
Grupo de trabalho mulheres encarceradas: alguns passos  

Era 17 de setembro de 2001. Um encontro promovido por quatro entidades - Associação 
Juízes para a Democracia (AJD), Colibri, ITTC e OAB/SP (Comissão da Mulher Advogada e 
Comissão de Direitos Humanos) - que se debruçavam há alguns meses sobre o tema "A 
Mulher no Sistema Carcerário", marcava um passo importante no debate entre 
instituições governamentais, não governamentais e a sociedade, em última instância, 
acerca da questão carcerária.  

O objetivo primordial do encontro era abrir a discussão sobre a realidade da mulher 
presa, suas condições de encarceramento, seu acentuado perfil de exclusão social, a 
emergência de atendimento a seus direitos, a violência de gênero sofrida. O evento 
possibilitou, enfim, o início de um debate necessário a respeito de personagens sempre 
tão esquecidas: as mulheres em situação de prisão.  

As conclusões do encontro foram publicadas na edição nº 25 de setembro de 2001 deste 
mesmo jornal, destacando-se entre elas a imediata implantação da visita íntima nos 
presídios femininos, a necessidade de uma política pública de execução penal voltada às 
especificidades da mulher presa, com especial atenção à preservação das relações 
familiares, priorizando ao máximo os interesses e direitos da criança e do adolescente, 
na consecução das finalidades da execução da pena de mães presas.  

Em 27 de dezembro de 2001, a Secretaria de Administração Penitenciária, que esteve 
presente no encontro representada por dois de seus assessores, finalmente veio a 
expedir a Resolução 96, onde regulamentou o exercício da visita íntima às mulheres 
presas, pondo fim aos quase vinte anos de violação a garantias constitucionais como a 
isonomia e aos direitos sexuais e reprodutivos das encarceradas. Desde então, dos 
presídios femininos no Estado, apenas um tem se silenciado sobre a implantação da 
medida, havendo nos demais ou o efetivo exercício da visita ou um programa para sua 
implementação. 

Encerrado o ano de 2001, o grupo, em sua constituição original, voltou a se encontrar a 
fim de realizar um balanço dos encaminhamentos pós-17 de setembro. Foi então que nos 
demos conta que o trabalho realmente apenas se iniciara. Ao nos reunirmos na sede da 
Associação Juízes para a Democracia, percebemos que aquilo que nos trazia ali não era 
um sentimento de dever realizado, mas, ao invés, as inquietações despertadas naquele 
primeiro encontro que se revelavam mais prementes do que nunca. Uma porta que havia 
se aberto... 

Ao grupo original, somaram-se importantes e solidárias participações: Ministério Público 
Democrático, Pastoral Carcerária, os Conselhos Municipal e Estadual de Saúde, a 
advogada Clarissa Menezes Homsi, a teóloga Heidi Cerneka e tantas outras pessoas e 
entidades que estiveram presentes em nossas reuniões mensais e por vezes quinzenais 
na sede da AJD. Concretizava-se, assim, um Grupo permanente de estudos e trabalho 
sobre Mulheres Encarceradas.  

Desde então, as questões levantadas, estudadas e discutidas têm recebido 
encaminhamentos concretos, através especialmente da articulação e mobilização do 
grupo. Foi assim com a questão do procedimento adotado nas ações de estado nas Varas 
da Família e da Infância e Juventude, onde a falta de citação pessoal das mães presas 
acabava por redundar em perda do pátrio poder destas, ferindo-se direitos e princípios 
como o contraditório e a ampla defesa.  

O Ministério Público Democrático, passando então a freqüentar as reuniões do grupo, deu 
efetivo encaminhamento ao caso, o que resultou na expedição, pelo Procurador Geral de 
Justiça, do Aviso 269/02, onde se passou a recomendar aos promotores em exercício 



junto às Varas da Infância e Juventude que procedessem à consulta junto aos 
estabelecimentos carcerários para a intimação pessoal das mães em ações de estado 
relativas a crianças e adolescentes. Tal medida terá o condão de coibir ilegalidades em 
tais procedimentos, conferindo às mães o pleno exercício do direito de defesa, mas, 
antes e principalmente, por atender mais plenamente os direitos das crianças e 
adolescentes, e, de forma prioritária como prescreve o texto constitucional. Ainda 
durante este ano de 2002, a área da saúde foi uma das maiores preocupações do grupo 
e objeto de persistente atuação.  

No dia 02 de abril, os Ministérios da Saúde e da Justiça assinaram a Portaria 628, 
instituindo o Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário. Pela Portaria, passou-se 
a criar um incentivo expresso em um valor per capita anual a fim de financiar ações para 
a atenção à saúde integral de presos e presas no âmbito dos estabelecimentos 
penitenciários e a eles restritos, excluídos, como beneficiários da medida, aqueles detidos 
em distritos e cadeias públicas.  

A partir do que foi que foi debatido e extraído como conclusão no encontro sobre "A 
Mulher no Sistema Carcerário", é inconcebível pensar em prestação do direito 
fundamental à saúde de qualquer cidadão senão de forma universalizada como preconiza 
a Constituição Federal e sem incluir os portadores deste direito, definitivamente, no 
âmbito do Sistema Único (SUS).  

Nesse sentido, seria essencial que a prestação do serviço se desse por intermédio de 
equipe vinculada à Secretaria de Saúde e não à Administração Penitenciária. É necessário 
superar a tradicional subordinação dos profissionais da saúde aos diretores de presídio e, 
assim, toda uma subcultura dominante nestes locais. Ademais, a prestação realizada no 
âmbito da Secretaria de Saúde, estaria, naturalmente, submetida aos princípios do SUS 
tais como a democratização na gestão e no controle dos recursos e das ações.  

Por outro lado, a exclusão, pela Portaria, das pessoas detidas em distritos e cadeias 
públicas do atendimento à saúde revelou-se incompreensível, uma vez que é em tais 
locais onde a desatenção à saúde é mais observada, diante, primordialmente, das 
inconcebíveis condições de encarceramento onde os exíguos e insalubres ambientes 
acabam por gerar endemias, epidemias e doenças de toda a sorte. Além do mais, no 
caso das mulheres no Estado de São Paulo, negar o atendimento à saúde a tais pessoas 
é negar esse direito fundamental a cerca de 75% da população prisional feminina, que, 
ao contrário dos homens, encontra-se em imensa maioria detida em distritos e cadeias 
públicas, e a maior parte desse percentual já definitivamente condenada.  

Diante desse quadro, convidamos os Conselhos Municipal e Estadual de Saúde às 
reuniões e passamos a levantar nossas inquietações diante da portaria interministerial. 
Junto a duas conselheiras representando cada um dos órgãos, foi possível ampliar a 
discussão, bem como integrar uma comissão constituída no âmbito da Secretaria de 
Saúde e SAP para redigir um Plano Estadual de Saúde para o sistema penitenciário.  

Garantida nossa participação, passamos, junto aos membros dos mencionados 
Conselhos, a lutar para que ao menos algumas de nossas postulações fossem 
contempladas no Plano. Foi possível assegurar, primeiramente, o chamado controle social 
através da efetiva participação dos Conselhos de Saúde na gestão do fundo e das ações 
e, uma inovação, através de entidades não governamentais, entre elas, um 
representante de nosso Grupo. Já o atendimento a presas (os) em cadeias públicas e 
distritos acabou por não ser completamente descartado, uma vez que foi contemplada, 
no Plano Estadual, a possibilidade de repasse de parte do recurso aos Municípios, o que 
confere insumos para que as respectivas Secretarias Municipais assumam esta prestação 
à população presa naqueles estabelecimentos, ao menos no que se refere à atenção 
básica, na forma como a Constituição e a lei dispõem. 



Em outras áreas, vale citar ainda os seguintes trabalhos: elaboração de relatório sobre a 
real situação quanto ao asseguramento do direito ao aleitamento materno-infantil em 
estabelecimentos carcerários femininos, com devido encaminhamento ao Ministério 
Público para providências cabíveis tais como a instauração de inquérito civil; 
requerimentos sucessivos para realização de vistoria e desocupação do prédio da 
Penitenciária Feminina do Tatuapé que vem apresentando sérios riscos de desabamento, 
bem como péssimas condições de conservação e salubridade, o que importou em 
articulação junto à Coordenadoria da Mulher (ligada à Prefeitura) para intervenção junto 
ao órgão fiscalizatório competente e articulação junto ao CRM (Conselho Regional de 
Medicina); registra-se ainda o acompanhamento aos diversos projetos legislativos que 
contemplam, direta ou indiretamente, a temática da mulher encarcerada. E, finalmente, 
com relação ao direito de voto dos presos e presas provisórias, que vem sendo garantido 
apenas em alguns poucos Estados da Federação, a AJD, diante das discussões travadas 
no Grupo e a partir de levantamento empreendido, encaminhou aos TREs ofícios 
requerendo aos respectivos Presidentes especial empenho no atendimento ao exercício 
deste direito político.  

É janeiro de 2003, e parece que distantes ficamos daquela indignação primeira que nos 
aproximou e nos fez iniciar essa jornada: a proibição da visita íntima às mulheres 
encarceradas. Ela foi superada, regulamentando-se derradeiramente seu exercício, mas a 
situação de exclusão e discriminação dessas mulheres, iniciada no seio da própria 
sociedade e só reiterada na prisão, nos dá a certeza de que há ainda um longo caminho a 
ser trilhado, e que, por certo, há muito por fazer.  

PS: Vale registrar, por fim, que este trabalho se iniciou e se fortaleceu graças ao 
empenho e ao idealismo dessas mulheres: Kenarik, Michael, Sonia, Angélica e Claudia. 
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