importante diferenciar, dentro da categoria classes dominadas, os conceitos de classe explorada e 
de grupos oprimidos, já que "a dialética das normas sociais, em geral, e, em particular, das normas jurídicas não se reduz 
inteiramente à oposição de classes (SANTOS, Boaventura de Sousa. The Law of the Oppressed. In: Law and Society. XII 
(1):5-126, p. 9). Ela pode inserir-se na reivindicação de legitimidade, como posicionamento de grupos que não representam 
diretamente o contraste de classes, entendidas estas últimas como o posto ocupado no modo de produção. Assim, por 
exemplo, como nota Miaille, certas minorias étnicas, sexuais, 'que exigem o direito à diferença' (MIAILLE, Michel. In: 
BOURJOL et alii, Pour une Critique du Droit. Paris: Maspéro, 1978. p. 123)." Apud LYRA FILHO, Roberto. O Direito que se 
Ensina Errado. Brasília: Centro Acadêmico de Direito da UnB, 1980. Apud LEMA, Sergio Roberto. Roberto Lyra Filho: 
Introdução ao Humanismo Dialético na Filosofia da Práxis Jurídica (prelo), p. 25. 
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majoritários mais despossuídos e, embora a seleção seja preparada desde cedo na 

vida do sujeito, é ela mais ou menos arbitrária”. 

O sistema penal apresenta contradições estruturais e se mostra incapaz de 

cumprir as funções declaradas que pretendem legitimar sua existência, como, 

proteger bens jurídicos, combater e prevenir a criminalidade. 

Conforme ressalta Zaffaroni (1989, p. 16): “Se o discurso jurídico penal fosse 

racional e se o sistema penal atuasse em conformidade com a lei penal seria 

legítimo”. Porém, não é o que se verifica no exercício cotidiano de poder do controle 

punitivo. 

 

 

2.3 O Sistema Prisional no Brasil e histórico do Presídio Feminino de Florianópolis  

 

 

Ao historicizar a origem da prisão no período compreendido entre o início do 

Feudalismo e surgimento da sociedade capitalista, entende-se necessário uma 

relação com o contexto histórico da prisão no Brasil, como revela Roig (2005, p.28): 

Tendo em vista que, a partir do sáculo XIX, a prisão passa a ser anunciada 
como a principal forma de punição institucional em nosso país e que a 
regulamentação carcerária brasileira remonta fundamentalmente à época 
imperial, encontramos neste período o marco inicial da análise histórica a 
ser empreendida. Vigorava no Brasil até aquele momento, um sistema penal 
eminentemente privatístico e corporal, marcado pelas punições públicas de 
senhores sobre seus escravos (açoites) e pela subsistência das penas de 
morte na forca, galés, desterro, degredo e imposição de trabalhos públicos 
forçados. 

 

O processo punitivo no Brasil durante o período colonial sofreu grande 

influência de Portugal, o que era compreensível uma vez que a legislação brasileira 

era trazida de Lisboa, vigorando no Brasil as ordenações Afonsinas (até 1512) e 

Manuelinas (até 1569), substituídas estas últimas pelo código de D. Sebastião (até 

1603). Passou-se, então, para as Ordenações Filipinas, que refletiam o Direito Penal 

dos tempos medievais surtindo efeitos no Brasil de 1603 até 1824, período em que o 

direito penal brasileiro passou a ser influenciado pelos ideais iluministas importados 

da Europa. (D´AQUINO, 2010) 

A primeira menção feita à prisão no Brasil é encontrada no Livro V das 

Ordenações Filipinas, que designa a Colônia como Presídio de degredados. O 

indivíduo condenado a pena de degredo se via obrigado a residir no exato lugar 
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determinado pela sentença criminal, não podendo dela sair durante o tempo fixado 

por esta. Artigo 51 do Código Criminal de 1830 (ROIG, 2005, p. 28). 

No fim do período colonial e início do Império, conforme afirma Roig (2005, 

p. 29): “[...] destacam-se também a utilização, como prisões, de instalações 

precariamente adaptadas, tais como fortalezas, ilhas, quartéis, e até mesmo navios, 

subsistindo ainda as prisões eclesiásticas, estabelecidas especialmente em 

conventos”. 

Ainda conforme entende Roig (2005, p. 29-30): 
 

No Rio de Janeiro colonial gozavam de especial destaque a Cadeia Velha, 
edificada em 1672 para o recolhimento de sentenciados e desativada em 
1808 para servir de hospedaria para os membros da Corte de Dom João VI, 
recém foragidos de Portugal, e a prisão do Aljube, construída nas 
imediações da Ladeira da Conceição, entre 1735 e 1740. Com o fim da 
Cadeia Velha e o advento do período imperial, restaram efetivamente como 
prisões civis da Corte a Prisão de Santa Bárbara, a Prisão na Ilha das 
Cobras, o Calabouço e o Aljube. 

 

Conforme relatório do Ministro da Justiça, Bernardo Pereira de Vasconcellos 

(apud ROIG, 2005, p. 30):  

 
A primeira das prisões, situada na Ilha de Santa Bárbara, destinava-se aos 
criminosos e condenados de crimes mais atrozes, e devo dizer alguns já tão 
incorrigíveis, que fazem necessária uma casa forte, onde estejam insulados, 
percam a vontade de fuga, e arrombamento, e não acabem de contaminar e 
perder os que ainda não estão nesse último grau de depravação. 

 

A prisão da Ilha das Cobras, onde hoje funciona o Arsenal de Marinha, teve 

suas masmorras construídas pelos padres jesuítas, destinando-se inicialmente ao 

recolhimento de militares. Porém a partir de 1834, diante da extrema carência de 

estabelecimentos prisionais na capital do Império, também passou a abrigar presos 

civis e escravos. (ROIG, 2005, p. 31). 

Já a prisão Calabouço era reservada aos escravos fugitivos, capturados por 

caçadores, que esperavam a vinda de seus donos para reclamá-los, aos escravos 

que deveriam ser “corrigidos com uma temporada na prisão” e principalmente aos 

escravos em geral fugitivos, enviados por seus proprietários para a expiação da 

pena de açoites. (ROIG, 2005, p. 31). 

Foi em 1830, nos termos do artigo 60 do Código Criminal, em virtude de 

inúmeros excessos praticados na repreensão dos cativos, afirma Brito (apud ROIG, 

2005, p. 32): “O governo julgou que a autoridade dos senhores, restricta à correção 
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das faltas, não devia estender-se à punição de crimes reservados à Justiça. Os 

escravos são homens e as leis os compreendem”. 

E por sua vez o Aljube, descrito por Karach (apud ROIG, 2000, p.34):  
 

[...] boa parte dela era subterrânea. De acordo com a investigação de 1830, 
era tão horrível, úmida, insalubre e inabitável que nem mesmo animais 
deveriam ser alojados ali. Numa pequena praça externa, uma “multidão” de 
mulheres e crianças tentava conversar com os prisioneiros através de dois 
portões. Eles queixavam-se de calor, fome e saúde ruim. Embora a 
capacidade normal da prisão fosse de 192 prisioneiros em 1835, ela alojava 
então 390, sendo que em 1833 esse número já chegara a 340. Embaixo do 
recinto superior lotado ficava a masmorra chamada de Guiné, e quem não 
pudesse pagar uma taxa de trinta réis era confinado lá. No verão esses 
prisioneiros morriam frequentemente sufocados. Havia também uma 
pequena área do aljube separada para mulheres, que era uma “desgraça”, 
nas palavras da Comissão. 

 

Do exposto se constata que a conjuntura penitenciaria brasileira não sofrera 

significativas modificações após o período colonial, evidenciando uma calamidade 

que se protraiu ao longo dos séculos, apresentando reflexos diretos na realidade 

carcerária atual. (ROIG, 2005, p. 34) 

Com a mesma finalidade das casas de Correção da Inglaterra e Holanda 

surge a Casa de Correção no Brasil conforme Roig (2005, p. 37):  

[...] inaugurada em 1º de agosto de 1850. Arduamente defendida pelos 
membros da Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional 
e Inspirada pelos preceitos da Sociedade Inglesa para o melhoramento das 
Prisões, a Casa de Correção seria o estabelecimento penal capaz de 
abrigar cativos insurgentes e capoeiras, assim como de reprimir a 
mendicância, acostumar os vadios ao trabalho, e corrigi-los de seus vícios 
tão prejudiciais a eles mesmos como à sociedade em geral [...] 
 

Como pode-se perceber, na Europa a origem da pena de prisão estava 

ligada à necessidade de reestabelecimento da ordem abalada pelas lutas de classes 

travadas entre a burguesia e o proletariado, da primeira metade do século XIX e por 

aqui às vicissitudes e ameaças sofridas pela ordem escravista. (ROIG, 2005, p. 39) 

As Casas de Correção no Brasil pretenderam adotar o modelo de construção 

panóptica8, de modo que o diretor pudesse ver tudo, saber de tudo e cuidar de tudo 

(FOUCAULT,1998) 

Ficou perceptível, após a conclusão do primeiro pavimento em 1840, que 

isto não seria possível. Posteriormente tentaram a adoção do sistema de Alburn9, 

que, conforme entendimento de Salla (apud ROIG, 2005, p. 40), “[...] não é difícil 

                                                 
8 Modelo idealizado por Bentham. (Roig, 2005, p. 39). 
9 Sistema adaptado a estrutura prisional, implementando oficinas de trabalho durante o dia, perdurando o isolamento noturno. 
(Roig, 2005, p. 38). 
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associar esse sistema a uma maior adequação à sociedade brasileira do século XIX, 

com a massa de escravos a ser conservada em sua posição no mundo do trabalho, 

à margem dos direitos garantidos aos demais indivíduos e alvos de uma legislação 

punitiva discriminatória [...]”. 

Em 1851, após diversas polêmicas acerca da arquitetura dos projetos, o 

governo tenta o modelo da Pensilvânia, tentando estabelecer uma arquitetura moral 

capaz de congregar os escopos da disciplina, do silêncio, da religião e do 

confinamento absoluto, o que também não deu certo uma vez que as celas 

construídas não adotaram o sistema celular e sim celas que comportavam até seis 

presos (ROIG, 2005, p.41). 

Após inúmeras tentativas mal sucedidas na construção de um 

estabelecimento penal, constatou-se uma edificação de um estabelecimento 

totalmente desfigurado, que passou a agrupar modelos arquitetônicos, presos e 

regimes disciplinares de natureza diversas, dificultando sobejamente a adoção de 

uma política penitenciária definida (ROIG, 2005, p. 41). 

No contexto local, a antiga Vila de Nossa Senhora do Desterro, hoje 

Florianópolis, se ergueu segundo os moldes expressos nas ordenações portuguesas 

de 1747, e cujos traços sobrevivem até hoje. (BARROS, 2010). 

Construída entre 1771 e 1780, na antiga Casa de Câmara, a primeira prisão 

abrigava a cadeia no térreo, seguindo tradição portuguesa, e, no piso superior, o 

Paço da Câmara e do Senado, sendo desativada somente em 1930, com a 

inauguração da Penitenciária Estadual no Bairro Agronômica (BARROS, 2010). 

Figura 1 – Foto do prédio localizado em frente à Praça XV, na esquina da Rua Tiradentes, 

em Florianópolis, onde funcionava a Cadeia Pública no andar térreo. Fonte: ALESC 
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A criação da Penitenciária Masculina de Florianópolis ocorreu por intermédio 

da Lei n° 1.547, de 21 de Outubro de 1926, que determinou a criação de um 

estabelecimento penal, denominada Penitenciária Estadual de Pedra Grande 

(POYER, 2010). 

Conforme Oliveira (1984), nos anos de 1930 a 1940, a penitenciária 

constituía-se somente por um pavilhão com capacidade para sessenta sentenciados 

divididos em duas alas, sul e norte, hoje este pavilhão é identificado pelos 

funcionários e internos como “Casa Velha”. Em 1940 há a primeira ampliação da 

instituição, com a construção de um pavilhão composto por três galerias formadas 

por celas individuais, sete oficinas aparelhadas, uma capela e uma escola.  

Em 1989 foi construída uma casa aos fundos da Parte Interna, a Máxima, 

local onde são internados aqueles julgados perigosos e os que cometem faltas 

disciplinares, hoje a Máxima é formada por 22 cubículos, em cada um há uma 

pequena janela, com pouca ventilação e forte umidade. O local é dividido em ala sul 

e norte e os internos têm o direito ao banho de sol durante duas horas, cada ala 

possui o seu pátio, evitando assim, o contato dos detentos entre si. (OLIVEIRA, 

1984). 

 
Figura 2 - Foto da Penitenciária Estadual de Florianópolis, inaugurada em 1930. 

Fonte: Acervo da Penitenciária Estadual 

Entre os anos de 2000 e 2001, por falta de espaço e alojamentos 

apropriados, foi construído o Centro de Observação e Triagem (COT), em frente à 
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Ala Máxima, formado por 25 containeres destinados aos detentos provisórios. 

Atualmente a distribuição dos internos é feita da seguinte maneira: Parte Interna: 

possui 422 detentos; entre eles 71 detentos provisórios. Máxima: total de 60 

detentos; entre eles 34 provisórios (OLIVEIRA, 1984). 

Conforme relatos obtidos através de entrevista ao funcionário da 

Penitenciária de Florianópolis Fernando Cardoso (2010), as mulheres eram 

recolhidas em uma ala que ficava situada no segundo andar da Cadeia Pública, 

dentro do Complexo Penitenciário10 e somente em 1989 o Presídio Feminino de 

Florianópolis foi implantado atrás do mesmo Complexo, que anteriormente abrigou 

presos políticos. 

No ano de 2009 encontravam-se recolhidas no Presídio Feminino de 

Florianópolis 130 mulheres, sendo 81 presas condenadas e 49 presas provisórias. A 

divisão dos alojamentos é feita por regime de cumprimento de pena. 

Para analisar o perfil da população prisional do Presídio Feminino de 

Florianópolis, segue abaixo gráficos elaborados a partir dos registros oficiais 

pesquisados pela autora no período compreendido entre 2008 e 2009, referentes a 

presas condenadas e provisórias, faixa etária, grau de instrução e cor de pele/ etnia.  

Gráfico 1- População prisional em percentual, conforme divisão de 

condenadas e provisórias. 

2008

40%

60%

Condenadas

Provisórias

 

                                                 
10 O complexo penitenciário compreende o conjunto de Presídios, das Cadeias Públicas, Hospital de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico, Casa de Albergue e Delegacias de Polícia. 
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2009

54%

46%

 

 

Observa-se que, no ano de 2008 a maioria das mulheres presas ainda não 

haviam sido julgadas, já no ano de 2009 esta proporção se altera diminuindo o 

número de presas provisórias a um número inferior, porém muito próximo da 

porcentagem daquelas condenadas.  

Assim, é possível perceber, por diversos motivos como a morosidade 

judicial, falta de assessoria jurídica, entre os principais elementos que aumentam a 

vulnerabilidade deste estrato populacional, a garantia constitucional da presunção de 

inocência não é respeitada ou, ainda mais grave opera de modo inverso. 

 

Gráfico 2- Quantidade de mulheres presas por grau de instrução. 

2008
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Ensino superior incompleto

Ensino superior completo
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Os dados do gráfico indicam que, na média dos anos 2008, a população 

carcerária do Presidio Feminino de Florianópolis possuía o seguinte grau de 

instrução: 52% não concluiu o ensino fundamental, 20% apenas conseguiu concluir 

o ensino fundamental, 18% não concluiu o ensino médio e somente 8% completou o 

nível médio. 

É possível interpretar estes dados como um sinal de que a clientela habitual 

do Presídio é oriunda do fracasso escolar ou da falta contenção por parte do sistema 

formal de educação, fato que incrementa a possibilidade de recrutamento nos 

mecanismos de criminalização. 

Gráfico 3- Quantidade de mulheres presas por Faixa Etária 

2008
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2009
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A análise que se pode fazer através dos dados ilustrados no gráfico acima é 

de que a maior parte da população carcerária é composta por mulheres de até 29 
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anos de idade, somando um percentual de 57% no ano de 2008 e 58% no ano de 

2009. 

A partir dos dados elencados acima e os referentes ao grau de instrução, 

percebe-se um grave problema sócioeconômico, jovens de estratos sociais 

empobrecidos e grau mínimo de instrução, não conseguem se inserir dentro do 

mercado de trabalho o que consequentemente as exclui da sociedade do consumo 

“lícito”. 

Gráfico 4- Quantidade de presas por cor de pele/etnia 
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Conforme se depreende do gráfico acima, a grande maioria da população 

carcerária do Presídio Feminino de Florianópolis é registrada como branca, sendo 

28% negras e pardas.  

É plausível que isto se deva à realidade histórica do Estado de Santa 

Catarina, onde não existiu o latifúndio da monocultura extensiva e o trabalho escravo 

afrodescendente como principais componentes da atividade econômica, mas sim 
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uma predominante ocupação do território pela colonização açoriana, num primeiro 

momento, que sobrevivia mediante atividades econômicas de subsistência no litoral 

e, posteriormente, pela ocupação do interior por colonos europeus, principalmente 

alemães, italianos e poloneses, em atividades agrícolas subsidiadas pelo Estado, na 

modalidade de pequenos granjeiros, paulatinamente empobrecidos e tornados 

matutos nas suas pequenas propriedades rurais quando da posterior concentração 

de terras. (RIBEIRO, 2008, p. 386-387) 

Ainda segundo Darcy Ribeiro (2008, p. 395) “A população gringa resultante 

do empobrecimento da colonização branqueadora ocupa, hoje, uma vasta ilha nos 

centros dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que se vai 

alastrando pelas terras vizinhas [...]” 

É possível concluir que a população negra do Presídio Feminino de 

Florianópolis, é proporcional à formação étnica dos habitantes da região. 

Conforme visto até aqui, a realidade do Presídio Feminino de Florianópolis é 

produto do contexto histórico em que surge e se afirma o moderno controle social 

punitivo. No intuito da sua legitimação, o discurso jurídico tem afirmado uma série de 

direitos que serão analisados na próxima seção. 
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3 OS DIREITOS DAS DETENTAS DO PRESÍDIO FEMININO DE FLORIANÓPOLIS 

NOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

 

Dando continuidade ao assunto abordado na primeira seção deste trabalho 

que descreveu o contexto histórico do sistema prisional e, em particular, do Presídio 

Feminino de Florianópolis, se faz necessário tratar dos direitos das detentas 

consagrados em declarações e tratados internacionais, bem como na CRFB/88 e em 

legislação infraconstitucional. 

 

 

3.1 A Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humano é tecnicamente uma 

“recomendação” que a Assembleia das Nações Unidas faz aos seus membros tendo 

como fundamento o respeito à dignidade da pessoa humana e que, após ratificação, 

se incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro.  

Conforme afirma Flávia Piovesan (2006, p. 130), ela foi aprovada em 10 de 

dezembro de 1948, por 48 Estados, com 8 abstenções. 

À Luz de uma perspectiva histórica, pode-se observar que era intensa a 

dicotomia entre o direito a liberdade e direito a igualdade e somente no final do 

século XVIII, as Declarações de Direitos, seja a Declaração Francesa de 1789, seja 

a Declaração Americana de 1776, consagravam a ótica contratualista liberal, em que 

a Constituição traduzia a ideia de uma garantia pela qual os direitos humanos se 

reduziam aos direitos a liberdade, segurança e propriedade, complementados pela 

resistência a opressão (PIOVESAN, 2010, p. 131). 

No mesmo entendimento afirma Comparato (2007, p. 228): a Declaração 

Universal de 1948 representa a culminância de um processo ético que, iniciado com 

a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa, levou ao reconhecimento da 

igualdade essencial de todo ser humano em sua dignidade de pessoa, isto é, como 

fonte de todos os valores, independentemente das diferenças de raça, cor, sexo, 

língua, religião, opinião, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer 

outra condição, como se diz em seu artigo II.  
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê no artigo V, como 

direito básico do homem que “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 

ou castigo cruel, desumano ou degradante” (ONU, 2010). 

Segundo Cândido Furtado Maia Neto (2011): 

A expressão "tratos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes" deve ser 
interpretada de maneira que abarque a mais ampla proteção possível contra 
todo tipo de abusos, sejam físicos ou mentais, incluído o de manter o preso 
ou detento em condições que o privem temporária ou permanentemente do 
uso de um de seus sentidos, como a visão ou a audição, ou de sua idéia de 
lugar ou do transcurso de tempo. 

 

Ainda conforme Declaração Universal dos Direitos Humanos observa-se no 

artigo IX: “Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado”. (ONU, 2010). 

Estabelece o Artigo X: “Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a 

uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, 

para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação 

criminal contra ele”. (ONU, 2010). 

Dispõe também no artigo XI, 1 (ONU, 2010): 

Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida 
inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a 
lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as 
garantias necessárias à sua defesa. 
 

Garantindo a todos os seres humanos a presunção de inocência até o 

trânsito em julgado do processo. 

E por derradeiro no inciso II da mesma Declaração, (ONU, 2010): 

Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no 
momento, não constituam delito perante o direito nacional ou internacional. 
Também não será imposta pena mais forte do que aquela que no momento 
da prática era aplicável ao ato delituoso. 

 

Com relação ao reconhecimento da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos entende Comparato (2007, p. 227):  

Reconhece-se hoje, em toda parte, que a vigência dos direitos humanos 
independe de suas declarações em constituições, leis e tratados 
internacionais, exatamente por que se está diante de exigências de respeito 
à dignidade humana, exercidas contra todos os poderes estabelecidos, 
oficiais ou não. 

 

Divide o mesmo entendimento Piovesan (2006, p.140): 

[...] a Declaração Universal de 1948, ainda que não assuma a forma de 
tratado internacional, apresenta força jurídica obrigatória e vinculante, na 
medida em que constitui a interpretação autorizada da expressão “direitos 
humanos” constante nos arts. 1° (3) e 55 da Carta das Nações Unidas. 
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Outro documento que merece destaque é a Convenção contra Tortura e 

outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adotada pela 

ONU em 28 de setembro de 1984, em que define a tortura: 

[...] o termo "tortura" designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos 
agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a 
fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou confissões; de 
castigá-la por ato cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras 
pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer 
natureza; quando tais dores ou sofrimento são infligidos por um funcionário 
público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua 
instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência [...] 
 

Cabe salientar que este documento significa um avanço com relação às 

práticas sistemáticas de tortura, aplicadas pelos regimes militares no contexto das 

ditaduras que a América Latina sofreu fundamentalmente nas décadas de sessenta 

e setenta. 

Na continuação serão analisados os direitos das detentas, no Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos. 

 

 

3.2 O Pacto de São José da Costa Rica 

 

 

Assim como no âmbito internacional existem diversos Tratados, bem como a 

Declaração Universal de Direitos Humanos, garantindo direitos inalienáveis a todas 

as pessoas, no âmbito interno, na Conferência de São José da Costa Rica em 22 de 

novembro de 1969 foi aprovada a Convenção Americana de Direitos Humanos, à 

qual o Brasil aderiu somente em 25 de setembro de 1992. 

Com relação à aplicabilidade de Tratados Internacionais e Tratados 

Nacionais, salienta COMPARATO (2007, p. 368): 

Aplica-se, a essas disposições novas, o princípio da prevalência dos direitos 
mais vantajosos para a pessoa humana; ou seja, na vigência simultânea de 
vários sistemas normativos- o nacional e o internacional- ou na de vários 
tratados internacionais, em matéria de direitos humanos, deve ser aplicado 
aquele que melhor protege o ser humano.  
 

E sob a ótica da hierarquia das normas entende o ministro Gilmar Mendes 

(2010) que tanto o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos quanto a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos -Pacto de San José da Costa Rica- 
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são diplomas internacionais sobre direitos humanos que têm lugar específico no 

ordenamento jurídico, estando abaixo da CRFB/88, porém acima da legislação 

interna, infraconstitucional. 

O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos 

humanos subscritos pelo Brasil, dessa forma, torna inaplicável a legislação 

infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de 

ratificação. 

O Pacto de São José da Costa Rica elenca no artigo 5º - Direito à 

integridade pessoal: 

1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica 
e moral. 
2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, 
desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser 
tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. 
3. A pena não pode passar da pessoa do delinquente. 
4. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em 
circunstâncias excepcionais, e devem ser submetidos a tratamento 
adequado à sua condição de pessoas não condenadas. 
5. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados 
dos adultos e conduzidos a tribunal especializado, com a maior rapidez 
possível, para seu tratamento. 
6. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a 
reforma e a readaptação social dos condenados. (DHNET, 2010). 
 

Como se pode perceber neste instrumento jurídico, assim como na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos existe uma grande preocupação na 

proteção e preservação da integridade física, moral ou psíquica de todo ser humano.  

Assim fica estabelecido que ninguém poderá ser submetido a tortura ou 

qualquer tratamento desumano, independente de ser ou não privado de sua 

liberdade. 

 E que a partir do momento em que existir um processo em andamento, e a 

pessoa for privada de sua liberdade, deverá haver um tratamento adequado à sua 

condição e, principalmente, uma separação daquelas que já foram condenadas, uma 

vez que ainda não há uma sentença transitada em julgado e, por fim, que a 

finalidade da privação da liberdade atinja seu objetivo essencial de readaptação 

social. 
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3.3 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

 

 

A humanização das penas é expressamente prevista na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 - CRFB/88 que proíbe, no art. 5º, inc. XLVII: 

“as penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, trabalhos forçados, 

banimento e penas cruéis de todo gênero”. 

Ao proibir penas cruéis, conforme define Zaffaroni (2007, p. 672): 

[...] exclui as penas tradicionalmente consideradas corporais como os 
açoites, que estavam expressamente previstos no Código Imperial, cujo 
artigo 60 estabelecia “Se o réu for escravo, e incorrer em pena que não seja 
a capital ou de galés, será condenado na de açoites, e, depois de sofrer, 
será entregue ao seu senhor, que se obrigará a trazê-lo com um ferro pelo 
tempo e maneira que o juiz designar”. 
 

No Brasil, o cumprimento das penas privativas de liberdade é disciplinado 

pela CRFB/88, que prevê em cláusula pétrea no artigo 5º, inciso XLIX, a integridade 

física e moral dos detentos.  

Garante também, ao menos no plano abstrato, o art. 5º, inc. XLVIII: “a pena 

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

idade e o sexo do apenado”. 

Faz referência às mulheres quando, na execução da pena, o art. 5º, inc. L 

estabelece: “às presidiárias serão asseguradas condições para que possam 

permanecer com seus filhos durante o período de amamentação”. 

O referido inciso LIV prevê que: “Ninguém será privado da liberdade ou de 

seus bens sem o devido processo legal” e inc. LV: “aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 

Dispõe o art. 134 da CRFB/88 que “a Defensoria Pública é instituição 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a 

defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV”. 

Nos precisos termos do art. 1º da Lei Complementar 80, de 12 de janeiro de 

1994 (Lei que Organiza a Defensoria Pública): 

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do 
regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção 
dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, 
dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 
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necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da 
CRFB/88.  

E no que tange às funções da Defensoria Pública, dispõe a mesma lei no 
artigo 4°, XVII: 
 

São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras, atuar nos 
estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de adolescentes, 
visando a assegurar às pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o exercício 
pleno de seus direitos e garantias fundamentais. 

 

Para tanto, observa-se no § 11 do mesmo artigo:  

Os estabelecimentos referidos reservarão instalações adequadas ao 
atendimento jurídico dos presos e internos por parte dos Defensores 
Públicos, bem como a esses fornecerão apoio administrativo, prestarão as 
informações solicitadas e assegurarão acesso à documentação dos presos 
e internos, aos quais é assegurado o direito de entrevista com os 
Defensores Públicos.  
 

No processo execucional a presença de advogado e a existência de defesa 

efetiva são imprescindíveis, antes e acima de tudo visando a preservação dos 

interesses do executado, requerendo não só a concessão de benefícios, tais como a 

progressão de regime previsto no art. 112 da LEP e o livramento condicional no art. 

131 da mesma lei, mas também postulando que o juízo de execução e o Ministério 

Público adotem as providências que a lei determina, quando tais órgãos do Estado 

não agirem ex officio.  

Questões relacionadas com a inadequação física do estabelecimento 

prisional, que não atende à finalidade da lei, e descumprimento de direitos e 

garantias vinculadas à pessoa presa não estão fora da esfera de interesses que 

cabe ao advogado observar em defesa de seu cliente, e contra tal estado de coisas 

existem providências legais que podem e devem ser manejadas tecnicamente. 

Cabe também salientar a importância do Ministério Público conforme 

disposto no art. 127 da CRFB/88: “O Ministério Público é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. 

Portanto, é também dever do Ministério Público denunciar as condições 

desumanas em que se encontra o estabelecimento prisional. 
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3.4 O Código Penal Brasileiro 

 

 

Dispõe o artigo 59 do Código Penal que o juiz, atendendo às circunstâncias 

judiciais, estabelecerá a pena aplicável, a sua quantidade e o regime inicial do seu 

cumprimento, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção 

do crime. 

O CP regula a execução da pena privativa de liberdade, de conformidade 

com os três regimes: fechado, semiaberto e aberto, conforme previsto no artigo 33 § 

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”. 

Contudo, observa Zaffaroni (2007, p. 683):  

O condenado a pena superior a oito anos deverá iniciar o cumprimento de 
sua pena em regime fechado; o condenado não reincidente, com pena não 
superior a quatro anos, poderá começar o cumprimento de sua pena em 
regime aberto, mas o condenado a pena superior a quatro anos e não 
superior a oito, se não for reincidente, poderá iniciar o cumprimento de sua 
pena em regime semiaberto. 

 

Fazendo referencia às regras do regime fechado, pode-se observar que o 

condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame 

criminológico de classificação para individualização da execução (artigo 34 do CP) 

Para o regime semiaberto, são elencadas as seguintes aplicações, a norma 

do art. 34 deste Código, caput, ao condenado que inicie o cumprimento da pena em 

regime semiaberto. (artigo 35 do CP) 

§ 1º - O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período 
diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.  
§ 2º - O trabalho externo é admissível, bem como a freqüência a cursos 
supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior.  
 

No regime menos gravoso como o regime aberto, observa-se que baseia-se 

na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado (artigo 136 do CP). 

§ 1º - O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, 
trabalhar, freqüentar curso ou exercer outra atividade autorizada, 
permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga.  
§ 2º - O condenado será transferido do regime aberto, se praticar fato 
definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, 
não pagar a multa cumulativamente aplicada.  
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E por derradeiro o regime especial, em que as mulheres cumprem pena em 

estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua 

condição pessoal, bem como, no que couber, o disposto neste Capítulo (artigo 37 do 

CP) 

Com relação aos direitos garantidos ao preso, observa-se conforme disposto 

no artigo 38 do CP, o preso conserva todos aqueles direitos não atingidos pela 

perda da liberdade como, por exemplo, alimentação suficiente e vestuário, 

proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, descanso e recreação, 

assistência à saúde, jurídica e à educação. 

A ideia dos direitos do preso tem origem bem recente. Decorre da 
consequência lógica de se considerar a privação de liberdade como uma 
medida extrema, cujos limites devem ser estabelecidos, e que, em 
definitivo, é reforçado pela comprovação de que é um mal, para o qual 
ainda não se encontrou substituto, e nem mesmo parece existirem esforços 
sérios para reduzi-lo pelo menos na América Latina. (ZAFFARONI, 2007, 
p.685). 
 

Do trabalho do preso, nota-se na legislação que, conforme elencado no art. 

39 do CP: “O trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os 

benefícios da Previdência Social”.  

Da Legislação especial disposta no art. 40 do CP. percebe-se que a 

legislação especial regulará a matéria prevista nos artigos. 38 e 39 deste Código, 

bem como especificará os deveres e direitos do preso, os critérios para revogação e 

transferência dos regimes e estabelecerá as infrações disciplinares e 

correspondentes sanções. 

Da Reincidência verifica-se, quando o agente comete novo crime, depois de 

transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado 

por crime anterior (artigo 63 do CP). 

A reincidência não é um direito da presa e sim mais um elemento de 

vulnerabilização neste caso fica constatado que este instituto ele afirma legalmente 

os estigmas dos antecedentes criminais. 

Acerca da reincidência Afirma Zaffaroni (2007, p.683): 

[...] o reincidente sempre deverá iniciar o cumprimento da sua pena em 
regime fechado, e, nos demais casos é o juiz, de conformidade com as 
regras estabelecidas para a individualização da pena, quem fixará o regime 
em que o condenado deverá cumpri-la. 
 

Para efeito de reincidência, dispõe artigo 64 e incisos do CP: 
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I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou 
extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo 
superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou 
do livramento condicional, se não ocorrer revogação;  
II - não se consideram os crimes militares próprios e políticos 
 

Conforme pode se observar o CP dispõe de alguns princípios gerais de 

execução da pena, mas é a Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 11 de junho de 

1984, que estabelece as regras concretas para a execução, sendo o próximo item 

destinado a este fim. 

 

 

3.5 A Lei de Execuções Penais 7210/1984 

 

 

A Lei 7210/84, Lei de Execuções Penais - LEP, tem como foco a 

ressocialização do apenado, conforme disposto no artigo 1° “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”. 

Podem-se elencar alguns dispositivos de grande importância, no início do 

cumprimento da pena, a pessoa condenada deveria ser submetida a exame 

criminológico visando identificar as características particulares de cada apenada, 

com o objetivo de individualizar execução da pena e de tornar mais eficaz o seu 

cumprimento. 

Dar assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando 

prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade conforme dispõe 

artigo 10 da LEP. Descreve também que esta assistência deve ser estendida ao 

egresso, sendo elas: material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. 

Da assistência material compreende-se o fornecimento de alimentação, 

vestuário e instalações higiênicas. 

Da assistência à saúde o atendimento médico, farmacêutico e odontológico, 

sendo que conforme enuncia § 2° do artigo 10 da LEP. “Quando o estabelecimento 

penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será 

prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento”. 

E para a mulher será assegurado acompanhamento médico, principalmente 

no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. 
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Da Assistência Educacional, importante salientar que o ensino de primeiro 

grau deverá ser obrigatório, o ensino profissional será ministrado em nível de 

iniciação ou de aperfeiçoamento técnico e para a mulher condenada será oferecido 

ensino profissional adequado à sua condição. 

A finalidade da assistência social será de prepará-las para o retorno à 

liberdade. Observa-se nos incisos do artigo 23 da LEP as incumbências da 

assistência social: 

I - conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames; 
II - relatar, por escrito, ao Diretor do estabelecimento, os problemas e as 
dificuldades enfrentadas pelo assistido; 
III - acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas 
temporárias; 
IV - promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação; 
V - promover a orientação do assistido, na fase final do cumprimento da 
pena, e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade; 
VI - providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência 
Social e do seguro por acidente no trabalho; 
VII - orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado 
e da vítima. 
 

A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e 

aos internados, permitindo-lhes a participação nos serviços organizados no 

estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa (artigo 24 

da LEP). 

A assistência ao egresso consiste em orientação e apoio para reintegrá-lo à 

vida em liberdade; na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em 

estabelecimento adequado, pelo prazo de dois meses. 

Conforme dispõe artigo. 26 da LEP, considera-se egresso para os efeitos 

desta Lei: ”I - o liberado definitivo, pelo prazo de um ano a contar da saída do 

estabelecimento; II - o liberado condicional, durante o período de prova”. 

O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade 

humana, terá finalidade educativa e produtiva (artigo 28 da LEP). 

Do trabalho interno, a LEP elenca no artigo 31 a obrigatoriedade do trabalho 

para o condenado à pena privativa de liberdade na medida de suas aptidões e 

capacidade enquanto para o preso provisório o trabalho não é obrigatório e só 

poderá ser executado no interior do estabelecimento. 

Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a 

condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades 

oferecidas pelo mercado (artigo 32 da LEP). 
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A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 

(oito) horas, com descanso nos domingos e feriados, podendo ser atribuído horário 

especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e 

manutenção do estabelecimento penal. 

Ainda conforme estabelece § 2° do artigo 32 da LEP, os governos federal, 

estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa privada, para 

implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos presídios. 

Importante destacar o artigo 36 da LEP:  

Que o trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado 
somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da 
Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas 
as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. 
 

E as condições em que serão admissíveis a atividade laborativa nos 

parágrafos do mesmo artigo: 

§ 1º O limite máximo do número de presos será de 10% (dez por cento) do 
total de empregados na obra. 
§ 2º Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa 
empreiteira a remuneração desse trabalho. 
§ 3º A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento 
expresso do preso. 
 

Colocando condições o artigo 37 da LEP dispõe: “A prestação de trabalho 

externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, 

disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de um sexto da pena”. 

Podendo a mesma ter revogada a autorização de trabalho externo caso 

venha a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver 

comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. 

Para a escolha da composição do quadro de funcionários, do pessoal 

administrativo, especializado, de instrução técnica e de vigilância será priorizado a 

vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato (artigo 77 

da LEP). 

Importante destacar o § 2º do mesmo artigo, dispõe que no estabelecimento 

para mulheres somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo 

quando se tratar de pessoal técnico especializado. 

Sobre a Defensoria Pública, diz o art. 81-A da LEP que a Defensoria Pública 

velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando, no 

processo executivo e nos incidentes da execução, para a defesa dos necessitados 
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em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva, incumbindo-lhe, nos 

termos do art. 81-B, dentre outras atividades, adotar todas as providências 

necessárias ao desenvolvimento do processo executivo; representar ao Juiz da 

execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou 

procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução 

penal; visitar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado 

funcionamento, e requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade; bem 

como requerer à autoridade competente a interdição, no todo ou em parte, de 

estabelecimento penal. 

Os Estabelecimentos Penais destinam-se ao condenado, ao submetido a 

medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso ( artigo 82 LEP). 

§ 1º - A mulher será recolhida a estabelecimento próprio e adequando à sua 
condição pessoal.  
§ 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.  
 

Os estabelecimentos penais destinados a mulheres deverão possuir 

berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-

los, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade (artigo 83, §2°da LEP). 

O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada 

em julgado, e o preso primário cumprirá pena em seção distinta daquela reservada 

para os reincidentes (artigo 84, §3°da LEP). 

A Penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime 

fechado (artigo 87 da LEP). 

Estabelece o art. 88 da LEP que o condenado será alojado em cela 

individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório, com área mínima de 

6,00 m² (seis metros quadrados). 

Além dos requisitos já referidos o art. 88 da LEP, tem-se também que a 

penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de 

creche para abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos, 

com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa 

(artigo 89 da LEP). 

São requisitos básicos da seção e da creche referidas neste artigo:  

 I – atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes 
adotadas pela legislação educacional e em unidades autônomas; e  
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 II – horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e 
à sua responsável.  

 

A Cadeia Pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios sendo 

determinado pelo artigo 103 da LEP: “Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) 

cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal 

e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”. 

Dos Regimes de execução da pena o Juiz, na sentença, estabelecerá o 

regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, 

observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal (artigo 110 da 

LEP). 

Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou 

em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo 

resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a 

detração ou remição (artigo 111 da LEP). 

Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao 

restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime (§ único do 

artigo anterior). 

A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a 

transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o 

preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom 

comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas 

as normas que vedam a progressão (artigo 112 da LEP). 

Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que, segundo o 

artigo 114 da LEP: 

I- estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo 
imediatamente; 
II - apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a 
que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se, com 
autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime. 
 

O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime 

aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias, do artigo 115 da 

LEP: 

I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de 
folga; 
II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados; 
III - não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial; 
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IV - comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, 
quando for determinado. 
 

Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em 

residência particular quando se tratar de:  

I - condenado maior de 70 (setenta) anos 
II - condenado acometido de doença grave; 
II - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 
IV - condenada gestante (artigo 116 da LEP). 

 

A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, 

com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado: praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; sofrer 

condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em 

execução, torne incabível o regime (artigo 118 da LEP). 

Da Permissão de Saída: os condenados que cumprem pena em regime 

fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do 

estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos (artigo 

120 da LEP): 

I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, 
descendente ou irmão; 
II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14). 
Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do 
estabelecimento onde se encontra o preso. 
 

A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária 

à finalidade da saída (artigo 121 da LEP). 

Da Saída Temporária, os condenados que cumprem pena em regime semi-

aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem 

vigilância direta, nos seguintes casos: (artigo 122 da LEP) 

I - visita à família; 
II - frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução 
do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução; 
III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio 
social. 
Parágrafo único.  A ausência de vigilância direta não impede a utilização de 
equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim 
determinar o juiz da execução. 
 

A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, 

ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da 

satisfação dos seguintes requisitos, conforme artigo 123 da LEP: 
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I - comportamento adequado; 
II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for 
primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; 
III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 

 

A autorização será concedida por prazo não superior a 7 (sete) dias, 

podendo ser renovada por mais 4 (quatro) vezes durante o ano (artigo 124 da LEP). 

Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes 

condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a 

situação pessoal do condenado, conforme dispõe os incisos I, II e III do § 1° do 

artigo 124 da LEP: 

Fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde 
poderá ser encontrado durante o gozo do benefício; recolhimento à 
residência visitada, no período noturno; proibição de frequentar bares, 
casas noturnas e estabelecimentos congêneres. 
 

O benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar 

fato definido como crime doloso, for punido por falta grave, desatender as condições 

impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso (artigo 

125 da LEP). 

A recuperação do direito à saída temporária dependerá da absolvição no 

processo penal, do cancelamento da punição disciplinar ou da demonstração do 

merecimento do condenado ( parágrafo único do artigo 125 da LEP). 

Da Remição, com relação ao trabalho está disposto nos artigos 128 e 129 da 

LEP, que o trabalho do preso tem finalidade educativa e produtiva, devendo ter 

remuneração mínima não inferior a ¾ três quartos do salário vigente. A jornada 

normal de trabalho prevista é de seis a oito horas diárias, com descanso aos 

domingos e feriados. 

Além disso, em seus artigos 126 a 129, a LEP prevê o instituto da remição 

da pena, ou seja, a cada três dias de trabalho realizado, é descontado um dia de 

pena. Se ele não trabalha, perde os benefícios da remição, excetuados apenas o 

preso provisório e o preso político, para os quais o trabalho não é obrigatório. 

 Conforme dispõe artigo 127 e 129 da LEP:  

O condenado que for punido por falta grave perderá o direito ao tempo 
remido, começando o novo período a partir da data da infração disciplinar e 
a autoridade administrativa encaminhará, mensalmente, ao Juízo da 
execução, ao Ministério Público e à Defensoria Pública cópia do registro de 
todos os condenados que estejam trabalhando e dos dias de trabalho de 
cada um deles.  
 



45 

 

Ainda a respeito da remição, na doutrina e na jurisprudência brasileira, há 

grande controvérsia a respeito da possibilidade ou não de concessão de remição ao 

apenado pelo estudo. A fim de suplantar as dúvidas e hesitações, foi editada a 

Súmula 341 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que: “A frequência a 

curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena 

sob o regime fechado ou semiaberto”. 

Da monitoração eletrônica, o juiz poderá definir a fiscalização por meio da 

monitoração eletrônica quando, segundo o artigo 146-B da LEP, “autorizar a saída 

temporária no regime semiaberto; determinar a prisão domiciliar.” 

Conforme expressa o parágrafo único do mesmo artigo da LEP: a violação 

comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da 

execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa: 

I - a regressão do regime;  
II - a revogação da autorização de saída temporária [...] 
IV - determinar a prisão domiciliar [...] 
VI - a revogação da prisão domiciliar;  
VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da 
execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I 
a VI deste parágrafo.  
 

A monitoração eletrônica poderá ser revogada (artigo 146 D da LEP): 

“Quando se tornar desnecessária ou inadequada; se o acusado ou condenado violar 

os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave”. 

Conforme observado, a situação das detentas e dos estabelecimentos 

prisionais no disposto juridicamente está muito distante daquilo que de fato se 

observa na realidade concreta. Sobre isto será tratado na próxima seção. 
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4 A CRISE DE EFICÁCIA PERANTE A REALIDADE DO EXERCÍCIO DE PODER 

NO PRESÍDIO FEMININO DE FLORIANÓPOLIS 

 
 

Nesta seção será utilizada como fonte principal de informação, para 

descrever a situação do Presídio Feminino de Florianópolis, a observação empírica 

obtida ao longo de quatro anos em que a autora deste trabalho exerceu funções 

dentro da referida Unidade Prisional. 

 
 
4.1 A seletividade como critério delimitador da população carcerária 
 
 

A distância entre o previsto em lei e a realidade da Unidade Prisional se 

insere no cenário desigual e excludente da realidade brasileira, num contexto de 

desigualdade econômica, pobreza, desestabilização social e dependência, o que 

possibilita as condições de reprodução do poder econômico e consequente 

manutenção das políticas de dominação sobre as classes subalternas. 

Diante desse panorama, a realidade observada é dinamizada pela dialética 

da inclusão na exclusão social gerando marginalização. Um Estado democrático de 

direito que se propõe garantir o respeito à dignidade da pessoa humana e a busca 

da inserção do indivíduo em sua ordem estatal como cidadão, reconhece e assegura 

juridicamente os direitos fundamentais. Contudo, não é o que se observa na 

realidade, devido, entre outros motivos, à seletividade do sistema penal, fenômeno 

este enraizado na sociedade através do senso comum punitivo, das instituições do 

controle social e das políticas criminais, produzindo uma negação do ser humano, 

através da alienação coisificante, isto é, da negação da sua 

humanidade.transformada em objeto de consumo e descarte. 

Além de funcionar seletivamente criminalizando preferencialmente as 

classes populares e reproduzindo a desigualdade social, o sistema penal engendra 

mais problemas do que aqueles que se propõe a resolver. Em relação à seletividade 

estrutural do sistema penal, aponta Zaffaroni (1989, p. 27): “Os órgãos executivos 

têm espaço legal para exercer poder repressivo sobre qualquer habitante, mas 

operam quando e contra quem decidem.” 

Ainda a respeito da invulnerabilidade dos detentores do poder numa 

sociedade de classes, pondera Zaffaroni, (1989, p. 108):  
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Múltiplos são os casos demonstrativos de que, em nossa região marginal, 
os poderosos só são vulneráveis ao sistema penal quando, em uma luta 
que se processa na luta hegemônica, colidem com outro poder maior que 
consegue retirar-lhes a cobertura de invulnerabilidade. 
 

A exclusão mediante a seletividade pode ser verificada, inclusive, na 

formulação técnica das normas e aplicação seletiva das mesmas pautando-se na 

posição ocupada pelo indivíduo na sociedade.  

Conforme afirma Zaffaroni (2001, p. 16, 26):  

A seletividade, a reprodução da violência, a corrupção institucionalizada, a 
verticalização social, a destruição das relações comunitárias não são 
características de determinada conjuntura social, mas de uma estrutura de 
exercício de poder de todos os sistemas penais.  
 

A seletividade ocorre de várias formas, uma delas se dá através dos critérios 

discricionários em que são escolhidas as pessoas definidas como “suspeitas” 

previamente à pessoa estigmatizada sofrer a atuação policial, pois pautados no 

discurso do senso comum impregnado na sociedade em que o agente policial está 

inserido, a maioria das vezes a abordagem policial recai naqueles que já são 

rotulados como delinquentes por fazer parte dos estereótipos socialmente definidos. 

O fenômeno da seletividade deixa transparecer que a atuação das forças de 

segurança é pautada pela escolha de uma clientela habitual, fato que se evidencia, 

entre outras situações, repisando, quando é feita a abordagem sob suspeita do 

cometimento de um delito e, na falta de provas e formas de justificar a atuação, 

muitos policiais utilizam-se do poder que lhes é conferido, e violam qualquer garantia 

de direitos inerentes ao ser humano, contando sempre com a anuência da 

instituição, a impunidade histórica deste tipo de práticas, e a cordialidade 

tipicamente patrimonialista11, situação esta recorrente dentro do sistema policial. 

Segundo Baratta (2002, p. 89), há uma mudança da identidade do indivíduo 

ocorrida no momento em que é introduzido no estigma de desviante, bem como uma 

tendência a permanecer no papel social em que a estigmatização o introduziu. 

Outra forma de estigmatização pode ser observada nas decisões pautadas 

no abstrato, os juízes, incapazes de penetrar no mundo do acusado e de serem 

sensíveis ao conhecimento da facticidade, decidem de forma dedutiva, e não 

cognoscitiva, segundo as necessidades de justificar e legitimar o próprio sistema. 

                                                 
11 Aqui a referência à cordialidade é no sentido da categoria “homem cordial” da obra de Sérgio Buarque de Holanda. Raízes 
do Brasil. São Paulo. Companhia das Letras, 2006. p. 139 e ss. 
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Percebe-se que a presunção de inocência não é observada pela maioria dos juízes, 

que justificam prisões preventivas por pequenos delitos isso sem falar na 

morosidade do judiciário para com aqueles que aguardam o julgamento privados de 

sua liberdade.  

Por isso, afirma-se que a estigmatização continua com o cumprimento da 

pena e até mesmo sobre o preso provisório encarcerado dentro dos 

estabelecimentos penais, aguardando julgamento e podendo a qualquer momento 

receber uma sentença absolutória. 

Pois, dentro da prisão, não há uma distinção entre aquelas que cumprem 

pena e aquelas que aguardam o andamento do processo presas ainda sem 

julgamento. O próprio agente penitenciário desconhece a diferenciação e trata-as de 

forma igual, conforme observado no capítulo anterior. A Cadeia Pública deveria ser 

destinada ao recolhimento das presas provisórias, o que de fato não ocorre em 

Florianópolis, sendo todas encaminhadas ao Presídio da Capital.   

A estigmatização é reafirmada diariamente pelos aparelhos políticos, 

econômicos e sociais, os detentores do poder conseguem justificar essa dominação 

mediante a divulgação de um discurso ideológico12 por intermédio não só dos meios 

de comunicação, principal veículo divulgador, mas também dos próprios dominados.  

Esse discurso utilizado pela mídia sensacionalista somente desencadeia 

campanhas contra o crime, aumentando a propaganda do mesmo, à medida que se 

espalha no imaginário popular, instigando a prática da violência ao divulgar e 

solidificar estereótipos. Com isso tenta-se justificar o sistema penal falido que atua 

de forma ilegítima, seletiva, isto é, baseada em estereótipos o que aumenta, 

consequentemente, a violência. 

A violência cotidiana do sistema penal recai sobre os setores mais 

vulneráveis da sociedade, marginais, afastados do poder, mas que são o foco da 

atuação violenta daquele sistema conservador, autoritário, refratário de uma 

realidade complexa e ansiosa pela construção de uma sociedade justa. Refletindo 

uma ideologia individualista, busca aniquilar o inimigo, sendo este todo aquele que 

se desvirtue do padrão ideal vigorante. Em que pese o conflito entre o atuar do 

                                                 
12  Define-se neste trabalho o discurso ideológico como a ideologia da classe dominante que deforma  e/ou oculta a realidade 
conforme os sues interesses. Neste sentido, afirma Marx (1991, p. 72)  “[...] Os indivíduos que constituem a classe dominante 
possuem, entre outras coisas, também consciência e, por isso, pensam; na medida em que dominam como classe e 
determinam  todo o âmbito de uma época histórica, é evidente que o façam em toda sua extensão e, conseqüentemente, entre 
outras coisas, dominem também como pensadores, como produtores de idéias; que regulem a produção e a distribuição das 
idéias de seu tempo e que suas idéias sejam, por isso mesmo as idéias dominantes da época [...]” 
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sistema penal e os valores de igualdade social, tolerância, respeito aos direitos 

humanos, aquele é sustentado por um discurso cuja finalidade é a eliminação do 

dissenso, a manutenção da desigualdade social, a sustentação da hegemonia dos 

grupos de poder na sociedade de classes. 

 

 

4.2 A estrutura do presídio como fator de degradação 

 

 

Será abordado a seguir o funcionamento de fato do Presídio Feminino de 

Florianópolis, suas precárias instalações e perfil do funcionário que presta serviço 

dentro e fora das Unidades Prisionais. 

Inicialmente, observa-se uma enorme distância entre as disposições legais e 

a realidade, no Presídio Feminino de Florianópolis, as celas são classificadas como 

alojamentos abrigando em média quinze detentas em cada uma. 

A superlotação na Unidade Prisional é um dos principais problemas de 

degradação encontrado, a capacidade prevista da referida Unidade para abrigar as 

mulheres presas é de 66 vagas; contudo, em maio de 2011 verificou-se que a 

população carcerária era de 135. Assim, o déficit de vagas em relação à população 

carcerária está, em média, acima de 100%, o que gera condições insalubres e 

desumanas, acarretando na maioria das vezes diversas doenças físicas e psíquicas. 

A situação das presas é desanimadora em decorrência da escassez de recursos 

financeiros para manutenção da estrutura física do presídio e a falta de interesse por 

parte das autoridades públicas. 

Devido à falta de espaço físico, muitas mulheres presas se amontoam e 

acabam dormindo nos corredores dos alojamentos, pois não há camas suficientes 

para todas. Outro fato comum, quando há entendimento ou necessidade, é 

dormirem duas mulheres13 na mesma cama. 

No interior das celas as condições são extremamente desumanas, a 

quantidade de ratos, baratas e outros insetos é realmente assustadora, o que 

contribui para o acometimento de enfermidades; estas também são ocasionadas 

                                                 
13 Essa situação de dormirem duas mulheres juntas, na mesma cama é chamada por elas de “posição de valete”. 
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pela falta de ventilação14 necessária, umidade, calor excessivo em determinadas 

épocas do ano. 

Na referida unidade não existe alojamento individual, todas as celas são 

divididas por várias mulheres, superlotadas; não há uma seção devidamente 

equipada para a gestante e parturiente, já que o alojamento em que estas são 

recolhidas é igual aos demais e, portanto, inexiste espaço para manterem seus 

bebês com segurança; assim, mães e bebês dormem nas mesmas camas, sendo 

que muitas destas camas são beliches, o que aumenta ainda mais o perigo de 

acidentes. 

A alimentação até o ano de 2010 era servida dentro de panelões e feita 

pelas próprias presas, que a distribuíam de forma irregular, atendendo as 

preferências de algumas detentas, por afinidade, ameaça ou retaliação. Este fato foi 

modificado em 2011 mediante a utilização de marmitas individuais, sendo 

atualmente servido dentro de embalagens plásticas e sem critérios de preferência, 

ou seja, não há diferença na alimentação de umas sobre as demais, todas comem a 

mesma comida e na mesma quantidade. 

A unidade não dispõe de atendimento de uma equipe médica especializada, 

somente de uma técnica de enfermagem que faz a triagem dos casos e, 

dependendo da situação, aqueles que não são emergências, são agendados para 

consulta através dos postos de saúde do município. Todos os casos em que há 

necessidade de atendimento hospitalar são encaminhados a hospitais. As presas 

que necessitam ser deslocadas para atendimento fora da Unidade são escoltadas 

pela agente penitenciária de plantão e policial militar, situação esta que poderia ser 

diferente se houvesse equipe médica específica, de forma a garantir a essas 

pessoas atendimento no interior da Unidade, caracterizando a Unidade Prisional 

como uma Unidade de Saúde tutelada pelo Estado. 

Outro problema encontrado dentro da Unidade Prisional é a atuação das 

agentes penitenciárias que trabalham diretamente com as pessoas presas, atuando 

de forma a intimidar e violar direitos daquelas que já não exercem mais seus direitos 

fundamentais, direitos inerentes a todo ser humano. A maioria das agentes 

penitenciárias trata as presas, o tempo todo, aos gritos, lhes exigindo uma postura 

de submissão em que as mulheres andem permanentemente de cabeça baixa e 
                                                 
14 A falta de ventilação ocorre devido os alojamentos abrigarem o dobro da capacidade prevista, verifica-se um amontoado de 
mulheres em situação desumana, diferente daquela prevista em lei, sendo que os alojamentos possuem somente uma janela e 
90% das mulheres presas fazem uso de tabaco dentro dos referidos alojamentos. 
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com as mãos para trás, como sinal de respeito à autoridade. Não podem olhar na 

direção das funcionárias, senão lhes é chamada a atenção, não podem conversar 

enquanto passam por algum funcionário, pois mais uma vez são repreendidas. 

Observa-se uma verdadeira domesticação do corpo e também da alma das pessoas 

submetidas à privação da liberdade, essas pessoas perdem totalmente a sua 

identidade, sua dignidade e sua tentativa de sobreviver ao processo de 

despersonalização gerado pelo confinamento forçado. 

Quanto a esta situação de perda da identidade afirma Zaffaroni (1989, p. 

139):  

A prisão ou jaula é uma instituição que se comporta como uma verdadeira 
máquina deteriorante: gera uma patologia cuja característica mais evidente 
é a regressão, o que não é difícil de explicar. O preso é levado a condições 
de vida que nada tem que ver com as de um adulto, se priva de tudo o que 
usualmente faz um adulto ou faz com limitações que o adulto conhece 
(fumar, beber, ver televisão, comunicar-se por telefone, receber ou enviar 
correspondências, manter relações sexuais, vestir-se etc.).15 

 

A deterioração ocasionada pelo aprisionamento é entendida por Wacquant 

(2001, p. 108-109) com os mesmos efeitos negativos do confinamento no gueto, nas 

palavras do autor:  

[...] uma casa de detenção ou de pena é certamente um espaço à parte que 
serve para conter sob coação uma população legalmente estigmatizada, no 
seio da qual esta população desenvolve instituições, uma cultura e uma 
identidade desonrada que lhe são específicas. A prisão também é, portanto, 
composta por estes quatro elementos fundamentais que formam um gueto – 
estigma, coação, confinamento territorial e paralelismo institucional -, e por 
isso por objetivos similares. 

 

O convívio entre presidiária e agente, contato este inevitável uma vez que 

são obrigadas a exercerem uma interação, adotando formas de convívio da 

instituição diferentes daquelas da vida comum, é marcado pela violência e abuso de 

autoridade já que muitas agentes depositam, nas mulheres estigmatizadas pelo 

confinamento, uma coação moral que as autorizaria a reprimir, agredir e violar 

sistematicamente os direitos humanos das presas. 

 

 

 

                                                 
15 Tradução própria do original em espanhol: “La prisión o “jaula” es uma instituición que se comporta como uma verdadera 
máquina deteriorante: genera uma patologia cuya característica más saliente es la regressión, lo que no es difícil de explicar. El 
preso o prisionero es llevado a condiciones de vida que nada tienen que ver con las del adulto; se le priva de todo lo que 
usualmente hace el adulto o debe hacerlo em condiciones y com limitaciones que el adulto no conoce (fumar, beber, mirar 
televisión, comunicarse telefonicamente, recibir o enviar correspondências, mantener relaciones sexuales, vestirse, etc).” 
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4.3 As condições de trabalho como superexploração 

 

 

Dentro da unidade prisional, o Estado controla a liberdade, o tempo, as 

atividades, o repouso, o número das refeições, o trabalho exercido pela pessoa 

encarcerada. Percebe-se a força do poder da instituição em domesticar aquelas 

privadas de sua liberdade apoderando-se do ser humano por inteiro. 

O trabalho desenvolvido no interior das prisões é visto pelos legisladores, 

governantes e por boa parte da população, como remédio capaz de sanar todos os 

males. 

Segundo o discurso legitimante do sistema penal o caminho trilhado por 

aquela que entra no sistema prisional tem sempre como pré-condição o ócio e a 

desocupação e o combate a esses desvios só poderia ser feito modelando-as com 

hábitos da disciplina do trabalho. Sendo que na prisão elas seriam, “reeducadas” ou 

“ressocializadas” e estimuladas a uma vida cotidiana, baseada nas atividades 

laborativas. O discurso moralizante retribucionista, próprio do senso comum punitivo, 

ainda acredita que o trabalho reeduca, deixando de perceber, por ausência de 

reflexão crítica, que a condição do trabalho assalariado no modo de produção 

capitalista é, na sua essência, pautado pela exploração e a alienação16. Assim, 

considerando a condição de superexploração e opressão do trabalho dentro dos 

estabelecimentos penais é praticamente impossível encontrar nele benefícios para o 

indivíduo preso. 

A antítese que se percebe na maioria das unidades prisionais em relação à 

superexploração da condição desigual que ocupa aquele privado de sua liberdade 

para com aquele que detém o poder, na condição de proprietário dos meios de 

produção é extremamente significativa. 

 O trabalho executado pelas detentas não tem as mesmas características 

daquele prestado pelo ser humano livre, pois guarda suas particularidades, ou seja, 

um tratamento único dado pelo ordenamento jurídico. Desta forma, a atividade 

desempenhada pelas mulheres presas não é protegida pela Consolidação das Leis 

do Trabalho- CLT, mas regida pela LEP. O que acarreta diversos problemas, 

                                                 
16  Sobre a alienação do trabalho assalariado no modo de produção capitalista, cabe lembrar Marx (1991, p. 104- 105): “A única 
relação que os indivíduos ainda mantêm com as forças produtivas e com sua própria existência – o trabalho – perdeu para eles 
toda a aparência de auto-atividade e só conserva sua vida atrofiando-a [...] a vida material aparece como a finalidade, e o 
criador desta vida material, o trabalho (agora a única forma possível mas, como veremos, negativa, da auto-atividade), aparece 
como meio.” 
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principalmente quanto à remuneração, estabilidade de emprego e demais direitos 

previstos na CLT. 

As empresas que se aproveitam da força de trabalho desta parcela excluída 

da sociedade, se instalam dentro das Unidades Prisionais com um claro objetivo: o 

lucro fácil através da superexploração da força de trabalho, não existindo qualquer 

contraprestação a título de comprometimento para com a inserção laboral da 

egressa. 

Essa superexploração e abandono ocorre porque não há uma política de 

Estado preocupada em promover uma condição digna de cumprimento da pena por 

aquela privada de sua liberdade e muito menos com as condições de vida da 

egressa. Assim há cumplicidade e/ou organização do processo por parte da 

autoridade política que, no seio do Estado, torna este tipo de prática uma atividade 

lícita, tentando legitimá-la com o discurso retórico da ressocialização pelo trabalho. 

As mulheres que se encontram reclusas na Unidade Prisional de 

Florianópolis, exploradas pelas empresas na sua força de trabalho, para não 

dependerem exclusivamente da ajuda familiar para compra de alimentos, produtos 

de higiene pessoal e materiais de limpeza, optam por prestar serviços a essas 

empresas que, em troca da mão de obra barata, sem encargos trabalhistas e 

responsabilidades sociais, exploram e submetem a um ritmo de produção 

humanamente impossível de ser cumprida por qualquer trabalhador fora dos 

estabelecimentos prisionais. A situação em que se encontram é que conduz à 

aceitação da superexploração, uma vez que uma parte do pouco dinheiro que 

arrecadam com a remuneração do trabalho, é destinada ao sustento da própria 

família. 

Observação importante de ser destacada é o fato de que a remuneração das 

detentas que prestam serviços para as empresas conveniadas com a unidade 

prisional é muito inferior àquela prevista pela LEP. 

Outro fator importantíssimo relacionado ao trabalho realizado pelas mulheres 

presas é o instituto da remição da pena, ou seja, a cada três dias de trabalho 

realizado, é descontado um dia de pena. Se ela não trabalha, perde os benefícios da 

remição, excetuada apenas a presa provisória para a qual o trabalho não é 

obrigatório. 

Importante salientar também a remição da pena pelo tempo dedicado ao 

estudo, na doutrina e na jurisprudência brasileira, há grande controvérsia a respeito 
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da possibilidade ou não de concessão de remição a apenada pelo estudo. A fim de 

suplantar as dúvidas e hesitações, foi editada a Súmula 341 do Superior Tribunal de 

Justiça, a qual reza: “A freqüência a curso de ensino formal é causa de remição de 

parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semi-aberto.” Abrindo a 

possibilidade de beneficiar aquela que deseja dedicar o tempo em que se encontra 

recolhida na Unidade Prisional, ao estudo e não a atividade laborativa. 

 

 

4.4 A ausência de assessoria jurídica  

 

 

Outro problema encontrado no Presídio Feminino de Florianópolis é a falta 

da Defensoria Pública estadual para atendimento das pessoas presas e 

principalmente da defensoria preventiva antes mesmo do início do processo. 

O que ocorre no Estado de Santa Catarina é sem dúvida a sonegação e 

violação de um direito fundamental, negligenciando acesso à justiça de forma 

igualitária por todas aquelas que dela necessitam. 

No presente trabalho, devido à extensão do assunto em particular, não se 

abordará em profundidade o problema gerado pela ausência de Defensoria Pública 

no Estado de Santa Catarina, nem a tentativa da sua substituição pelos serviços 

prestados pela defensoria dativa. 

Todavia o que se observa no atendimento às mulheres presas no Presídio 

Feminino de Florianópolis é que o atendimento prestado não é dado com a devida 

atenção por parte do defensor que se divide em vários trabalhos, pois não são 

profissionais com dedicação exclusiva, ou seja, atuam em várias áreas a fim de 

melhorar a remuneração recebida, já que a defensoria dativa paga valores inferiores 

aos de um advogado constituído e o prazo para recebimento do mesmo também é 

bastante demorado. 

O defensor dativo atua somente quando já existe lide em muitos casos o 

defensor só vai ter conhecimento do processo no dia da audiência, isso quando 

comparecem porque na maioria das vezes deixam a cliente sem a sua defesa o que 

prolonga ainda mais o andamento processual. 

No Presídio Feminino de Florianópolis existem presas provisórias 

aguardando sua primeira audiência há mais de quatro meses; muitas dessas 
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prisões, em torno de 40%, são flagrantes de furtos de objetos de pequeno valor, 

outras são vítimas do envolvimento com o tráfico de drogas, este proveniente dos 

relacionamentos amorosos com homens já marginalizados e estigmatizados ou, pela 

própria família na necessidade de trabalho e só obtendo no trabalho ilícito alguma 

garantia. 

Percebe-se que, em muitos casos, se houvesse um advogado defensor 

engajado na defesa dos direitos dessas pessoas, muitas delas não aguardariam o 

processo recolhidas na unidade prisional. O que de fato é completamente ilegal uma 

vez que a prisão somente deveria ser decretada para garantia da ordem pública; 

garantia da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou para 

assegurar a aplicação da lei penal, conforme dispõe artigo 312 do Código de 

Processo Penal. 

Atualmente esses quatros requisitos para a decretação da prisão preventiva 

estão sendo esquecidos, uma vez que alguns juízes de direito, entendem que o 

clamor da sociedade seria um pressuposto de maior relevância para tal decretação e 

o fato de a acusada se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 310 do CPP e ter 

assegurado seu direito constitucional, conforme o inciso LXVI, do art. 5.º da 

CRFB/88, sofre de uma eficácia precária extremamente frágil. 

Outro aspecto que merece ser elencado é a defensoria na execução da 

pena, fato este inexistente dentro da unidade prisional. As mulheres presas se 

encontram em total abandono e esquecimento por parte do Estado, que deveria 

garantir o atendimento da defensoria durante todo o cumprimento da pena. O que 

ocorre de fato é que este trabalho, que deveria ser prestado por um defensor público 

do Estado, acaba sendo executado pelas funcionárias da unidade, na tentativa de 

resguardar algum direito àquelas recolhidas junto à instituição. 

Durante o cumprimento da pena existe a possibilidade das progressões de 

regime, conforme previsto em lei, para enfim o direito à liberdade, seja esta 

condicional, domiciliar ou regime aberto, e também outros benefícios como a 

possibilidade da realização de trabalho ou estudo extra muros, principalmente para 

aquelas que possuem uma pena elevada a ser cumprida. Para serem inseridas 

novamente na sociedade, deveria ser oportunizada a possibilidade de se 

especializar ou mesmo de se atualizar no mercado de trabalho. 

 As saídas deveriam ser concedidas depois de cumprido um sexto da pena 

se primária e um quarto se reincidente, contudo são raros os casos em que é 
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solicitado este benefício para alguma mulher presa ou lhes é explicada a 

possibilidade de pleitearem tal benesse, o que consequentemente poderia diminuir o 

fator de reincidência na unidade prisional. Por isso considera-se muito importante 

este trabalho ser realizado pela defensoria pública estadual, ainda hoje inexistente, 

para que não haja uma prolongação do cumprimento da pena além do estabelecido 

em sentença, ou da reincidência da clientela da unidade prisional. 

A realidade é bem diferente daquilo previsto pela LEP já que, em muitos 

casos, ainda se encontram presas na referida unidade pessoas que já ultrapassaram 

os prazos para as devidas progressões, seja por falta de profissional dentro da 

unidade controlando os prazos individuais de cada mulher presa, pela morosidade 

da Vara de Execuções Penais, pelos serviços prestados pelas varas da Comarca de 

origem que não confeccionam o Processo de Execução Provisório no momento 

oportuno, pelas transferências sofridas durante a vida pregressa, pela reincidência, 

enfim, por vários problemas encontrados para concretizar uma eficaz execução 

penal. Todavia, pode-se concluir que pelo fato de não haver uma defensoria atuante 

na garantia dos direitos dessas pessoas a situação só tende a piorar. 

 

 

4.5 Do estigma à reincidência 

 

 

Além das dificuldades de enfrentar determinadas situações da vida em 

liberdade devido à aculturação, proveniente do período em que esteve segregada na 

unidade prisional, a egressa ainda terá que conviver com o estigma, ou 

etiquetamento e rejeição na sociedade. 

Ao definir uma pessoa como criminosa induzida pelos estereótipos sociais 

atinge-se o que se chama rotulação do indivíduo, presente no processo de 

criminalização, revelando consequências psicológicas degradantes na pessoa 

enquanto presa e também como egressa.  

Ao haver a condenação do indivíduo pela prática de um crime e, portanto, “o 

castigo, na verdade, é uma indicação de que as etiquetas negativas estão sendo 

aplicadas. E as etiquetas negativas podem criar expectativas negativas, auto-

imagens e certas condutas [...]” (BISSOLI FILHO, 1998, p. 185) 
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Observa-se a constatação deste preconceito, com a prática comum de 

empregadores solicitarem a declaração de antecedentes criminais, para fins de 

pleitearem uma vaga de trabalho, ou seja, a pessoa já cumpriu pena, não está em 

desobrigação para com a justiça e será mais uma vez excluída não somente do 

conjunto de relações na sociedade como também, em particular, de vender a sua 

força de trabalho no mercado, recebendo uma nova punição pelo mesmo delito, 

depois de já ter cumprido integralmente sua pena. 

Outro aspecto muito importante para a crise de legitimação do sistema penal 

é o processo de estigmatização que sofrem aquelas que ocuparam o papel de 

“criminosas” no sistema prisional, negando o princípio da igualdade. 

As pessoas que passaram pelo sistema prisional, que sofreram todos os 

abusos de poder e negligenciamento de direitos, continuam a sofrer ainda quando 

egressas, pela insuficiência de assistência estatal às ex-presidiárias, devido a que 

estas, muitas vezes, não tem auxílio nem para regularizar suas documentações e 

até saem da prisão na maioria das vezes sem dinheiro para pagar a tarifa do 

transporte coletivo e poder chegar na sua casa.  

Acerca da falácia do discurso jurídico-penal e sobre a rotulação, como 

função deslegitimante, afirma zaffaroni (1989, p. 60):  

Cada um de nós se torna aquilo que os outros vêem em nós e, de acordo 
com esta mecânica, a prisão cumpre uma função reprodutora: a pessoa 
rotulada como delinqüente assume, finalmente, o papel que lhe é 
consignado, comportando-se de acordo com o mesmo. 
 

O Estado, pressionado pela “opinião pública” (senso comum punitivo) e pela 

mídia, elabora leis, aumenta o rigor das penas e constrói novos estabelecimentos 

penitenciários, como tentativa de organizar-se enquanto poder gestor da dominação 

e exclusão. As políticas de segurança pública adotadas pelo Estado de Santa 

Catarina preferem construir presídios e se esquecem de investir em cursos 

profissionalizantes ou na geração de emprego para as egressas, sempre focando na 

custódia e nunca na recuperação. 

 Contudo, diante dos elevados índices de reincidência, é possível afirmar 

que o sistema penitenciário é ineficaz na prevenção e combate da criminalidade. Os 

métodos punitivos estabelecidos pela legislação penal não cumprem as exigências 

legais e, principalmente, sua função declarada. 

É muito difícil, durante um período de cumprimento de pena, com a 

degradação vivida dentro do sistema prisional, transformar para melhor indivíduos 
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que tiveram durante toda a sua permanência na prisão uma série de influências 

negativas, violação de direitos e abusos diários.  

Aquelas que cumprem suas penas e voltam à liberdade, dificilmente 

conseguem se incluir no mercado de trabalho e no pleno convívio social, porque a 

grande maioria das apenadas é formada por pessoas analfabetas ou 

semianalfabetas sem qualificação profissional e também, dificilmente alguém abrirá 

às portas de sua empresa ou de sua residência para dar emprego a uma ex-

presidiária. 

As empresas que usufruem da força de trabalho da pessoa presa, ainda 

recebem beneficios fiscais e só tem a obrigação de pagar três quartos do salário 

mínimo pela mão de obra. Na realidade, no Presídio Feminino sempre pagam 

menos e não há comprometimento com o emprego quando a pessoa ganha 

liberdade, já que são absolutamente esquecidas e abandonas não tendo nenhum 

tipo de assistência e reinserção profissional. 

Mais uma vez percebe-se que a legislação traz uma proteção, uma garantia 

que não é outra coisa a não ser mais uma norma sem eficácia. É dever do Estado, 

conforme analisado na seção anterior, a efetivação de direitos para com a egressa, 

mas a realidade está completamente distante daquilo previsto em lei, uma vez que 

não há comprometimento do Estado e muito menos das classes empresariais em 

inserir essas pessoas discriminadas e excluídas pela sua condição, novamente na 

sociedade, afim de que estas pessoas não continuem no trabalho ilícito e consigam 

conquistar seu espaço no “mundo livre”. 

 

 

4.6 Alternativas para reduzir a violência do sistema prisional 

 

 

Conforme exposto durante todo o trabalho, a partir da análise da 

criminologia crítica, o discurso jurídico penal verifica-se incongruente com a prática 

do controle social punitivo exercido pelo Estado através dos órgãos de repressão, 

entre eles as unidades prisionais. 

O sistema Penal não tem legitimidade para justificar a sua existência na 

sociedade, uma vez que as bases desta são estruturalmente constituídas pela 

desigualdade e justificadas pela ideologia dominante. 
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Para a superação do discurso ideológico das classes dominantes, é 

necessário que a práxis supere constantemente a teoria, permitindo a transformação 

da realidade social, conforme já afirmaram Marx e Engels (1991, p.125- 126) na II 

tese sobre Feuerbach:  

A questão de saber se cabe ao pensamento humano uma verdade objetiva 
não é uma questão teórica, mas prática. É na práxis que o homem deve 
demonstrar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter terreno de seu 
pensamento. A disputa sobre a realidade ou não-realidade de um 
pensamento que se isola da práxis é uma questão puramente escolástica. 

 

Nas declarações e tratados internacionais bem como no ordenamento 

jurídico nacional há garantias de direitos a todos e todas em igualdade, porém a 

realidade é bem diferente conforme presenciado diariamente em qualquer instituição 

punitiva. “[...] enquanto a teoria não mostrar o significado da prática imediata dos 

homens, enquanto a experiência comum da vida for mantida sem crítica e sem 

pensamento, a ideologia se manterá [...]” (CHAUÍ, 1993, p. 87)  

Na tentativa de atingir uma síntese provisória do antagonismo evidenciado 

entre o discurso declarado que garante direitos e a dignidade humana das mulheres 

presas no Presídio Feminino de Florianópolis e a realidade do exercício de poder 

cotidiano nesta instituição, é possível apontar algumas alternativas para diminuir a 

violência ocasionada pelo controle punitivo e o encarceramento. 

Muito embora se tenha claro que a sociedade de classes promete através de 

lei, igual respeito aos direitos humanos de todas e de todos e nunca tenha efetivado 

ou possa vir a cumprir essa promessa, é importante resgatar o viés emancipatório 

dos direitos humanos fundamentais como um instrumento a serviço da 

transformação social.  

Se o encarceramento já mostrou exaustivamente que não serve para 

ressocializar e muito menos para diminuir o crime e a violência, poderia se adotar 

com mais freqüência as penas alternativas previstas na legislação brasileira, ao 

invés de continuar, ingenuamente e/ou perversamente, apostando no aumento das 

penas privativas de liberdade. Todavia, é bom se esclarecer que isto não significaria 

deixar sem punição aquelas que cometeram crimes, mas sim lhes aplicar penas 

condizentes com a gravidade de seus crimes, na realidade, o que se espera é que 

fossem aplicadas as determinações legais já existentes. 

Conforme divulgado pela seccional Santa Catarina da Ordem dos 

Advogados do Brasil: “Sem advogado não há justiça; sem justiça não há 
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democracia”. Assim, como é possível falar em justiça e em democracia quando, 

entre outros cidadãos de baixa renda, uma parcela significativa da população do 

Presídio Feminino de Florianópolis não tem acesso a um advogado que defenda 

seus direitos. 

Como já foi tratado, o serviços prestados pela advocacia dativa se revelam 

insuficientes e precários. Assim, resulta incompreensível a omissão inconstitucional 

dos sucessivos governos do Estado de Santa Catarina que ainda não criaram a 

Defensoria Pública Estadual. 

Se a privação de liberdade somente deteriora a condição humana, devem 

ser buscados os caminhos legais para diminuir o tempo aguardado para o retorno ao 

convívio social. Neste sentido um instrumento importante é a remição da pena, 

sobretudo aquela obtida pela inserção da detenta no sistema educativo. Cabe 

esclarecer que existe a Súmula 341 do STJ, que reconhece esta possibilidade, bem 

como há o Projeto de Lei 7824/2010 em trâmite no Congresso Nacional. 

O governo do Estado através dos órgãos competentes, ao celebrar convênio 

com as empresas que exploram a força de trabalho das detentas, deveria exigir aos 

empresários conveniados que reservassem uma cota das vagas de trabalho para 

egressas, a fim de, compensar o benefício obtido mediante a inclusão formal 

daquelas que pretendem se inserir no mundo do trabalho com todos os direitos e 

garantias previstos pela CLT. 

Nessa esteira o Projeto “Começar de Novo” do Conselho Nacional de Justiça 

pode ser uma das iniciativas que merecem atenção, aplicação e multiplicação por 

parte das autoridades do Estado. 

Se uma pessoa trabalha e contribui compulsóriamente com o Instituto 

Nacional de Seguridade Social, ela tem em determinadas hipóteses previstas em lei 

o direito a benefícios previdenciários específicos. O auxílio-reclusão é um deles, ele 

é devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, durante o período em 

que estiver preso sob regime fechado ou semi-aberto. 

Não há possibilidade de ser concedido o benefício do auxilio reclusão aos 

dependentes do segurado que estiver cumprindo pena em regime aberto ou em 

livramento condicional, sendo necessário o cumprimento de alguns requisitos 

conforme dispõe Ministério da Previdência Social (2011): 

O segurado que estiver sido preso não poderá estra recebendo salário da 
empresa, na qual trabalhava, nem estar de gozo de auxílio doença, 
aposentadoria ou abono de permanência em serviço; A reclusão deverá ter 
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ocorrido enquanto na manutênção de qualidade de segurado; O último 
salário de contribuição de salário do segurado (vigente na data do 
recolhimento a prisão ou na data do afastamento do trabalho ou cessação 
das contribuições. 
 

Após a concessão do benefício, os dependentes devem apresentar à 

Previdência Social, de três em três meses, atestado de que o trabalhador continua 

preso, emitido por autoridade competente, sob pena de suspensão do benefício.  

O auxílio reclusão deixará de ser pago conforme prevê Ministério da 

Previdência Social, 2011: 

Com a morte do segurado, neste caso o auxílio reclusão será convertido em 
pensão por morte; Em caso de fuga, liberdade condicional, transferência 
para prisão albergue ou cumprimento da pena em regime aberto; Se o 
segurado passar a receber aposentadoria ou auxílio doença, podendo optar 
pelo mais vantajoso; Ao dependente que perder a qualidade (ex: filho ou 
irmão que se emancipar ou completar 21 anos de idade, salvo se inválido; 
Com o fim da invalidez no caso de dependente inválido e com a morte do 
dependente. 
 

Com a impossibilidade de manter o sustento da família uma vez segregada 

junto a Unidade Prisional, o benefício concedido é de grande importância para a 

manutênção das despesas dos dependentes da pessoas recolhida a Instituição 

Prisional, uma vez que auxilía e reduz a possibilidade da marginalização do resto do 

núcleo familiar. 

Porém uma significativa parcela da população apoiada no seu discurso 

moral condenam o recebimento do benefício, justificando que muitas “pessoas de 

bem”, não conseguem ter uma renda familiar equivalente ao benefício recebido por 

aquelas pessoas que se enquadram no exigido pela previdência para fazer jus a tal 

pecúnia e não compreendem a importância da concessão desta remuneração para 

os dependentes daquela pessoa segregada. 

Se as condições de saúde das mulheres presas somente pioram no tempo 

em que estão recolhidas dentro da unidade prisional e se entre outras causas isso 

se deve devido à ausência de atendimento médico profissional é evidente a 

necessidade de implantação de um centro de saúde dentro da unidade prisional, 

devidamente aparelhado e com profissionais qualificados que possibilitem a 

prevenção e tratamento de doenças graves como a tuberculose, HIV e 

acompanhamento as gestantes entre outras situações. 

Diante da impunidade histórica com que a tortura e outros tratamentos cruéis 

e degradantes perpretados por agentes do Estado, sobretudo na época do último 
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regime militar, ainda permanece no silêncio da cumplicidade e conivência, resulta 

imprescindível a adoção de medidas que visem romper com esta pesada herança 

através da implementação de programas de reciclagem e treinamento permanentes 

dos agentes prisionais em matéria de conscientização, respeito e observância do 

previsto na LEP, na CRFB/88, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o 

Pacto de São José da Costa Rica, Convenção contra Tortura entre outros. 

Estas medidas não pretendem esgotar o elenco de possibilidades que se 

abrem ao agente público, em especial aos operadores do direito, que estão 

dispostos a utilizar a lei como ferramenta libertária na construção de uma sociedade 

e de instituições pautadas pelo respeito aos direitos humanos fundamentais como 

horizonte de uma vida mais justa para todas e todos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Conforme foi visto neste trabalho, a antiguidade não conhecia a privação de 

liberdade como sanção penal, a prisão servia apenas com a finalidade de custódia e 

as sanções sempre terminavam com penas corporais e muitas vezes com a própria 

morte. Essas punições aplicadas ao corpo do indivíduo eram verdadeiros rituais de 

terror, geralmente ocorridas em locais públicos para que pudesse ser presenciado 

por toda a sociedade, como uma forma de inibir através do medo que outras 

pessoas cometessem qualquer ato que fosse considerado crime. Essa forma de 

dominação permaneceu até o século XVIII e com a ascensão da industrialização 

houve a transformação da prisão-custódia em prisão-pena, quando o Estado 

burguês percebe que já não consegue mais intimidar com a aplicação das penas 

corporais. 

O processo punitivo no Brasil sofreu grande influência de Portugal, com as 

Ordenações Filipinas que surtiram efeitos no Direito Penal até 1824, quando o Brasil 

passou a sofrer influências iluministas. A primeira forma de prisão no Brasil foi a 

prisão degredo, que significava que o indivíduo deveria permanecer no exato lugar 

determinado na sentença, depois vieram as prisões em fortalezas, ilhas, quartéis e 

até mesmo navios. Em 1850 surgem as casas de correções, com a mesma 

finalidade das casas de correções da Inglaterra e Holanda, adotando o mesmo 

modelo de construção panóptica. 

Em Florianópolis o primeiro local para abrigar presos foi construído em 1771 

seguindo a tradição portuguesa, ocupando o piso térreo da Casa de Câmara e 

somente em 1930 foi inaugurada a penitenciária estadual no bairro Trindade, neste 

mesmo complexo abrigava-se também as raras mulheres que passaram a fazer 

parte da população carcerária. Em 1989 nos fundos das instalações do complexo 

penitenciário foi implantado o Presídio Feminino de Florianópolis. 

Analisou-se o perfil populacional da referida unidade e constou-se que a 

maioria das mulheres presas, são presas provisórias, não possuem ensino 

fundamental completo, possuem até 29 anos de idade e registradas como brancas e 

28% como negras e pardas. 
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Após o levantamento do contexto histórico e do perfil populacional do 

Presídio Feminino de Florianópolis foram elencados os direitos das detentas nos 

instrumentos jurídicos internacionais e nacionais. 

No âmbito internacional foram destacadas a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos que contempla a proteção da dignidade da pessoa humana, a 

vedação da tortura e tratamentos cruéis desumanos e degradantes, bem como a 

garantia da presunção da inocência, audiência pública em um tribunal independente 

e imparcial. Também a Convenção contra a Tortura, que definiu de maneira 

detalhada os diferentes tipos de tortura. 

No sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, foi destacado 

o Pacto de São José da Costa Rica, que contempla os direitos tutelados pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e acrescenta a separação de presos 

provisórios e condenados, aos menores quando puderem ser condenados serem 

conduzidos a um tribunal especializado e que a função da pena seja a de 

readaptação social. 

Dentro do ordenamento jurídico brasileiro foi destacado em primeiro lugar o 

inciso XLVIII do artigo 5° da CRFB/88 que prevê a integridade física e moral dos 

detentos, o contraditório e a ampla defesa aos litigantes em processo judicial ou 

administrativo, o cumprimento da pena de acordo com a natureza do delito, a idade 

e o sexo e a instituição da defensoria pública entre outros. 

Também foram destacados os dispositivos do Código Penal Brasileiro, que 

estabelecem a quantidade e o regime inicial de cumprimento de pena, os tipos de 

regime quando no cumprimento da execução penal, o efeito da reincidência no 

processo de vulnerabilização, entre outros. 

Destacou-se também a Lei de Execuções Penais que regula os princípios e 

procedimentos gerais de execução da pena, como a assistência ao preso, seja ela 

material, sanitária, jurídica, educacional, social e religiosa. Bem como as condições, 

jornada e atribuições do trabalho exercido dentro da unidade prisional, as 

progressões de regime, saídas temporárias e institutos de remição da pena, entre 

outros. 

Após terem sido elencados os direitos, na última seção do trabalho se 

procedeu à sua confrontação com a realidade do exercício de poder do sistema 

penal, em particular do Presídio Feminino de Florianópolis mediante informação  

obtida através de  observação empírica.  
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Assim foi constatado que a eficácia dos direitos previstos nos instrumentos 

jurídicos nacionais e internacionais é precária e muitos casos como por exemplo o 

da pretendida  ressocialização, não ultrapassa o patamar de mera ilusão. 

Entre outros fatos que evidenciam a crise de eficácia podem ser destacados 

a inexistência de igualdade perante a lei já que o direito penal age de maneira 

seletiva e a população carcerária não reflete a criminalidade real, funcionando 

seletivamente e criminalizando preferencialmente as classes populares. 

Outro fator de degradação que nega o previsto em lei, são as precárias 

instalações da unidade prisional, a superlotação, as condições insalubres, a falta de 

atendimento médico especializado, a perda da identidade, isto é, a 

despersonalização gerada pelos efeitos negativos do confinamento e da violência 

perpetradas pelos funcionários da instituição. 

Por outro lado observa-se que a legislação mais uma vez não garante 

direitos àquelas privadas da sua liberdade, no trabalho realizado dentro da unidade 

prisional, constata-se uma superexploração da força de trabalho e 

consequentemente, em média, péssima remuneração, que na maioria das vezes é 

obtida através de muitas horas de dedicação exaustiva. 

A ausência de defensoria pública para a garantia e defesa dos direitos das 

mulheres presas é outro fator que evidência a negação de direitos existente dentro 

da referida unidade, uma vez que muitas pessoas que passam a fazer parte das 

estatísticas do sistema prisional se tivessem acesso a um defensor público conforme 

garantido pela CRBB/88 poderiam ter diminuída a sua vulnerabilidade aos efeitos 

negativos do sistema penal.  

Além dos fatos elencados acima, pode-se falar também das situações que a 

egressa tem de conviver devido ao estigma que a passagem pelo sistema prisional 

acarreta. Essa rotulação deixa marcas naquelas pessoas, dificultando sua inserção 

na sociedade e principalmente no mercado de trabalho. 

Constatada a crise de eficácia pelos fatos destacados, buscou-se, a título de 

síntese elencar possíveis alternativas para diminuir a violência do sistema penal em 

particular do encarceramento, como, entre outras, igualdade e respeito aos direitos 

humanos de todas e de todos resgatando o viés emancipatório dos direitos humanos 

fundamentais como um instrumento a serviço da transformação social. A criação da 

Defensoria Pública Estadual em Santa Catarina, a necessidade de que o governo do 

Estado através dos órgãos competentes, ao celebrar convênio com as empresas 
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que exploram a força de trabalho das detentas, exija aos empresários conveniados 

que reservem uma cota das vagas de trabalho para egressas, a fim de, compensar o 

benefício obtido mediante a inclusão formal, a criação de projetos por parte das 

autoridades do Estado, como o projeto “Começar de Novo” do Conselho Nacional de 

Justiça. 

Finalmente espera-se com esta pesquisa ter contribuído para o 

esclarecimento dos motivos que ensejam a crise de eficácia dos direitos das 

detentas do Presídio Feminino de Florianópolis e que, com isto, seja possível 

contribuir na perspectiva de uma nova práxis jurídica, sobretudo dos operadores 

jurídicos envolvidos com as instituições do controle punitivo, na perspectiva da 

emancipação social e de formas de convivência mais justas para toda a 

humanidade. 
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