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APRESENTAÇÃO
De acordo com o Sistema Nacional de Informações Penitenciárias –
Infopen1, existem atualmente 34.0582 mulheres encarceradas no Brasil, o que
representa cerca de 7% do total da população penitenciária brasileira.
O Departamento Penitenciário Nacional, preocupado com a crescente
taxas de encarceramento feminino, lançou, em 2011, por meio da Diretoria de
Políticas Penitenciárias, o Projeto Efetivação dos Direitos das Mulheres no
Sistema Penal, que tem como objetivo primordial o atendimento às necessidades da
população carcerária feminina, por meio da estruturação de políticas e ações
voltadas a esse público.
O Projeto busca trabalhar, entre outros temas, com a melhoria de ações
voltadas à pesquisa de dados da população feminina carcerária e egressa do
Sistema Penal Brasileiro.
Neste aspecto, o presente documento se ocupa em demonstrar alguns
dados extraídos do Infopen no que tange ao universo prisional feminino. Importante
registrar que alguns dados, por si só, já demonstram a necessidade de reformulação
do próprio Sistema Nacional de Informações Penitenciárias, para incluir o recorte de
gênero.
Atualmente, a Comissão Especial sobre o Encarceramento Feminino do
Depen já está trabalhando na formulação de novos indicadores, objetivando a
criação do Infopen Mulher, tendo em vista que diversos aspectos, ainda, estão
ausentes nos indicadores necessários às mulheres presas, a exemplo da convivência
familiar e comunitária, da atenção à criança, das múltiplas diversidades, entre outros.
Com isso, este documento, que temos a satisfação em apresentar,
deve ser analisado de forma crítica, ainda que contenha uma boa base de dados
sobre o encarceramento feminino em nível estadual e nacional.
Espera-se

que

a

partir

do

presente

estudo,

pesquisadores,

trabalhadores da área e interessados no tema possam conhecer alguns dados do
Encarceramento Feminino Brasileiro, embasar suas reflexões sobre o tema e
1

O Infopen refere-se a um Programa de coleta de dados do Sistema Penitenciário no Brasil, alimentado pelos
órgãos de administração penitenciária, possibilitando a criação de bancos de dados federal e estaduais sobre
estabelecimentos penais e populações penitenciárias.
2
Dados referentes ao mês de dezembro de 2011, disponíveis em:
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMID598A21D892E444B5943A0AEE5DB94226PTBRIE.htm
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contribuir para a formulação e aprimoramento de políticas voltadas às mulheres
encarceradas e egressas do Sistema Prisional.

Coordenação da Comissão Especial
Projeto Efetivação dos Direitos das Mulheres no Sistema Penal
Depen/MJ
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PARTE I
DADOS GERAIS POR UNIDADE DA
FEDERAÇÃO
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UF
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
Total/
média
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Quantidade de
estabelecimentos
prisionais
femininos
1
1
2
1
1
1
1
5
3
2
5
12
2
1
2
4
4
2
9
1
4
1
5
0
1
11
0
82

Quantidade de
mulheres presas
total3
249
187
576
130
709
797
583
854
734
224
2.935
1.134
767
673
587
1.788
127
2.443
1.908
453
599
165
2.011
1.255
183
11.853
134
33.289

Percentual
de mulheres
presas na
UF
6,52%
4,98%
8,95%
7,11%
5,11%
4,70%
5,64%
6,84%
6,09%
4,22%
6,10%
9,92%
6,85%
5,51%
7,14%
6,91%
4,27%
7,27%
6,47%
6,77%
9,45%
9,61%
6,90%
8,38%
5,14%
6,58%
5,76%
6,63%

Capacidade
139
80
253
94
341
520
422
920
601
268
1.665
933
304
578
186
761
172
561
1.563
78
182
92
1.175
599
181
7.533
30
20.231

Déficit de
vagas
femininas
110
107
323
36
368
277
161
+66
133
+44
1270
201
463
95
401
1.027
+45
1.882
345
375
417
73
836
656
2
4.320
104
13.827

Considerando as mulheres presas nos estabelecimentos do Sistema Penitenciário e delegacias de polícia
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O Estado do Acre possui 249 mulheres presas, o que equivale a 6,52% da
população carcerária estadual e 0,74% da população carcerária feminina nacional,
custodiadas em 1 estabelecimento prisional (penitenciária), que possui capacidade
para 139 presas – um déficit de 110 vagas (79,13% das vagas femininas do Estado).
Em 2009, o Estado possuía 152 mulheres presas; em 2010, 192 e em 2011,
249 - um crescimento de 63,8% em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações Penitenciárias Infopen, o Estado do Acre:
a) não possui mulheres presas em delegacias de polícia;
b) informa que possui 10 creches em estabelecimento prisionais;
c) possui 1 criança em companhia da mãe presa, em unidade prisional
feminina e 2 crianças em unidade prisional masculina;
d) possui 11 mulheres estão presas provisoriamente;
e) possui 28 mulheres em regime fechado;
f) possui 6 mulheres em regime semiaberto;
g) informa que não há presas em regime aberto;
h) informa que não há presas em medida de segurança;
i) possui 3 presas são estrangeiras.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado do Acre:
b) informa possuir 10 creches em apenas 1 penitenciária feminina. Acredita-se tratar da quantidade de
leitos;
c) informa possuir 2 crianças em estabelecimento prisional masculino. Acredita-se tratar de
estabelecimento misto, em que se encontram custodiados homens e mulheres;
d, e, f, g, h) informa quantitativo inferior de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas - ACRE quantidade percentual
Analfabeto
14
5,62%
Alfabetizado
11
4,41%
Ensino Fundamental Incompleto
112
44,98%
Ensino Fundamental Completo
18
7,22%
Ensino Médio Incompleto
57
22,9%
Ensino Médio Completo
29
11,64%
Ensino Superior Incompleto
4
1,6%
Ensino Superior Completo
4
1,6%
Ensino acima de Superior Completo
0
0%
Não Informado
0
0%

4

21,68% das presas cursam educação formal dentro do estabelecimento
prisional.

4

Percentual em relação ao total de mulheres presas no Estado.
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Apenas 10,84% das mulheres do Sistema Penitenciário do Acre exercem
atividade laboral, sendo 6,82% internamente e 4,01% externamente à unidade
prisional.
Cerca de 96% da população carcerária feminina do Acre provém de área
urbana.
Os crimes mais praticados pelas mulheres no Estado do Acre, considerando o
total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 6%
- crimes contra o patrimônio: 10%
- crimes contra a paz pública: 0%
- crimes contra a fé pública: 0%
- tráfico: 62,6%
- tráfico internacional: 8%
36,9% das mulheres presas no Estado do Acre possuem entre 18 e 24 anos;
27,71% possuem entre 25 e 29 anos; 19,67 % possuem entre 30 e 34 anos; 13,25%
possuem entre 35 e 45 anos; 4% possuem entre 45 e 60 anos; 0,8% possuem mais
de 60 anos.
Em relação à cor da pele/ raça, 85,94% das mulheres presas do Acre foram
consideradas pardas; 6,42% brancas; 6,42% negras; 0% indígenas; 0,8% amarelas.
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O Estado de Alagoas possui 187 mulheres presas, o que equivale a 4,98% da
população carcerária estadual e 0,56% da população carcerária feminina nacional,
custodiadas em 1 estabelecimento prisional (1 penitenciária), que possui capacidade
para 80 presas – um déficit de 107 vagas (133,75% das vagas femininas do Estado).
Em 2009, o Estado possuía 108 mulheres presas; em 2010, 107 e em 2011,
187 - um crescimento de 73,14% em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações Penitenciárias Infopen, o Estado de Alagoas:
a) possui 23 mulheres presas em delegacias de polícia;
b) não possui creches/berçários ou equivalentes;
c) informa que não possui crianças em companhia da mãe presa;
d) informa que não há presas provisórias;
e) informa que há presas em regime fechado;
f) informa que não há presas em regime semiaberto;
g) informa que não há presas em regime aberto
h) informa que não há presas em medida de segurança;
i) informa que não há presas estrangeiras.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado de Alagoas:
c) informa não possuir crianças em estabelecimento prisionais, porém, em visitas realizadas pelo
Depen, foi verificado que existem;
d, e, f, g, h) informa quantitativo nulo de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas ALAGOAS
Analfabeto
Alfabetizado
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Ensino acima de Superior Completo
Não Informado

quantidade percentual
30
30
47
10
10
13
2
2
1
23

5

16,04%
16,04%
25,13%
5,34%
5,34%
6,95%
1,06%
1,06%
0,53%
12,3%

Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado, pois o quantitativo de mulheres
presas por grau de instrução não condiz com o valor total de mulheres presas.

16,57% das presas cursam educação formal dentro do estabelecimento
prisional.
5

Percentual em relação ao total de mulheres presas no Estado.

Cerca de 41% das mulheres do Sistema Penitenciário de Alagoas exercem
atividade laboral, sendo 9,62% internamente e 31,55% externamente à unidade
prisional.
Aproximadamente 84% da população carcerária feminina de Alagoas provém
de área urbana.
Os crimes mais praticados pelas mulheres no Estado de Alagoas,
considerando o total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 17,6%
- crimes contra o patrimônio: 26,2%
- crimes contra a paz pública: 8%
- crimes contra a fé pública: 0%
- tráfico: 42,78%
- tráfico internacional: 0%
19,2% das mulheres presas no Estado de Alagoas possuem entre 18 e 24
anos; 16,57% possuem entre 25 e 29 anos; 16,57 % possuem entre 30 e 34 anos;
20,32% possuem entre 35 e 45 anos; 13,9% possuem entre 45 e 60 anos; 2,67%
possuem mais de 60 anos.
Em relação à cor da pele/ raça, 66,84% das mulheres presas em Alagoas
foram consideradas pardas; 13,9% brancas; 8,55% negras, 0% indígenas; 0%
amarelas.
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O Estado do Amazonas possui 576 mulheres presas, o que equivale a 8,95%
da população carcerária estadual e 1,73% da população carcerária feminina
nacional, custodiadas em 2 estabelecimentos prisionais (1 penitenciária e 1 cadeia
pública), que possuem capacidade para 253 presas – um déficit de 323 vagas
(127,66% das vagas femininas do Estado).
Em 2009, o Estado possuía 351 mulheres presas; em 2010, 434 e em 2011,
576 - um crescimento de 64,1% em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações Penitenciárias Infopen, o Estado do Amazonas:
a) possui 57 mulheres presas em delegacias de polícia;
b) não possui creches/berçários ou equivalentes;
c) possui 2 crianças em companhia da mãe presa, em unidades prisionais
femininas e 6 crianças em unidade prisionais masculinas;
d) possui 15 presas provisórias;
e) possui 17 presas em regime fechado;
f) possui 8 presas em regime semiaberto;
g) possui 10 presas em regime aberto;
h) não possui presas em medida de segurança;
i) possui 17 presas estrangeiras.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado do Amazonas:
c) informa possuir crianças em estabelecimento prisionais masculinos. Acredita-se tratar de
estabelecimento misto, em que se encontram custodiados homens e mulheres;
d, e, f, g, h) informa quantitativo inferior de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas AMAZONAS
Analfabeto
Alfabetizado
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Ensino acima de Superior Completo
Não Informado

quantidade percentual
18
50
238
51
76
78
8
2
2
0

6

3,12%
8,68%
41,31%
8,85%
13,19%
13,54%
1,38%
0,34%
0,34%
0%

Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado, pois o quantitativo de mulheres
presas por grau de instrução não condiz com o valor total de mulheres presas.

Apenas 15,79% das
estabelecimento prisional.
6

presas

cursam

educação

formal

dentro

do

Percentual em relação ao total de mulheres presas no Estado.
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Cerca de 32% das mulheres do Sistema Penitenciário do Amazonas exercem
atividade laboral, sendo 22,57% internamente e 9,43% externamente à unidade
prisional.
Aproximadamente 89,58% da população carcerária feminina de Amazonas
provém de área urbana.
Os crimes mais praticados pelas mulheres no Estado do Amazonas,
considerando o total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 4,51%
- crimes contra o patrimônio: 10,41%
- crimes contra a paz pública: 1,38%
- crimes contra a fé pública: 0,34%
- tráfico: 68,4%
- tráfico internacional: 4,36%
25% das mulheres presas no Estado do Amazonas possuem entre 18 e 24
anos; 17,88% possuem entre 25 e 29 anos; 16,31% possuem entre 30 e 34 anos;
22,04% possuem entre 35 e 45 anos; 7,11% possuem entre 45 e 60 anos; 1,21%
possuem mais de 60 anos.
Em relação à cor da pele/ raça, 71,35% das mulheres presas no Amazonas
foram consideradas pardas; 12,32% brancas; 6,07% negras; 0,34% indígenas; 0%
amarelas.
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O Estado do Amapá possui 130 mulheres presas, o que equivale a 7,11% da
população carcerária estadual e 0,04% da população carcerária feminina nacional,
custodiadas em 1 estabelecimento prisionaL (1 penitenciária), que possui capacidade
para 94 presas – um déficit de 36 vagas (38,29% das vagas femininas do Estado).
Em 2009, o Estado possuía 107 mulheres presas; em 2010, 32 e em 2011,
130 - um crescimento de 21,5% em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações Penitenciárias Infopen, o Estado do Amapá:
a) não possui mulheres presas em delegacias de polícia;
b) possui 4 creches e 1 módulo de saúde para gestante e parturiente;
c) possui 3 crianças em unidades prisionais masculinas;
d) informa que não há presas provisórias;
e) informa que há presas em regime fechado;
f) informa que não há presas em regime semiaberto;
g) informa que não há presas em regime aberto
h) informa que não há presas em medida de segurança;
i) informa não possuir presas estrangeiras.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado do Amapá:
b) informa possuir 4 creches. Acredita-se que se trata de 4 leitos;
c) informa possuir crianças em estabelecimento prisionais masculinos. Acredita-se tratar de
estabelecimento misto, em que se encontram custodiados homens e mulheres;
d, e, f, g, h) informa quantitativo nulo de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas –
AMAPÁ
Analfabeto
Alfabetizado
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Ensino acima de Superior Completo
Não Informado

quantidade percentual
2
1
55
40
20
10
1
0
0
0

7

1,53%
0,77%
42,30%
30,77%
15,38%
7,69%
0,77%
0%
0%
0%

O Estado do Amapá informa não possuir mulher presas estudando.
Aproximadamente 12% das mulheres do Sistema Penitenciário do Amapá
exercem atividade laboral, sendo 7,7% internamente e 3,8% externamente à unidade
prisional.

7

Percentual em relação ao total de mulheres presas no Estado.
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Cerca de 14,6% da população carcerária feminina de Amapá provém de área
urbana.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado do Amapá, pois o quantitativo de
mulheres presas por procedência difere do valor total de mulheres presas.

Os crimes mais praticados pelas mulheres no Estado do Amapá, considerando
o total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 15,38%
- crimes contra o patrimônio: 22,3%
- crimes contra a paz pública: 0%
- crimes contra a fé pública: 3,07%
- tráfico: 54,61%
- tráfico internacional: 4,36%
42,3% das mulheres presas no Estado do Amapá possuem entre 18 e 24
anos; 30,76% possuem entre 25 e 29 anos; 10% possuem entre 30 e 34 anos; 9,23%
possuem entre 35 e 45 anos; 3,84% possuem entre 45 e 60 anos e não existem
mulheres com mais de 60 anos.
Em relação à cor da pele/ raça, 46,15% das mulheres presas no Amapá foram
consideradas pardas; 23,07% brancas; 26,15% negras; 2,3% indígenas e 2,3%
amarelas.
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O Estado da Bahia possui 709 mulheres presas, o que equivale a 5,11% da
população carcerária estadual e 2,13% da população carcerária feminina nacional,
custodiadas em 1 estabelecimento prisional (1 penitenciária), que possui capacidade
para 341 presas – um déficit de 368 vagas (107,91% das vagas femininas do
Estado).
Em 2009, o Estado possuía 676 mulheres presas; em 2010, 1096 e em 2011,
709 - um crescimento de 4% em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações Penitenciárias Infopen, o Estado da Bahia:
a) possui 225 mulheres presas em delegacias de polícia;
b) possui 2 creches e 1 módulo de saúde para gestante e parturiente;
c) possui 8 crianças em companhia da mãe presa, em unidades masculinas e
1 criança em unidade prisional feminina;
d) informa possuir 5 presas provisórias;
e) informa não possuir presas em regime fechado;
f) informa não possui presas em regime semiaberto;
g) informa não possuir presas em regime aberto;
h) informa não possuir presas em medida de segurança;
i) informa possuir 5 presas estrangeiras.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado da Bahia:
b) informa possuir 4 creches. Acredita-se que se trata de 4 leitos;
c) informa possuir crianças em estabelecimento prisionais masculinos. Acredita-se tratar de
estabelecimento misto, em que se encontram custodiados homens e mulheres;
d, e, f, g, h) informa quantitativo inferior de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas – BAHIA quantidade percentual
Analfabeto
43
6,06%
Alfabetizado
84
11,84%
Ensino Fundamental Incompleto
240
33,85%
Ensino Fundamental Completo
31
4,37%
Ensino Médio Incompleto
36
5,07%
Ensino Médio Completo
39
5,5%
Ensino Superior Incompleto
7
0,98%
Ensino Superior Completo
3
0,42%
Ensino acima de Superior Completo
0
0%
Não Informado
1
0,14%

8

Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado da Bahia, pois o somatório das
mulheres presas em relação ao grau de instrução não condiz com o valor total de mulheres presas.

8

Percentual em relação ao total de mulheres presas no Estado.

16

Apenas 3,1% das presas cursam educação formal dentro do estabelecimento
prisional.
Cerca de 13% das mulheres do Sistema Penitenciário da Bahia exercem
atividade laboral, sendo 11,14% internamente e 2,11% externamente à unidade
prisional.
Aproximadamente 65,3% da população carcerária feminina da Bahia provém
de área urbana.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado da Bahia, pois o somatório das
mulheres presas em relação à procedência não condiz com o valor total de mulheres presas.

Os crimes mais praticados pelas mulheres no Estado da Bahia, considerando
o total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 9,02%
- crimes contra o patrimônio: 14,24%
- crimes contra a paz pública: 0,98%
- crimes contra a fé pública: 0,28%
- tráfico: 44,42%
- tráfico internacional: 0,98%
17,77% das mulheres presas no Estado da Bahia possuem entre 18 e 24
anos; 21,43% possuem entre 25 e 29 anos; 13,68% possuem entre 30 e 34 anos;
9,87% possuem entre 35 e 45 anos; 4,65% possuem entre 45 e 60 anos; 0,56%
possuem mais de 60 anos.
Em relação à cor da pele/ raça, 40,76% das mulheres presas na Bahia foram
consideradas pardas; 10,43% brancas; 17,06% negras; 0% indígenas; 0% amarelas.
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O Estado do Ceará possui 797 mulheres presas, o que equivale a 4,70% da
população carcerária estadual e 2,39% da população carcerária feminina nacional,
custodiadas em 1 estabelecimento prisional (1 penitenciária), que possui capacidade
para 520 presas – um déficit de 277 vagas (53,27% das vagas femininas do Estado).
Em 2009, o Estado possuía 514 mulheres presas; em 2010, 675 e em 2011,
797 - um crescimento de 55% em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações Penitenciárias Infopen, o Estado do Ceará:
- possui 15 mulheres presas em delegacias de polícia;
- possui 1 creche;
- não possui crianças em companhia da mãe presa;
- informa não possuir presas provisórias;
- informa não possuir presas em regime fechado;
- informa não possui presas em regime semiaberto;
- informa não possuir presas em regime aberto;
- informa não possuir presas em medida de segurança;
- informa possuir 46 presas estrangeiras.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado da Bahia:
b) informa não possuir crianças em estabelecimentos prisionais, porém, após visitas realizadas pelo
Depen, verificou-se que existem;
d, e, f, g, h) informa quantitativo nulo de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas –
CEARÁ
Analfabeto
Alfabetizado
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Ensino acima de Superior Completo
Não Informado

quantidade percentual
60
20
303
42
51
46
17
6
1
236

9

7,52%
2,5%
38,01%
5,27%
6,4%
5,77%
2,13%
0,75%
0,12%
29,61%

Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado, pois o quantitativo de mulheres
presas por grau de instrução não condiz com o valor total de mulheres presas.

Aproximadamente 20,7% das presas cursam educação formal dentro do
estabelecimento prisional.
9

Percentual em relação ao total de mulheres presas no Estado.
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Cerca de 13% das mulheres do Sistema Penitenciário do Ceará exercem
atividade laboral interna e externamente à unidade prisional.
O Estado não informou a procedência da população carcerária feminina no
Infopen.
Os crimes mais praticados pelas mulheres no Estado do Ceará, considerando
o total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 19,07%
- crimes contra o patrimônio: 35,76%
- crimes contra a paz pública: 9,16%
- crimes contra a fé pública: 3,63%
- tráfico: 11,66%
- tráfico internacional: 0%
19,95% das mulheres presas no Estado do Ceará possuem entre 18 e 24
anos; 14,43% possuem entre 25 e 29 anos; 10,91% possuem entre 30 e 34 anos;
13,42% possuem entre 35 e 45 anos; 5,64% possuem entre 45 e 60 anos; 0,62%
possuem mais de 60 anos.
Em relação à cor da pele/ raça, 37,39% das mulheres presas no Ceará foram
consideradas pardas; 5,89% brancas; 20,95% negras; 0,75% indígenas; 0,37%
amarelas.
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O Distrito Federal possui 583 mulheres presas, o que equivale a 5,64% da
população carcerária distrital e 1,75% da população carcerária feminina nacional,
custodiadas em 1 estabelecimento prisional (1 penitenciária), que possui capacidade
para 422 presas – um déficit de 161 vagas (38,15% das vagas femininas do DF).
Em 2009, o DF possuía 436 mulheres presas; em 2010, 475 e em 2011, 583 um crescimento de 33% em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações Penitenciárias Infopen, o DF:
a) não possui mulheres presas em delegacias de polícia;
b) possui 14 creches;
c) possui 9 crianças em companhia da mãe presa, em estabelecimentos
femininos e 10 crianças em estabelecimentos masculinos;
d) informa possuir 14 presas provisórias;
e) informa possuir 4 presas em regime fechado;
f) informa possui 4 presas em regime semiaberto;
g) informa não possuir presas em regime aberto;
h) informa não possuir presas em medida de segurança;
i) informa possuir 13 presas estrangeiras.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo DF:
b) informa possuir 14 creches. Acredita-se que o DF possua 14 leitos;
c) informa possuir 10 crianças em estabelecimentos prisionais masculinos. Acredita-se tratar de
crianças do sexo masculino, em companhia da mãe presa;
d, e, f, g, h) informa quantitativo inferior de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas –
DISTRITO FEDERAL
Analfabeto
Alfabetizado
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Ensino acima de Superior Completo
Não Informado

quantidade percentual
15
0
303
51
108
67
10
4
0
25

10

2,57%
0%
51,97%
8,74%
18,52%
11,49%
1,71%
0,.68%
0%
4,28%

O Distrito Federal informou, no Infopen, que não possui presas estudando.
Cerca de 55% das mulheres do Sistema Penitenciário do Distrito Federal
exercem atividade laboral, sendo 45,28% internamente e 9,94% externamente à
unidade prisional.
100% da população carcerária feminina do DF provém de área urbana.
10

Percentual em relação ao total de mulheres presas no DF.
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Os crimes mais praticados pelas mulheres do Distrito Federal, considerando o
total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 9,26%
- crimes contra o patrimônio: 70,84%
- crimes contra a paz pública: 2,4%
- crimes contra a fé pública: 2,22%
- tráfico: 75,30%
- tráfico internacional: 0%
Percebe-se inconsistência no preenchimento do Infopen pelo DF, pois o quantitativo de presas por
crime é muito maior do que a quantidade efetiva de mulheres presas.

Como peculiaridade, o DF possui muitas mulheres presas por porte, posse ou
disparo de arma (6,86%).
36,02% das mulheres presas no DF possuem entre 18 e 24 anos; 21,61%
possuem entre 25 e 29 anos; 16,98% possuem entre 30 e 34 anos; 17,5% possuem
entre 35 e 45 anos; 7,71% possuem entre 45 e 60 anos; 0,17% possuem mais de 60
anos.
Em relação à cor da pele/ raça, 60,54% das mulheres presas no Distrito
Federal foram consideradas pardas; 18% brancas; 21,44% negras; 0% indígenas;
0% amarelas.
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O Estado do Espírito Santo possui 854 mulheres presas, o que equivale a
6,84% da população carcerária estadual e 2,56% da população carcerária feminina
nacional, custodiadas em 5 estabelecimentos prisionais (3 penitenciárias 2
estabelecimentos terceirizados), que possuem capacidade para 920 presas – um
superávit de 66 vagas.
Em 2009, o Estado possuía 1068 presas; em 2010, 1214 e em 2011, 854 - um
decréscimo de 20%¨em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações Penitenciárias Infopen, o Estado do Espírito Santo:
a) não possui mulheres presas em delegacias de polícia;
b) possui 7 creches e 6 módulos de saúde para gestante e parturiente;
c) possui 15 crianças em estabelecimentos prisionais masculinos;
d) informa possuir 5 presas provisórias;
e) informa possuir 1 presa em regime fechado;
f) informa possui 1 presa em regime semiaberto;
g) informa não possuir presas em regime aberto;
h) informa não possuir presas em medida de segurança;
i) informa possuir 13 presas estrangeiras.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado do Espírito Santo:
c) informa possuir 15 crianças em estabelecimentos prisionais masculinos. Acredita-se tratar de
crianças do sexo masculino, em companhia da mãe presa;
d, e, f, g, h) informa quantitativo inferior de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas –
ESPÍRITO SANTO
Analfabeto
Alfabetizado
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Ensino acima de Superior Completo
Não Informado

quantidade percentual
26
29
492
89
117
85
8
6
1
1

11

3,04%
3,39%
57,61%
10,42%
13,7%
9,95%
0,93%
0,7%
0,11%
0,11%

Aproximadamente 53,4% das presas cursam educação formal dentro de
estabelecimento prisional.
Cerca de 23% das mulheres do Sistema Penitenciário do Espírito Santo
exercem atividade laboral, sendo 14,4% internamente e 8,78% externamente às
unidades prisionais.

11

Percentual em relação ao total de mulheres presas no Estado.
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Aproximadamente 94% da população carcerária feminina do Espírito Santo
provém de área urbana.
Os crimes mais praticados pelas mulheres no Estado do Espírito Santo,
considerando o total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 5,38%
- crimes contra o patrimônio: 16,74%
- crimes contra a paz pública: 1,05%
- crimes contra a fé pública: 2,1%
- tráfico: 78,1%
- tráfico internacional: 6,9%
29,74% das mulheres presas no Estado possuem entre 18 e 24 anos; 26,34%
possuem entre 25 e 29 anos; 15,22% possuem entre 30 e 34 anos; 18,26% possuem
entre 35 e 45 anos; 9,25% possuem entre 45 e 60 anos; 1,17% possuem mais de 60
anos.
Em relação à cor da pele/ raça, 64,87% das mulheres presas no Espírito Santo
foram consideradas pardas; 19,2% brancas; 14,98% negras; 0,11% indígenas; 0%
amarelas.
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O Estado de Goiás possui 734 mulheres presas, o que equivale a 6,09% da
população carcerária estadual e 2,2% da população carcerária feminina nacional,
custodiadas em 3 estabelecimentos prisionais (2 penitenciárias e 1 estabelecimento
terceirizado), que possuem capacidade para 601 presas – um déficit de 133 vagas
(22,13% das vagas femininas do Estado).
Em 2009, o Estado possuía 599 mulheres presas; em 2010, 605 e em 2011,
734 - um crescimento de 22% em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações Penitenciárias Infopen, o Estado de Goiás:
a) possui 63 mulheres presas em delegacias de polícia;
b) não possui creches e possui 16 módulos de saúde para gestante e
parturiente;
c) possui 2 crianças em estabelecimento prisional feminino;
d) informa possuir 4 presas provisórias;
e) informa possuir 1 presa em regime fechado;
f) informa não possui presas em regime semiaberto;
g) informa não possuir presas em regime aberto;
h) informa não possuir presas em medida de segurança;
i) informa possuir 1 presa estrangeira.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado:
b) informa possuir 16 módulos para gestante e parturiente. Acredita-se tratar de leitos;
d, e, f, g, h) informa quantitativo inferior de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas –
GOIÁS
Analfabeto
Alfabetizado
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Ensino acima de Superior Completo
Não Informado

quantidade percentual
47
170
230
90
86
36
8
3
1
0

12

6,4%
23,16%
31,33%
12,26%
11,71%
4,9%
1,08%
0,4%
0,13%
0%

Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado, pois o quantitativo de mulheres
presas por grau de instrução não condiz com o valor total de mulheres presas.

12

Percentual em relação ao total de mulheres presas no Estado.
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Apenas 4,9% das presas cursam educação formal dentro do estabelecimento
prisional.
Cerca de 32% das mulheres do Sistema Penitenciário de Goiás exercem
atividade laboral, sendo 31,9% internamente e 0,01% externamente à unidade
prisional.
O Estado não informou a procedência da população carcerária feminina no
Infopen.
Os crimes mais praticados pelas mulheres no Estado do Goiás, considerando
o total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 7,22%
- crimes contra o patrimônio: 25,61%
- crimes contra a paz pública: 2,58%
- crimes contra a fé pública: 0,54%
- tráfico: 51,22%
- tráfico internacional: 0,4%
25,61% das mulheres presas no Estado possuem entre 18 e 24 anos; 26,83%
possuem entre 25 e 29 anos; 17,57% possuem entre 30 e 34 anos; 16,48% possuem
entre 35 e 45 anos; 4,49% possuem entre 45 e 60 anos; 0,4% possuem mais de 60
anos.
Em relação à cor da pele/ raça, 48,5% das mulheres presas em Goiás foram
consideradas pardas; 27,38% brancas; 15,53% negras; 0% indígenas; 0% amarelas.
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O Estado do Maranhão possui 224 mulheres presas, o que equivale a 4,22%
da população carcerária estadual e 0,67% da população carcerária feminina
nacional, custodiadas em 2 estabelecimentos prisionais (1 penitenciária e 1 casa de
albergado), que possuem capacidade para 268 presas – um superávit de 44 vagas.
Em 2009, o Estado possuía 197 mulheres presas; em 2010, 259 e em 2011,
224 - um crescimento de 13,7% em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações Penitenciárias Infopen, o Estado do Maranhão:
a) possui 57 mulheres presas em delegacias de polícia;
b) possui 4 creches e 1 módulo de saúde para gestante e parturiente;
c) possui 2 crianças em estabelecimento prisional feminino e 4 crianças em
estabelecimento masculino;
d) informa possuir 4 presas provisórias;
e) informa possuir 4 presas em regime fechado;
f) informa não possui presas em regime semiaberto;
g) informa não possuir presas em regime aberto;
h) informa não possuir presas em medida de segurança;
i) informa possuir 1 presa estrangeira.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado:
b) informa possuir 4 creches. Acredita-se tratar de leitos;
c) informa possuir 4 crianças em unidades prisionais masculinas. Acredita-se tratar de unidade mista;
d, e, f, g, h) informa quantitativo inferior de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas –
MARANHÃO
Analfabeto
Alfabetizado
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Ensino acima de Superior Completo
Não Informado

quantidade percentual
14
89
21
14
18
3
1
0
0
14

13

6,25%
39,73%
9,37%
6,25%
8,03%
1,33%
0,44%
0%
0%
6,25%

Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado, pois o quantitativo de mulheres
presas por grau de instrução não condiz com o valor total de mulheres presas.

Apenas 15,6% das presas cursam educação formal dentro de estabelecimento
prisional.
Cerca de 37,5% das mulheres do Sistema Penitenciário do Maranhão exercem
atividade laboral internamente às unidades prisionais.
13

Percentual em relação ao total de mulheres presas no Estado.
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Aproximadamente 68,3% da população carcerária feminina do Maranhão
provém de área urbana.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado, pois o quantitativo de mulheres
presas em relação à procedência não condiz com o valor total de mulheres presas.

Os crimes mais praticados pelas mulheres no Estado do Maranhão,
considerando o total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 6,25%
- crimes contra o patrimônio: 8,48%
- crimes contra a paz pública: 0,44%
- crimes contra a fé pública: 0%
- tráfico: 51,78%
- tráfico internacional: 2,67%
11,16% das mulheres presas no Estado possuem entre 18 e 24 anos; 22,32%
possuem entre 25 e 29 anos; 12,5% possuem entre 30 e 34 anos; 20,08% possuem
entre 35 e 45 anos; 8,48% possuem entre 45 e 60 anos; não existem presas com
mais de 60 anos.
Em relação à cor da pele/ raça, 48,66% das mulheres presas no Maranhão
foram consideradas pardas; 13,39% brancas; 12,5% negras; 0% indígenas; 0%
amarelas.
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O Estado de Minas Gerais possui 2.935 mulheres presas, o que equivale a
6,1% da população carcerária estadual e 8,81% da população carcerária feminina
nacional, custodiadas em 5 estabelecimentos prisionais (1 penitenciária, 3 cadeias
públicas e 1 hospital de custódia e tratamento penitenciário), que possuem
capacidade para 1.665 presas – um déficit de 1.270 vagas (76,27% das vagas
femininas do Estado).
Em 2009, o Estado possuía 2.951 mulheres presas; em 2010, 3.176 e em
2011, 2.935 - um decréscimo de 0,54% em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações PenitenciáriasInfopen, o Estado de Minas Gerais:
a) possui 393 mulheres presas em delegacias de polícia;
b) não possui creches nem módulos de saúde para gestante e parturiente;
c) possui 26 crianças em estabelecimento prisional feminino e 32 crianças em
estabelecimento masculino;
d) informa não possuir presas provisórias;
e) informa possuir 7 presas em regime fechado;
f) informa possui 1 presa em regime semiaberto;
g) informa não possuir presas em regime aberto;
h) informa não possuir presas em medida de segurança;
i) informa possuir 7 presa estrangeira.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado:
c) informa possuir 32 crianças em unidades prisionais masculinas. Acredita-se tratar de unidade mista;
d, e, f, g, h) informa quantitativo inferior de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas –
MINAS GERAIS
Analfabeto
Alfabetizado
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Ensino acima de Superior Completo
Não Informado

quantidade percentual
73
173
1.386
262
278
193
33
13
0
11

14

2,48%
5,89%
47,22%
8,92%
9,47%
6,57%
1,12%
0,44%
0%
0,37%

Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado, pois o quantitativo de mulheres
presas por grau de instrução não condiz com o valor total de mulheres presas.

14

Percentual em relação ao total de mulheres presas no Estado.
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Aproximadamente 23,68% das presas cursam educação formal dentro de
estabelecimento prisional.
Cerca de 33% das mulheres do Sistema Penitenciário de Minas Gerais
exercem atividade laboral, sendo 32% internamente e 1% externamente às unidades
prisionais.
Aproximadamente 80,6% da população carcerária feminina de Minas Gerais
provém de área urbana.
Os crimes mais praticados pelas mulheres no Estado de Minas Gerais,
considerando o total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 4,49%
- crimes contra o patrimônio: 18,94%
- crimes contra a paz pública: 0,78%
- crimes contra a fé pública: 0,51%
- tráfico: 23,88%
- tráfico internacional: 0,37%
23,44% das mulheres presas no Estado possuem entre 18 e 24 anos; 18,02%
possuem entre 25 e 29 anos; 15,6% possuem entre 30 e 34 anos; 17,44% possuem
entre 35 e 45 anos; 7,39% possuem entre 45 e 60 anos; 0,54% possuem mais de 60
anos.
Em relação à cor da pele/ raça, 35,53% das mulheres presas em Minas Gerais
foram consideradas pardas; 26,71% brancas; 17,17% negras; 0% indígenas; 1,8%
amarelas.
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O Estado do Mato Grosso do Sul possui 1.134 mulheres presas, o que
equivale a 9,92% da população carcerária estadual e 3,4% da população carcerária
feminina nacional, custodiadas em 12 estabelecimentos prisionais (7 penitenciárias e
5 casas de albergado), que possuem capacidade para 933 presas – um déficit de
201 vagas (21,54% das vagas femininas do Estado).
Em 2009, o Estado possuía 1.269 mulheres presas; em 2010, 1.076 e em
2011, 1.134 - um decréscimo de 10,63% em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações Penitenciárias Infopen, o Estado do Mato Grosso do Sul:
a) possui 73 mulheres presas em delegacias de polícia;
b) possui 7 creches e 6 módulos de saúde para gestante e parturiente;
c) não possui crianças em estabelecimento prisional;
d) informa possuir 126 presas provisórias;
e) informa possuir 42 presas em regime fechado;
f) informa possui 25 presa em regime semiaberto;
g) informa possuir 1 presa em regime aberto;
h) informa não possuir presas em medida de segurança;
i) informa possuir 92 presas estrangeiras.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado:
c) informa não possuir crianças em unidades prisionais, porém, após visitas pelo Depen, verificou-se
que existem;
d, e, f, g, h) informa quantitativo inferior de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas – MATO
15
quantidade percentual
GROSSO DO SUL
Analfabeto
58
5,1%
Alfabetizado
41
3,61%
Ensino Fundamental Incompleto
547
48,23%
Ensino Fundamental Completo
116
10,22%
Ensino Médio Incompleto
154
13,58%
Ensino Médio Completo
114
10,05%
Ensino Superior Incompleto
23
2,02%
Ensino Superior Completo
7
0,61%
Ensino acima de Superior Completo
1
0,08%
Não Informado
0
0%
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado, pois o quantitativo de mulheres
presas por grau de instrução não condiz com o valor total de mulheres presas.

Apenas 14,28% das
estabelecimento prisional.
15

presas

cursam

educação

formal

dentro

de

Percentual em relação ao total de mulheres presas no Estado.
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Cerca de 52% das mulheres do Sistema Penitenciário do Mato Grosso do Sul
exercem atividade laboral, sendo 44,5% internamente e 7,5% externamente às
unidades prisionais.
Aproximadamente 93,4% da população carcerária feminina do Mato Grosso
do Sul provém de área urbana.
Os crimes mais praticados pelas mulheres no Estado do Mato Grosso do Sul,
considerando o total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 2,29%
- crimes contra o patrimônio: 13,75%
- crimes contra a paz pública: 0,52%
- crimes contra a fé pública: 0,52%
- tráfico: 59,87%
- tráfico internacional: 16,31%
25,48% das mulheres presas no Estado possuem entre 18 e 24 anos; 18,78%
possuem entre 25 e 29 anos; 19,22% possuem entre 30 e 34 anos; 19,04% possuem
entre 35 e 45 anos; 9,7% possuem entre 45 e 60 anos; 1,32% possuem mais de 60
anos.
Em relação à cor da pele/ raça, 56,87% das mulheres presas no Mato Grosso
do Sul foram consideradas pardas; 26,8% brancas; 9% negras; 0,79% indígenas;
0,08% amarelas.
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O Estado do Mato Grosso possui 767 mulheres presas, o que equivale a
6,85% da população carcerária estadual e 2,3% da população carcerária feminina
nacional, custodiadas em 2 estabelecimentos prisionais (1 penitenciária e 1 casa de
albergado), que possuem capacidade para 304 presas – um déficit de 463 vagas
(152,3% das vagas femininas do Estado).
Em 2009, o Estado possuía 1.136 mulheres presas; em 2010, 1.264 e em
2011, 767 - um decréscimo de 32,48% em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações Penitenciárias Infopen, o Estado do Mato Grosso:
a) não possui mulheres presas em delegacias de polícia;
b) possui 2 creches, mas não possui módulo de saúde para gestante e
parturiente;
c) possui 4 crianças em estabelecimento prisional masculino e 2 crianças em
estabelecimento feminino;
d) informa possuir 27 presas provisórias;
e) informa possuir 15 presas em regime fechado;
f) informa não possuir presas em regime semiaberto;
g) informa possuir 2 presas em regime aberto;
h) informa não possuir presas em medida de segurança;
i) informa possuir 32 presas estrangeiras.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado:
c) informa possuir 4 crianças em unidades prisionais masculinas. Acredita-se tratar de unidade mista;
d, e, f, g, h) informa quantitativo inferior de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas – MATO
16
quantidade percentual
GROSSO
Analfabeto
25
3,25%
Alfabetizado
83
10,82%
Ensino Fundamental Incompleto
287
37,41%
Ensino Fundamental Completo
152
19,81%
Ensino Médio Incompleto
130
16,94%
Ensino Médio Completo
77
10,03%
Ensino Superior Incompleto
12
1,56%
Ensino Superior Completo
6
0,78%
Ensino acima de Superior Completo
0
0%
Não Informado
0
0%
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado, pois o quantitativo de mulheres
presas por grau de instrução não condiz com o valor total de mulheres presas.

Apenas 6,12% das presas cursam educação formal dentro de estabelecimento
prisional.

16

Percentual em relação ao total de mulheres presas no Estado.
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Cerca de 38% das mulheres do Sistema Penitenciário do Mato Grosso
exercem atividade laboral, sendo 37,15% internamente e 0,85% externamente às
unidades prisionais.
100% da população carcerária feminina do Mato Grosso provém de área
urbana.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado, pois o quantitativo de mulheres
presas em relação à procedência (urbana e rural)não condiz com o valor total de mulheres presas.

Os crimes mais praticados pelas mulheres no Estado do Mato Grosso do Sul,
considerando o total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 3,65%
- crimes contra o patrimônio: 9,9%
- crimes contra a paz pública: 0,26%
- crimes contra a fé pública: 0%
- tráfico: 81,22%
- tráfico internacional: 4,3%
26,98% das mulheres presas no Estado possuem entre 18 e 24 anos; 29,2%
possuem entre 25 e 29 anos; 20,86% possuem entre 30 e 34 anos; 15,77% possuem
entre 35 e 45 anos; 6,78% possuem entre 45 e 60 anos; 1,04% possuem mais de 60
anos.
Em relação à cor da pele/ raça, 60,23% das mulheres presas no Mato Grosso
foram consideradas pardas; 22,03% brancas; 17,86% negras; 0,13% indígenas;
0,39% amarelas.
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O Estado do Pará possui 673 mulheres presas, o que equivale a 5,51% da
população carcerária estadual e 2,02% da população carcerária feminina nacional,
custodiadas em 1 estabelecimento prisional (1 penitenciária), que possui capacidade
para 578 presas – um déficit de 95 vagas (16,43% das vagas femininas do Estado).
Em 2009, o Estado possuía 496 mulheres presas; em 2010, 644 e em 2011,
673 - um crescimento de 35,68% em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações Penitenciárias Infopen, o Estado do Pará:
a) não possui mulheres presas em delegacias de polícia;
b) não possui creches e não possui módulo de saúde para gestante e
parturiente;
c) não possui crianças em estabelecimento prisional;
d) informa possuir 4 presas provisórias;
e) informa possuir 15 presas em regime fechado;
f) informa não possuir presas em regime semiaberto;
g) informa não possuir presas em regime aberto;
h) informa não possuir presas em medida de segurança;
i) informa possuir 3 presas estrangeiras.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado:
d, e, f, g, h) informa quantitativo inferior de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas – PARÁ quantidade percentual
Analfabeto
54
8,02%
Alfabetizado
27
4,01%
Ensino Fundamental Incompleto
400
59,43%
Ensino Fundamental Completo
40
5,94%
Ensino Médio Incompleto
82
12,18%
Ensino Médio Completo
62
9,21%
Ensino Superior Incompleto
7
1,04%
Ensino Superior Completo
7
1,04%
Ensino acima de Superior Completo
1
0,14%
Não Informado
0
0%
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Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado, pois o quantitativo de mulheres
presas por grau de instrução não condiz com o valor total de mulheres presas.

Apenas 16,6% das presas cursam educação formal dentro de estabelecimento
prisional.
Cerca de 25% das mulheres do Sistema Penitenciário do Pará exercem
atividade laboral, sendo 16,9% internamente e 7,9% externamente às unidades
prisionais.
100% da população carcerária feminina do Pará provém de área urbana.
17

Percentual em relação ao total de mulheres presas no Estado.
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Os crimes mais praticados pelas mulheres no Estado do Pará, considerando o
total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 7,42%
- crimes contra o patrimônio: 31,05%
- crimes contra a paz pública: 0,89%
- crimes contra a fé pública: 0%
- tráfico: 58,84%
- tráfico internacional: 0,29%
43,68% das mulheres presas no Estado possuem entre 18 e 24 anos; 19,76%
possuem entre 25 e 29 anos; 15,6% possuem entre 30 e 34 anos; 11,29% possuem
entre 35 e 45 anos; 4,9% possuem entre 45 e 60 anos; 3,71% possuem mais de 60
anos.
Em relação à cor da pele/ raça, 89,59% das mulheres presas no Pará foram
consideradas pardas; 4,9% brancas; 4,6% negras; 0,14% indígenas; 0,74%
amarelas.
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O Estado da Paraíba possui 587 mulheres presas, o que equivale a 7,14% da
população carcerária estadual e 1,76% da população carcerária feminina nacional,
custodiadas em 2 estabelecimentos prisionais (2 penitenciárias), que possuem
capacidade para 186 presas – um déficit de 401 vagas (215,6% das vagas femininas
do Estado).
Em 2009, o Estado possuía 378 mulheres presas; em 2010, 412 e em 2011,
587 - um crescimento de 55,29% em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações Penitenciárias Infopen, o Estado da Paraíba:
a) não possui mulheres presas em delegacias de polícia;
b) não possui creches e não possui módulo de saúde para gestante e
parturiente;
c) não possui crianças em estabelecimento prisional;
d) informa não possuir presas provisórias;
e) informa não possuir presas em regime fechado;
f) informa não possuir presas em regime semiaberto;
g) informa não possuir presas em regime aberto;
h) informa não possuir presas em medida de segurança;
i) informa não possuir presas estrangeiras.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado:
c) informa não possuir crianças em unidades prisionais, porém, após visitas pelo Depen, verificou-se
que existem;
d, e, f, g, h) informa quantitativo inferior de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas –
PARAÍBA
Analfabeto
Alfabetizado
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Ensino acima de Superior Completo
Não Informado

quantidade percentual
79
59
191
37
21
28
2
5
0
210

18

13,45%
10,05%
32,53%
6,3%
3,57%
4,77%
0,34%
0,85%
0%
35,77%

Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado, pois o quantitativo de mulheres
presas por grau de instrução não condiz com o valor total de mulheres presas.

O Estado da Paraíba informou, no Infopen, que não possui presas estudando.

18

Percentual em relação ao total de mulheres presas no Estado.
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Apenas 14,13% das mulheres do Sistema Penitenciário da Paraíba exercem
atividade laboral, sendo 10,22% internamente e 3,9% externamente às unidades
prisionais.
Aproximadamente 64% da população carcerária feminina da Paraíba provém
de área urbana.
Os crimes mais praticados pelas mulheres no Estado da Paraíba,
considerando o total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 2,89%
- crimes contra o patrimônio: 8,17%
- crimes contra a paz pública: 1,36%
- crimes contra a fé pública: 0,17%
- tráfico: 39,69%
- tráfico internacional: 38,16%
17,37% das mulheres presas no Estado possuem entre 18 e 24 anos; 14,31%
possuem entre 25 e 29 anos; 12,77% possuem entre 30 e 34 anos; 14,31% possuem
entre 35 e 45 anos; 5,45% possuem entre 45 e 60 anos; 0,17% possuem mais de 60
anos.
Em relação à cor da pele/ raça, 43,27% das mulheres presas na Paraíba
foram consideradas pardas; 8,68% brancas; 7,83% negras; 0% indígenas; 0%
amarelas.
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O Estado de Pernambuco possui 1.788 mulheres presas, o que equivale a
6,91% da população carcerária estadual e 5,37% da população carcerária feminina
nacional, custodiadas em 4 estabelecimentos prisionais (2 penitenciárias e 2 cadeias
públicas), que possuem capacidade para 761 presas – um déficit de 1027 vagas
(134,95% das vagas femininas do Estado).
Em 2009, o Estado possuía 1.089 mulheres presas; em 2010, 1.398 e em
2011, 1.788 - um crescimento de 64,18% em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações Penitenciárias Infopen, o Estado de o Estado do Pernambuco:
a) não possui mulheres presas em delegacias de polícia;
b) possui 2 creches e não possui módulo de saúde para gestante e
parturiente;
c) não possui crianças em estabelecimento prisional;
d) informa possuir 9 presas provisórias;
e) informa não possuir presas em regime fechado;
f) informa não possuir presas em regime semiaberto;
g) informa não possuir presas em regime aberto;
h) informa não possuir presas em medida de segurança;
i) informa possuir 1 presa estrangeira.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado:
c) informa não possuir crianças em unidades prisionais, porém, após visitas pelo Depen, verificou-se
que existem;
d, e, f, g, h) informa quantitativo inferior de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas –
PERNAMBUCO
Analfabeto
Alfabetizado
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Ensino acima de Superior Completo
Não Informado

quantidade percentual
333
151
788
115
239
118
16
12
5
10

19

18,62%
8,44%
44,07%
6,43%
13,36%
6,6%
0,89%
0,67%
0,27%
0,55%

Aproximadamente 27% das presas cursam educação formal dentro de
estabelecimento prisional.
Cerca de 15% das mulheres do Sistema Penitenciário de Pernambuco
exercem atividade laboral, sendo 14% internamente e 1% externamente às unidades
prisionais.
19

Percentual em relação ao total de mulheres presas no Estado.
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Aproximadamente 88% da população carcerária feminina de Pernambuco
provém de área urbana.
Os crimes mais praticados pelas mulheres no Estado de Pernambuco,
considerando o total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 19,35%
- crimes contra o patrimônio: 33,44%
- crimes contra a paz pública: 2,12%
- crimes contra a fé pública: 2,57%
- tráfico: 32,38%
- tráfico internacional: 3,91%
29,58% das mulheres presas no Estado possuem entre 18 e 24 anos; 24,83%
possuem entre 25 e 29 anos; 15,6% possuem entre 30 e 34 anos; 20,07% possuem
entre 35 e 45 anos; 7,6% possuem entre 45 e 60 anos; 1,39% possuem mais de 60
anos.
Em relação à cor da pele/ raça, 54,86% das mulheres presas em Pernambuco
foram consideradas pardas; 22,59% brancas; 20,46% negras; 0,11% indígenas;
0,39% amarelas.
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O Estado do Piauí possui 127 mulheres presas, o que equivale a 4,27% da
população carcerária estadual e 0,38% da população carcerária feminina nacional,
custodiadas em 4 estabelecimentos prisionais (2 penitenciárias e 2 cadeias públicas),
que possuem capacidade para 172 presas – um superávit de 45 vagas.
Em 2009, o Estado possuía 115 mulheres presas; em 2010, 93 e em 2011,
115 - um crescimento de 10,43% em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações Penitenciárias Infopen, o Estado do Piauí:
a) possui 6 mulheres presas em delegacias de polícia;
b) possui 1 creches e não possui módulo de saúde para gestante e
parturiente;
c) possui 2 crianças em estabelecimento prisional masculino e 1 criança em
estabelecimento feminino;
d) informa não possuir presas provisórias;
e) informa não possuir presas em regime fechado;
f) informa não possuir presas em regime semiaberto;
g) informa não possuir presas em regime aberto;
h) informa não possuir presas em medida de segurança;
i) informa não possuir presas estrangeiras.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado:
c) informa possuir crianças em unidades prisionais masculinas. Acredita-se tratar de unidade mista;
d, e, f, g, h) informa quantitativo inferior de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas – PIAUÌ quantidade percentual
Analfabeto
3
2,36%
Alfabetizado
12
9,44%
Ensino Fundamental Incompleto
47
37%
Ensino Fundamental Completo
24
18,89%
Ensino Médio Incompleto
20
15,4%
Ensino Médio Completo
13
10,23%
Ensino Superior Incompleto
0
0%
Ensino Superior Completo
2
1,57%
Ensino acima de Superior Completo
0
0%
Não Informado
0
0%
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Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado, pois o quantitativo de mulheres
presas por grau de instrução não condiz com o valor total de mulheres presas.

Aproximadamente 32% das presas cursam educação formal dentro de
estabelecimento prisional.
20

Percentual em relação ao total de mulheres presas no Estado.
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Cerca de 25% das mulheres do Sistema Penitenciário do Piauí exercem
atividade laboral internamente às unidades prisionais.
Aproximadamente 95,3% da população carcerária feminina do Piauí provém
de área urbana.
Os crimes mais praticados pelas mulheres no Estado do Piauí, considerando o
total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 8,66%
- crimes contra o patrimônio: 18,11%
- crimes contra a paz pública: 3,14%
- crimes contra a fé pública: 0%
- tráfico: 58,26%
- tráfico internacional: 0%
29,92% das mulheres presas no Estado possuem entre 18 e 24 anos; 29,13%
possuem entre 25 e 29 anos; 15,74% possuem entre 30 e 34 anos; 14,96% possuem
entre 35 e 45 anos; 4,72% possuem entre 45 e 60 anos; 0,78% possuem mais de 60
anos.
Em relação à cor da pele/ raça, 71,65% das mulheres presas no Piauí foram
consideradas pardas; 11,02% brancas; 12,59% negras; 0% indígenas; 0% amarelas.

41

O Estado do Paraná possui 2.641 mulheres presas, o que equivale a 7,24%
da população carcerária estadual e 7,55% da população carcerária feminina
nacional, custodiadas em 2 estabelecimentos prisionais (1 penitenciária e 1 colônia
agrícola ou industrial), que possuem capacidade para 561 presas – um déficit de
1.882 vagas (335,47% das vagas femininas do Estado).
Em 2009, o Estado possuía 2.737 mulheres presas; em 2010, 2.516 e em
2011, 2.641 - um decréscimo de 3,5% em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações Penitenciárias Infopen, o Estado do Paraná:
a) possui 1.329 mulheres presas em delegacias de polícia;
b) não possui creches e não possui módulo de saúde para gestante e
parturiente;
c) possui 19 crianças em estabelecimento prisional masculino e 21 crianças
em estabelecimento feminino;
d) informa possuir 2 presas provisórias;
e) informa possuir 21 presas em regime fechado;
f) informa não possuir presas em regime semiaberto;
g) informa possuir 55 presas em regime aberto;
h) informa não possuir presas em medida de segurança;
i) informa possuir 20 presas estrangeiras.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado:
b) informa não possui creche, porém possui;
c) informa possuir crianças em unidades prisionais masculinas. Acredita-se tratar de unidade mista;
d, e, f, g, h) informa quantitativo inferior de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas –
PARANÁ
Analfabeto
Alfabetizado
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Ensino acima de Superior Completo
Não Informado

quantidade percentual
54
55
570
94
157
131
36
12
5
0

21

2,04%
2,08%
21,58%
3,55%
5,94%
4,96%
1,36%
0,45%
0,18%
0%

Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado, pois o quantitativo de mulheres
presas por grau de instrução não condiz com o valor total de mulheres presas.
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Percentual em relação ao total de mulheres presas no Estado.
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Apenas 1,7% das presas cursam educação formal dentro de estabelecimento
prisional.
Provável inconsistência nas informações prestadas pelo Estado.

Cerca de 14% das mulheres do Sistema Penitenciário do Paraná exercem
atividade laboral, sendo 10,26% internamente e 3,67% externamente às unidades
prisionais.
Aproximadamente 33% da população carcerária feminina do Paraná provém
de área urbana.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado, pois o quantitativo de mulheres
presas em relação à procedência (urbano e rural) não condiz com o valor total de mulheres presas.

Os crimes mais praticados pelas mulheres no Estado do Paraná, considerando
o total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 2,08%
- crimes contra o patrimônio: 15,82%
- crimes contra a paz pública: 0,3%
- crimes contra a fé pública: 0%
- tráfico: 19,84%
- tráfico internacional: 2,46%
9,61% das mulheres presas no Estado possuem entre 18 e 24 anos; 9,54%
possuem entre 25 e 29 anos; 7,72% possuem entre 30 e 34 anos; 9,08% possuem
entre 35 e 45 anos; 5,71% possuem entre 45 e 60 anos; 0,49% possuem mais de 60
anos.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado, pois o quantitativo de mulheres
presas por idade não condiz com o valor total de mulheres presas.

Em relação à cor da pele/ raça, 7,11% das mulheres presas no Paraná foram
consideradas pardas; 32,26% brancas; 2,57% negras; 0% indígenas; 0,22%
amarelas.
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O Estado do Rio de Janeiro possui 1.908 mulheres presas, o que equivale a
6,47% da população carcerária estadual e 5,73% da população carcerária feminina
nacional, custodiadas em 9 estabelecimentos prisionais (5 penitenciárias, 1 cadeia
pública, 2 hospitais de custódia e tratamento penitenciário e 1 patronato), que
possuem capacidade para 1.563 presas – um déficit de 345 vagas (22,07% das
vagas femininas do Estado).
Em 2009, o Estado possuía 1.509 mulheres presas; em 2010, 1.276 e em
2011, 1.908 – um crescimento de 26,44% em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações Penitenciárias Infopen, o Estado do Rio de Janeiro:
a) possui 122 mulheres presas em delegacias de polícia;
b) possui 2 creches e 3 módulos de saúde para gestante e parturiente;
c) possui 9 crianças em estabelecimento prisional masculino e 12 crianças em
estabelecimento feminino;
d) informa possuir 62 presas provisórias;
e) informa possuir 19 presas em regime fechado;
f) informa possuir 12 presas em regime semiaberto;
g) informa não possuir presas em regime aberto;
h) informa não possuir presas em medida de segurança;
i) informa possuir 29 presas estrangeiras.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado:
c) informa possuir crianças em unidades prisionais masculinas. Acredita-se tratar de unidade mista;
d, e, f, g, h) informa quantitativo inferior de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas – RIO
DE JANEIRO
Analfabeto
Alfabetizado
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Ensino acima de Superior Completo
Não Informado

quantidade percentual
52
913
198
116
166
23
22
0
244
52

22

2,72%
47,85%
10,37%
6,07%
8,7%
1,2%
1,15%
0%
12,78%
2,72%

Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado, pois o quantitativo de mulheres
presas por grau de instrução não condiz com o valor total de mulheres presas.
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Percentual em relação ao total de mulheres presas no Estado.
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Apenas 5,6% das presas cursam educação formal dentro de estabelecimento
prisional.
Provável inconsistência nas informações prestadas pelo Estado.

Cerca de 8% das mulheres do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro
exercem atividade laboral, sendo 7,9% internamente e 0,1% externamente às
unidades prisionais.
Provável inconsistência nas informações prestadas pelo Estado.

100% da população carcerária feminina do Rio de Janeiro provém de área
urbana.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado, pois o quantitativo de mulheres
presas em relação à procedência não condiz com o valor total de mulheres presas.

Os crimes mais praticados pelas mulheres no Estado do Rio de Janeiro,
considerando o total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 0,41%
- crimes contra o patrimônio: 8,9%
- crimes contra a paz pública: 0,62%
- crimes contra a fé pública: 0,05%
- tráfico: 4,03%
- tráfico internacional: 0%
9,61% das mulheres presas no Estado possuem entre 18 e 24 anos; 9,54%
possuem entre 25 e 29 anos; 7,72% possuem entre 30 e 34 anos; 9,08% possuem
entre 35 e 45 anos; 5,71% possuem entre 45 e 60 anos; 0,49% possuem mais de 60
anos.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado, pois o quantitativo de mulheres
presas por idade não condiz com o valor total de mulheres presas.

Como peculiaridade, o Estado do Rio de Janeiro possui muitas mulheres
presas por infringência ao Estatuto da Criança e Adolescente (4,71%).
Em relação à cor da pele/ raça, 38,05% das mulheres presas no Rio de
Janeiro foram consideradas pardas; 28,87% brancas; 24,58% negras; 0% indígenas;
0,05% amarelas.
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O Estado do Rio Grande do Norte possui 453 mulheres presas, o que equivale
a 6,77% da população carcerária estadual e 1,36% da população carcerária feminina
nacional, custodiadas em 1 estabelecimento prisional (1 penitenciária), que possui
capacidade para 78 presas – um déficit de 375 vagas (480,77% das vagas femininas
do Estado).
Em 2009, o Estado possuía 374 mulheres presas; em 2010, 445 e em 2011,
453 - um crescimento de 21,12% em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações Penitenciárias Infopen, o Estado do Rio Grande do Norte:
a) possui 149 mulheres presas em delegacias de polícia;
b) não possui creches e nem possui módulos de saúde para gestante e
parturiente;
c) não possui crianças em estabelecimento prisional;
d) informa não possuir presas provisórias;
e) informa não possuir presas em regime fechado;
f) informa não possuir presas em regime semiaberto;
g) informa não possuir presas em regime aberto;
h) informa não possuir presas em medida de segurança;
i) informa possuir 3 presas estrangeiras.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado:
c) informa não possuir crianças em unidades prisionais, porém, após visitas realizadas pelo Depen,
verificou-se que há crianças na companhia de suas mães presas;
d, e, f, g, h) informa quantitativo nulo de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas – RIO
GRANDE DO NORTE
Analfabeto
Alfabetizado
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Ensino acima de Superior Completo
Não Informado

quantidade percentual
45
30
139
19
25
27
3
3
0
12

23

9,93%
6,62%
30,68%
4,19%
5,51%
5,96%
0,66%
0,66%
0%
2,64%

Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado, pois o quantitativo de mulheres
presas por grau de instrução não condiz com o valor total de mulheres presas.

23

Percentual em relação ao total de mulheres presas no Estado.
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Apenas 13% das presas cursam educação formal dentro de estabelecimento
prisional.
Cerca de 8,6% das mulheres do Sistema Penitenciário do Rio Grande do
Norte exercem atividade laboral, sendo 8,16% internamente e 0,44% externamente
às unidades prisionais.
Aproximadamente 7,3% da população carcerária feminina do Rio Grande do
Norte provém de área urbana.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado, pois o quantitativo de mulheres
presas em relação à procedência não condiz com o valor total de mulheres presas.

Os crimes mais praticados pelas mulheres no Estado do Rio Grande do Norte,
considerando o total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 3,09%
- crimes contra o patrimônio: 9,27%
- crimes contra a paz pública: 0,44%
- crimes contra a fé pública: 0,22%
- tráfico: 50,55%
- tráfico internacional: 1,32%
17,21% das mulheres presas no Estado possuem entre 18 e 24 anos; 17,88%
possuem entre 25 e 29 anos; 11,25% possuem entre 30 e 34 anos; 12,8% possuem
entre 35 e 45 anos; 6,62% possuem entre 45 e 60 anos; 0,66% possuem mais de 60
anos.
Em relação à cor da pele/ raça, 34,43% das mulheres presas no Rio Grande
do Norte foram consideradas pardas; 19,64% brancas; 11,25% negras; 0%
indígenas; 0,44% amarelas.

47

O Estado de Rondônia possui 599 mulheres presas, o que equivale a 9,45%
da população carcerária estadual e 1,8% da população carcerária feminina nacional,
custodiadas em 4 estabelecimentos prisionais (2 penitenciárias e 2 casas de
albergado), que possuem capacidade para 182 presas – um déficit de 417 vagas
(228,12% das vagas femininas do Estado).
Em 2009, o Estado possuía 473 mulheres presas; em 2010, 512 e em 2011,
599 - um crescimento de 26,63% em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações Penitenciárias Infopen, o Estado de Rondônia:
a) não possui mulheres presas em delegacias de polícia;
b) não possui creches e nem possui módulos de saúde para gestante e
parturiente;
c) não possui crianças em estabelecimento prisional;
d) informa possuir 7 presas provisórias;
e) informa possuir 5 presas em regime fechado;
f) informa possuir 2 presas em regime semiaberto;
g) informa possuir 2 presas em regime aberto;
h) informa não possuir presas em medida de segurança;
i) informa possuir 3 presas estrangeiras.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado:
c) informa não possuir crianças em unidades prisionais, porém, após visitas realizadas pelo Depen,
verificou-se que há crianças na companhia de suas mães presas;
d, e, f, g, h) informa quantitativo inferior de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas –
RONDONIA
Analfabeto
Alfabetizado
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Ensino acima de Superior Completo
Não Informado

quantidade percentual
31
53
276
97
74
45
7
2
4
9

24

5,17%
8,84%
46,06%
16,19%
12,35%
7,51%
1,16%
0,33%
0,66%
1,5%

Apenas 16,5% das presas cursam educação formal dentro de estabelecimento
prisional.

24

Percentual em relação ao total de mulheres presas no Estado.
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Cerca de 65% das mulheres do Sistema Penitenciário de Rondônia exercem
atividade laboral, sendo 49,9% internamente e 15% externamente às unidades
prisionais.
Aproximadamente 41% da população carcerária feminina de Rondônia provém
de área urbana.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado, pois o quantitativo de mulheres
presas em relação à procedência não condiz com o valor total de mulheres presas.

Os crimes mais praticados pelas mulheres no Estado de Rondônia,
considerando o total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 6,01%
- crimes contra o patrimônio: 1,5%
- crimes contra a paz pública: 0,83%
- crimes contra a fé pública: 0%
- tráfico: 55,75%
- tráfico internacional: 13,35%
28,54% das mulheres presas no Estado possuem entre 18 e 24 anos; 24,54%
possuem entre 25 e 29 anos; 22,7% possuem entre 30 e 34 anos; 15,52% possuem
entre 35 e 45 anos; 5,17% possuem entre 45 e 60 anos; 0,66% possuem mais de 60
anos.
Em relação à cor da pele/ raça, 57,92% das mulheres presas em Rondônia
foram consideradas pardas; 21,7% brancas; 18,19% negras; 0,16% indígenas; 1,33%
amarelas.
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O Estado de Roraima possui 165 mulheres presas, o que equivale a 9,61% da
população carcerária estadual e 0,49% da população carcerária feminina nacional,
custodiadas em 1 estabelecimento prisional (1 cadeia pública), que possui
capacidade para 73 presas – um déficit de 73 vagas (79,34% das vagas femininas do
Estado).
Em 2009, o Estado possuía 134 mulheres presas; em 2010, 142 e em 2011,
165 - um crescimento de 23,13% em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações Penitenciárias Infopen, o Estado de Roraima:
a) não possui mulheres presas em delegacias de polícia;
b) não possui creches e nem possui módulos de saúde para gestante e
parturiente;
c) não possui crianças em estabelecimento prisional;
d) informa possuir 7 presas provisórias;
e) informa não possuir presas em regime fechado;
f) informa não possuir presas em regime semiaberto;
g) informa não possuir presas em regime aberto;
h) informa não possuir presas em medida de segurança;
i) informa possuir 4 presas estrangeiras.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado:
c) informa não possuir crianças em unidades prisionais, porém, após visitas realizadas pelo Depen,
verificou-se que há crianças na companhia de suas mães presas;
d, e, f, g, h) informa quantitativo inferior de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas –
RORAIMA
Analfabeto
Alfabetizado
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Ensino acima de Superior Completo
Não Informado

quantidade percentual
2
93
11
16
33
8
1
0
2
2

25

1,21%
56,36%
6,66%
9,69%
20%
4,84%
0,6%
0%
1,21%
1,21%

O Estado de Roraima informou, no Infopen, que não possui presas estudando.
O Estado de Roraima informou, no Infopen, que não possui presas
trabalhando.
Provável inconsistência nas informações prestadas pelo Estado.
25

Percentual em relação ao total de mulheres presas no Estado.
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Aproximadamente 97% da população carcerária feminina de Roraima provém
de área urbana.
Os crimes mais praticados pelas mulheres no Estado de Roraima,
considerando o total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 1,21%
- crimes contra o patrimônio: 6,66%
- crimes contra a paz pública: 0%
- crimes contra a fé pública: 0%
- tráfico: 81,21%
- tráfico internacional: 10,3%
12,72% das mulheres presas no Estado possuem entre 18 e 24 anos; 24,84%
possuem entre 25 e 29 anos; 20,6% possuem entre 30 e 34 anos; 24,24% possuem
entre 35 e 45 anos; 18,18% possuem entre 45 e 60 anos; 0,6% possuem mais de 60
anos.
Em relação à cor da pele/ raça, 61,81% das mulheres presas em Roraima
foram consideradas pardas; 20% brancas; 10,9% negras; 8,48% indígenas; 0%
amarelas.
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O Estado do Rio Grande do Sul possui 2.011 mulheres presas, o que equivale
a 6,9% da população carcerária estadual e 6,04% da população carcerária feminina
nacional, custodiadas em 5 estabelecimentos prisionais (4 penitenciárias e 1 casa de
albergado), que possuem capacidade para 1.175 presas – um déficit de 836 vagas
(71,14% das vagas femininas do Estado).
Em 2009, o Estado possuía 1.612 mulheres presas; em 2010, 1.767 e em
2011, 2.011 - um crescimento de 24,75% em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações Penitenciárias, o
Estado do Rio Grande do Sul:
a) não possui mulheres presas em delegacias de polícia;
b) possui 2 creches e 1 módulos de saúde para gestante e parturiente;
c) possui 14 crianças em estabelecimento prisional masculino e 8 crianças em
estabelecimento feminino;
d) informa não possuir presas provisórias;
e) informa possuir 18 presas em regime fechado;
f) informa não possuir presas em regime semiaberto;
g) informa não possuir presas em regime aberto;
h) informa não possuir presas em medida de segurança;
i) informa possuir 8 presas estrangeiras.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado:
c) informa possuir crianças em unidades prisionais masculinas. Acredita-se tratar de unidade mista;
d, e, f, g, h) informa quantitativo inferior de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas – RIO
GRANDE DO SUL
Analfabeto
Alfabetizado
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Ensino acima de Superior Completo
Não Informado

quantidade percentual
76
1.200
218
180
179
37
7
0
1
76

26

3,77%
59,67%
10,84%
8,95%
8,9%
1,83%
0,34%
0%
0,04%
3,77%

Apenas 6,5% das presas cursam educação formal dentro de estabelecimento
prisional.
Cerca de 43% das mulheres do Sistema Penitenciário do Rio Grande do Sul
exercem atividade laboral, sendo 19,9% internamente e 23,1% externamente às
unidades prisionais.
26

Percentual em relação ao total de mulheres presas no Estado.
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O Estado do Rio grande do Sul não informou, no Infopen, a procedência das
mulheres presas.
Os crimes mais praticados pelas mulheres no Estado do Rio Grande do Sul,
considerando o total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 1,34%
- crimes contra o patrimônio: 4,07%
- crimes contra a paz pública: 0,64%
- crimes contra a fé pública: 0,54%
- tráfico: 78,07%
- tráfico internacional: 0%
17,65% das mulheres presas no Estado possuem entre 18 e 24 anos; 20,93%
possuem entre 25 e 29 anos; 17,75% possuem entre 30 e 34 anos; 23,52% possuem
entre 35 e 45 anos; 15,66% possuem entre 45 e 60 anos; 1,64% possuem mais de
60 anos.
Em relação à cor da pele/ raça, 19,49% das mulheres presas no Rio Grande
do Sul foram consideradas pardas; 65,24% brancas; 11,93% negras; 0,44%
indígenas; 0% amarelas.
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O Estado de Santa Catarina possui 1.255 mulheres presas, o que equivale a
8,38% da população carcerária estadual e 3,77% da população carcerária feminina
nacional. O Estado informa não possuir estabelecimento prisional para mulheres,
porém, consta possuir 599 vagas para presas – um déficit de 659 vagas (109,51%
das vagas femininas).
Em 2009, o Estado possuía 973 mulheres presas; em 2010, 1.093 e em 2011,
1.255 - um crescimento de 28,98% em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações Penitenciárias Infopen, o Estado de Santa Catarina:
a) possui 72 mulheres presas em delegacias de polícia;
b) não possui creches, porém, possui 4 módulos de saúde para gestante e
parturiente;
c) possui 6 crianças em estabelecimento prisional masculino e 4 crianças em
estabelecimento feminino;
d) informa possuir 3 presas provisórias;
e) informa possuir 6 presas em regime fechado;
f) informa possuir 2 presas em regime semiaberto;
g) informa possuir 2 presas em regime aberto;
h) informa não possuir presas em medida de segurança;
i) informa possuir 3 presas estrangeiras.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado:
b) informa possuir 4 módulos de saúde para gestante e parturiente. Acredita-se tratar de leitos.
c) informa possuir crianças em unidades prisionais masculinas. Acredita-se tratar de unidade mista;
d, e, f, g, h) informa quantitativo inferior de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas –
SANTA CATARINA
Analfabeto
Alfabetizado
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Ensino acima de Superior Completo
Não Informado

quantidade percentual
49
69
557
315
140
161
29
10
0
4

27

3,9%
5,49%
45,97%
25,09%
11,15%
12,82%
2,31%
0,79%
0%
0,31%

Apenas 7,5% das presas cursam educação formal dentro de estabelecimento
prisional.
27

Percentual em relação ao total de mulheres presas no Estado.
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Cerca de 51% das mulheres do Sistema Penitenciário de Santa Catarina
exercem atividade laboral, sendo 47,6% internamente e 3,3% externamente à
unidade prisional.
Aproximadamente 86% da população carcerária feminina de Santa Catarina
provém de área urbana.
Os crimes mais praticados pelas mulheres no Estado de Santa Catarina,
considerando o total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 5,17%
- crimes contra o patrimônio: 17,29%
- crimes contra a paz pública: 1,27%
- crimes contra a fé pública: 0,15%
- tráfico: 55,45%
- tráfico internacional: 7,72%
28,68% das mulheres presas no Estado possuem entre 18 e 24 anos; 21,83%
possuem entre 25 e 29 anos; 18,08% possuem entre 30 e 34 anos; 16,97% possuem
entre 35 e 45 anos; 8,28% possuem entre 45 e 60 anos; 0,95% possuem mais de 60
anos.
Em relação à cor da pele/ raça, 16,33% das mulheres presas em Santa
Catarina foram consideradas pardas; 64,78% brancas; 12,03% negras; 0,07%
indígenas; 0,15% amarelas.
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O Estado de Sergipe possui 183 mulheres presas, o que equivale a 5,14% da
população carcerária estadual e 0,55% da população carcerária feminina nacional,
custodiadas em 1 estabelecimento prisional (1 penitenciária), que possui capacidade
para 181 presas – um déficit de 2 vagas (1,1% das vagas femininas do Estado).
Em 2009, o Estado possuía 160 mulheres presas; em 2010, 141 e em 2011,
183 - um crescimento de 14,37% em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações Penitenciárias Infopen, o Estado de Sergipe:
a) não possui mulheres presas em delegacias de polícia;
b) possui 1 creche e 3 módulos de saúde para gestante e parturiente;
c) possui 3 crianças em estabelecimento prisional masculino;
d) informa não possuir presas provisórias;
e) informa não possuir presas em regime fechado;
f) informa não possuir presas em regime semiaberto;
g) informa não possuir presas em regime aberto;
h) informa não possuir presas em medida de segurança;
i) informa não possuir presas estrangeiras.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado:
b) informa possuir 3 módulos de saúde para gestante e parturiente. Acredita-se tratar de leitos.
c) informa possuir crianças em unidades prisionais masculinas. Acredita-se tratar de unidade mista;
d, e, f, g, h) informa quantitativo nulo de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas –
SERGIPE
Analfabeto
Alfabetizado
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Ensino acima de Superior Completo
Não Informado

quantidade percentual
31
9
102
9
9
14
1
0
0
2

28

16,93%
4,91%
55,73%
4,91%
4,91%
7,65%
0,54%
0%
0%
1,09%

Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado, pois o quantitativo de mulheres
presas por grau de instrução não condiz com o valor total de mulheres presas.

Aproximadamente 22% das presas cursam educação formal dentro de
estabelecimento prisional.
28

Percentual em relação ao total de mulheres presas no Estado.
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Cerca de 71% das mulheres do Sistema Penitenciário de Sergipe exercem
atividade laboral internamente à unidade prisional.
85% da população carcerária feminina de Sergipe provém de área urbana.
Os crimes mais praticados pelas mulheres no Estado de Sergipe,
considerando o total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 6,01%
- crimes contra o patrimônio: 19,67%
- crimes contra a paz pública: 0%
- crimes contra a fé pública: 0%
- tráfico: 69,39%
- tráfico internacional: 0%
25,68% das mulheres presas no Estado possuem entre 18 e 24 anos; 18,57%
possuem entre 25 e 29 anos; 20,21% possuem entre 30 e 34 anos; 1,63% possuem
entre 35 e 45 anos; 9,83% possuem entre 45 e 60 anos; 1,09% possuem mais de 60
anos.
Em relação à cor da pele/ raça, 73,77% das mulheres presas em Sergipe
foram consideradas pardas; 14,2% brancas; 13,11% negras; 0% indígenas; 0%
amarelas.
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O Estado de São Paulo possui 11.853 mulheres presas, o que equivale a
5,76% da população carcerária estadual e 35,6% da população carcerária feminina
nacional, custodiadas em 11 estabelecimentos prisionais (7 penitenciárias, 2 colônias
agrícolas ou industriais e 2 hospitais de custódia e tratamento penitenciário), que
possuem capacidade para 7.533 presas – um déficit de 4.320 vagas (57,34% das
vagas femininas do Estado).
Em 2009, o Estado possuía 10.819 mulheres presas; em 2010, 15.438 e em
2011, 11.853 - um crescimento de 9,55% em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações Penitenciárias Infopen, o Estado de São Paulo:
a) possui 2.091 mulheres presas em delegacias de polícia;
b) não possui creches e possui 4 módulos de saúde para gestante e
parturiente;
c) possui 130 crianças em estabelecimento prisional masculino;
d) informa possuir 17 presas provisórias;
e) informa possuir 31 presas em regime fechado;
f) informa possuir 61 presas em regime semiaberto;
g) informa não possuir presas em regime aberto;
h) informa não possuir presas em medida de segurança;
i) informa possuir 533 presas estrangeiras.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado:
b) informa possuir 3 módulos de saúde para gestante e parturiente. Acredita-se tratar de leitos.
c) informa possuir crianças em unidades prisionais masculinas. Acredita-se tratar de unidade mista;
d, e, f, g, h) informa quantitativo nulo de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas – SÃO
PAULO
Analfabeto
Alfabetizado
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Ensino acima de Superior Completo
Não Informado

quantidade percentual
247
1.253
3.601
1.687
1.369
1.467
168
96
23
11

29

2,08%
10,57%
30,38%
14,23%
11,54%
12,37%
1,41%
0,8%
0,19%
0,09%

Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado, pois o quantitativo de mulheres
presas por grau de instrução não condiz com o valor total de mulheres presas.

29

Percentual em relação ao total de mulheres presas no Estado.
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Apenas 11,35% das
estabelecimento prisional.

presas

cursam

educação

formal

dentro

de

Cerca de 34% das mulheres do Sistema Penitenciário de São Paulo exercem
atividade laboral, sendo 32,9% internamente e 1,09% externamente às unidades
prisionais.
Aproximadamente 50% da população carcerária feminina de São Paulo
provém de área urbana.
Os crimes mais praticados pelas mulheres no Estado de São Paulo,
considerando o total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 3,82%
- crimes contra o patrimônio: 16,08%
- crimes contra a paz pública: 0,39%
- crimes contra a fé pública: 0,26%
- tráfico: 51,94%
- tráfico internacional: 0,79%
18,62% das mulheres presas no Estado possuem entre 18 e 24 anos; 17,8%
possuem entre 25 e 29 anos; 14,13% possuem entre 30 e 34 anos; 18,18% possuem
entre 35 e 45 anos; 6,48% possuem entre 45 e 60 anos; 0,67% possuem mais de 60
anos.
Em relação à cor da pele/ raça, 28,73% das mulheres presas em São Paulo
foram consideradas pardas; 35,01% brancas; 11,8% negras; 0,1% indígenas; 0,3%
amarelas.
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O Estado de Tocantins possui 134 mulheres presas, o que equivale a 5,76%
da população carcerária estadual e 0,4% da população carcerária feminina nacional.
O Estado informa não possuir estabelecimento prisional para mulheres, porém,
consta possuir 30 vagas para presas – um déficit de 104 vagas (346,6% das vagas
femininas).
Em 2009, o Estado possuía 86 mulheres presas; em 2010, 114 e em 2011,
134 - um crescimento de 55,81% em 3 anos.
De acordo com dados exarados no Sistema de Informações Penitenciárias Infopen, o Estado de Tocantins:
a) possui 36 mulheres presas em delegacias de polícia;
b) não possui creches nem possui módulos de saúde para gestante e
parturiente;
c) não possui crianças em estabelecimento prisional;
d) informa não possuir presas provisórias;
e) informa não possuir presas em regime fechado;
f) informa não possuir presas em regime semiaberto;
g) informa não possuir presas em regime aberto;
h) informa não possuir presas em medida de segurança;
i) informa não possuir presas estrangeiras.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado:
c) informa não possuir crianças em unidades prisionais, porém, após visita realizada pelo Depen,
verificou-se que existem crianças na companhia da mãe;
d, e, f, g, h) informa quantitativo nulo de mulheres presas por regime, em relação ao valor total de
mulheres presas.

Em relação ao grau de instrução:
Escolaridade Mulheres Presas –
TOCANTINS
Analfabeto
Alfabetizado
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Ensino acima de Superior Completo
Não Informado

quantidade percentual
10
44
7
13
13
2
0
0
1
10

30

7,46%
32,83%
5,22%
9,7%
9,7%
1,49%
0%
0%
0,74%
7,46%

Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado, pois o quantitativo de mulheres
presas por grau de instrução não condiz com o valor total de mulheres presas.
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Percentual em relação ao total de mulheres presas no Estado.
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Cerca de 15% das presas cursam educação formal dentro de estabelecimento
prisional.
Apenas 3% das mulheres do Sistema Penitenciário de Tocantins exercem
atividade laboral internamente à unidade prisional.
Aproximadamente 75% da população carcerária feminina de Tocantins provém
de área urbana.
Percebe-se inconsistências nas informações prestadas pelo Estado, pois o quantitativo de mulheres
presas em relação à procedência não condiz com o valor total de mulheres presas.

Os crimes mais praticados pelas mulheres no Estado de Tocantins,
considerando o total de crimes praticados por mulheres, são:
- crimes contra a pessoa: 5,22%
- crimes contra o patrimônio: 6,71%
- crimes contra a paz pública: 0%
- crimes contra a fé pública: 0%
- tráfico: 42,53%
- tráfico internacional: 0%
20,89% das mulheres presas no Estado possuem entre 18 e 24 anos; 17,16%
possuem entre 25 e 29 anos; 9,7% possuem entre 30 e 34 anos; 13,43% possuem
entre 35 e 45 anos; 8,2% possuem entre 45 e 60 anos; 1,49% possuem mais de 60
anos.
Em relação à cor da pele/ raça, 48,5% das mulheres presas em Tocantins
foram consideradas pardas; 8,2% brancas; 14,17% negras; 0% indígenas; 0%
amarelas.
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PARTE II
ESTATÍSTICAS
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No último triênio, a Região Norte apresentou um crescimento da população
carcerária feminina na monta de 27%; a Região Sul apresentou um crescimento de
28%; a Região Nordeste apresentou 28%; a Região Sudeste: 8% e a Região
Centroeste apresentou 9% de crescimento.
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Procedência
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1)

Qual o número de mulheres presas no Brasil?

Atualmente, no Sistema Penitenciário brasileiro, existem 33.289
encarceradas no Sistema Penitenciário e nas delegacias de polícia.

mulheres

2) O Brasil possui quantos estabelecimentos prisionais femininos?
De acordo com o Sistema de Informações Penitenciárias Nacional, o Brasil possui 82
estabelecimentos prisionais, dentre penitenciárias, colônias agrícolas ou industriais,
casas de albergado, cadeias públicas, hospitais de custódia e tratamento
penitenciário, patronatos e outros.

3) Qual é a capacidade de vagas, no Sistema Penitenciário, para as mulheres
presas?
O país possui 20.231 vagas para as mulheres presas, sendo 52 nas delegacias de
polícia e 20179 no Sistema Penitenciário, nos regimes aberto, semiaberto, fechado e
as vagas para presas provisórias.

4) Qual é o déficit de vagas femininas no Sistema Penitenciário?
O déficit de vagas femininas é de 39,22%, ou seja, existem 13.058 mulheres presas
acima da capacidade do Sistema Prisional e Sistema de Segurança Pública.
Fazendo um comparativo, o déficit de vagas masculinas no Sistema Prisional
Nacional e Sistema de Segurança Pública é de 40,42%, o que equivale a 194.258.

5) Qual o percentual nacional de mulheres presas?
As mulheres presas equivalem a 6,63% do total de presos no Sistema Penitenciário
brasileiro.

6) Quais são as Unidades da Federação com maiores percentuais de mulheres
presas?
As Unidades Federativas que possuem maiores percentuais de mulheres presas em
relação à população carcerária estadual são: MS (9,92%), RR (9,61%), RO (9,45%),
AM (8,95%) e SC (8,38).

7) Quais são as Unidades da Federação com menores percentuais de mulheres
presas?
As Unidades Federativas que possuem menores percentuais de mulheres presas em
relação à população carcerária estadual são: MA (4,22%), PI (4,27%), CE (4,7%), AL
(4,98%), BA (5,11%) e SE (5,14%).

8) Quais Unidades da Federação com maior déficit de vagas carcerárias
femininas?
RN (480,77%), TO (346,6%), PR (335,47%), RO (229,12%).
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9) Quais Unidades da Federação com menor déficit de vagas carcerárias
femininas?
SE (1,1%), PA (16,43%), MS (21,54%), RJ (22,07%) e GO (22,13%).

10) Quais Unidades da Federação possuem superávit de vagas carcerárias
femininas?
De acordo com o Sistema de Informações Penitenciárias Nacional, os estados que
possuem superávit de vagas carcerárias femininas são: MA (44 vagas), PI (45 vagas)
e ES (66 vagas).

11) Quais Unidades Federativas obtiveram um maior crescimento populacional
carcerário feminino no triênio 2009-2011?
AL (73,14%), PE (64,18%), AM (64,1%), AC (63,8%).

12) Quais Unidades Federativas obtiveram um menor crescimento populacional
carcerário feminino no triênio 2009-2011?
BA (4%), SP (9,55%) PI (10,43%), MA (13,7%).

13) Há a possibilidade de a população carcerária diminuir?
Sim. Através da efetiva ação do poder judiciário local; através da ampliação na
aplicação de penas e medidas alternativas e através da realização de mutirões
carcerários.
De acordo com o Sistema de Informações Penitenciárias Nacional, os estados do MT
(-32,48%), ES (-20%); PR (-18,04%), MS (-10,63%) e MG (-0,54%) tiveram suas
populações carcerárias femininas diminuídas no último triênio.
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