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RESUMO

As mulheres de determinado perfil têm sido cada vez mais selecionadas para incrementar o encarceramento em massa brasileiro. Segundo dados 
do último relatório produzido pelo Departamento Penitenciário Nacional (INFOPEN/2014), o Brasil vivencia uma tendência de aumento das taxas 
de encarceramento em níveis preocupantes, 7% ao ano.  O país já ultrapassou a marca de 622 mil pessoas privadas de liberdade em 
estabelecimentos penais, chegando a uma taxa de mais de 300 presos para cada 100 mil habitantes. O ritmo de crescimento do encarceramento 
entre as mulheres é ainda sensivelmente mais acelerado, da ordem de 10,7% ao ano, saltando de 12.925 mulheres privadas de liberdade em 2005 
para a marca de 33.793, registrada em dezembro de 2014. O perfil selecionado das mulheres pelos agentes de controle social para incrementar o 
contingente carcerário representa: jovens, com baixa escolaridade e negras. Aproximadamente 64% praticaram delitos ligados ao tráfico de 
drogas e em torno de 44 % estão presas provisoriamente. O tema em questão ganha especial relevância com as chamadas Regras de Bangkok, 
primeiro marco normativo internacional a abordar a problemática para o tratamento de mulheres presas e a fomentar a adoção de medidas não 
privativas de liberdade para mulheres infratoras. Essas Regras recomendam uma percepção diferenciada para as especificidades de gênero no 
encarceramento feminino. Procuram estabelecer obrigações aos Estados em matéria de justiça criminal. Estão fundamentadas no 
reconhecimento de que a mulher está inserida em contexto de desigualdade social, na identificação de sua vulnerabilidade e na verificação do 
encarceramento como instrumento de exclusão social.  Ratificando os propósitos internacionais o Brasil sancionou e publicou a Lei 13.257/2016 –
Marco Legal de Atendimento à Primeira Infância que previu a aplicação de medidas alternativas à prisão capazes de minimizar os efeitos das 
desigualdades sobre as mulheres criminalizadas. Nesta ótica, o problema a ser enfrentado nesta investigação está circunscrito a seguinte 
indagação: quais as medidas judiciais para fazer frente às desigualdades de gênero no âmbito da justiça criminal envolvendo mulheres, os desafios 
e os avanços na redução de medidas privativas de liberdade?  Nesta linha, a pesquisa estabelece como objetivos centrais: identificar as decisões 
proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal a partir do ano de 2016 que se coadunam com as regras internacionais de proteção à mulher e 
tutela de direitos humanos; analisar os possíveis entraves enfrentados pelos magistrados ao negligenciarem as peculiaridades da mulher em suas 
decisões e pontuar estratégias de superação ao encarceramento feminino. A pesquisa, de natureza qualitativa e de cunho descritivo-analítico, 
adota como procedimentos metodológicos: a revisão bibliográfica e a análise documental e jurisprudencial. Os resultados preliminares da 
pesquisa ainda em andamento demonstram que somente a partir de 2017, sobretudo após caso de grande repercussão midiática envolvendo a 
mulher do ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, houve a intensificação da adoção de providências judiciais de soltura ou substituição do 
encarceramento por prisão domiciliar. Nessa linha, o Ministro Gilmar Mendes, em 31.03.17, ao julgar medida cautelar no HC 141.874/SP 
determinou a substituição da segregação preventiva por domiciliar utilizando como um dos fundamentos as Regras de Bangkok. Em conclusão, 
por hora, destaca-se que a justiça brasileira está caminhando a passos lentos para implementação de medidas tendentes a reduzir a desigualdade 
de gênero no contexto das mulheres infratoras. Tem-se priorizado o cumprimento de medida cautelar ou pena em domicilio, mas não se pode 
olvidar da existência de outros mecanismos que também podem ser adotados para ampliar o processo de inclusão da mulher criminalizada.
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