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Por tudo isso, nos presídios, não há espaço para 

sonhos, ideais, muito menos para maternidade. 

Livres, as mulheres podem gerar vidas; presas, elas 

procriam desilusões. Isso é comprovado na 

ausência total ou parcial de laços afetivos 

construídos com os filhos; muito, também, fruto do 

abandono que essas mulheres sofrem quando estão 

presas.1  

RESUMO  

  
O presente estudo tem como meta realizar uma análise do sistema prisional feminino brasileiro 
e sobre processo da maternidade do cárcere, em conjunto com uma abordagem baseada nas leis 
que inauguraram uma maior visibilidade das mães nos presídios. Os instrumentos para a 
execução deste trabalho foram a utilização de métodos como uso de jurisprudência, leitura de  
artigos e leis. Os resultados apontaram que apesar do surgimento de novas leis que ampliassem 
os direitos da gestante presa, a realidade ainda é marcada pela falta de acesso à justiça, à saúde 
e às mínimas necessidades do gênero feminino. A partir deste quadro, se observou quanto a 
visitação e seus problemas de desigualdade de gênero, a questão da guarda, com novos 
respaldos legais no Marco da Primeira Infância. A amamentação e o uso de algemas em 
mulheres presas gestantes também são compreendidos com base das Leis nº 11.942/09 e nº 
12.121/09 que modificaram a Lei de Execução Penal ( Lei nº 7.210/84).  
  
Palavras-chave: Maternidade; Cárcere; Mulheres; Gestante  
   

                                                 
1 MATOS, Taysa. Os filhos da outra: a mulher e a gravidez no cárcere. [Internet]. Empório do Direito, 04 de set. 
de 2016. Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/tag/gravidez-e-maternidade-no-carcere/>.  Acesso em: 
24/06/2017.  



 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

ABSTRACT  

  
The present study aims to perform an analysis of the Brazilian female prison system and the 
prison motherhood process, together with a laws based approach that inaugurated a greater 
visibility of the mothers in the prisons.The instruments for the execution of this work were the 
use of methods such as use of jurisprudence, reading of articles and laws.The results showed 
that despite the emergence of new laws that expand pregnant women's rights, the reality is still 
marked by the lack of access to justice, health and the minimum needs of women. From this 
table, the question of custody was observed with regard to visitation and its problems of gender 
inequality, with new legal endorsements in the Marco da Primeira Infância.Breastfeeding and 
the use of handcuffs in pregnant women are also understood based on Laws 11,942 / 09 and 
12,121 / 09, which amended the Lei de Execução Penal (Law No. 7,210 / 84). Keywords: 
Maternity; Prison; Women.; Pregnant  
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INTRODUÇÃO  

  

No sistema carcerário, há o estudo social relacionado ao ser humano ou ao sexo  

masculino, porém, apesar de esquecidas, não são menos importantes as mulheres encarceradas. 

Apesar dos problemas a respeito de superlotação serem tratados como foco principal, não se trata, 

com a devida importância, das necessidades femininas nos presídios. Pouco se debate sobre o que 

tem sido a vida das mulheres que vivem em um sistema pensado para homens.  

O sistema prisional brasileiro foi construído obedecendo uma perspectiva masculina,  

atendendo às necessidades desses, e este crescimento descontrolado da população carcerária 

feminina aponta uma carência nos estudos sociais considerando a perspectivas das presas. A 

criminalidade feminina, a vida no presídio e a reabilitação e ressocialização da encarcerada diferem 

muito do encarcerado, como será aprovado no presente trabalho.  

Objetiva-se demonstrar uma perspectiva atual dos presídios femininos brasileiros, 

mistos ou não, estabelecendo uma análise da falta de condições estruturais para uma vida 

minimamente digna no cárcere. Isto se tratando de uma unidade exclusivamente para mulheres, 

pois o mais comum no sistema prisional brasileiro é o modelo misto, presídios que tratam de 

encarcerados de ambos os sexos. Fora os problemas estruturais, não há, em sua maioria, médicos 

especializados na saúde da mulher (ginecologistas e obstetras) e nem creches para os filhos das 

encarceradas que nasceram nesta condição. O que acontece quando uma mulher dá à luz nas 

condições do cárcere? Quais direitos lhes são assegurados e ao seu filho (a)?   

Ainda há a questão das desigualdades de gêneros, tão marcante quando se trata da  

visitação que é realizada nos presídios femininos. Como será demonstrado, predomina-se uma 

exigência mais severa quando se trata do comportamento feminino.  

A Lei de Execução Penal não previa, de maneira adequada, em seu texto original,  

garantias suficientes de condições para o gênero feminino nas prisões, se omitindo em relação às 

necessidades básicas desse grupo. A omissão que ganhou mais ênfase no presente estudo foi quanto 

a maternidade no cárcere.  

A metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho fez uso de bibliografias e  

análise jurisprudencial, buscando a compreensão dos entendimentos dos tribunais na aplicação dos 

direitos das mulheres encarceradas, objetivando demonstrar o funcionamento do sistema prisional 

feminino brasileiro no que tange a maternidade. É intenção deste estudo demonstrar também as 

mazelas e péssimas condições que as mulheres presas enfrentam no cárcere, e como este fator 

configura-se como um dos motivos que afastam o exercício dos direitos das encarceradas.  
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O presente estudo será dividido em 3 capítulos, com o objetivo de se compreender  

melhor os direitos garantidos às encarceradas gestantes e sobre as mazelas no sistema prisional que 

impedem o exercício desses direitos. Através do estudo legislativo das garantias dessas mulheres, 

este estudo tem por finalidade comprovar a falha da manutenção dos direitos das mulheres presas, 

fazendo uso de um olhar da maternidade dentro das condições do cárcere.  

O primeiro capítulo apresentará as principais características do sistema prisional  

feminino brasileiro, através da exposição de questões fáticas e dos fatores históricos que deixaram 

marcas no que hoje se configura como um sistema que promove a desigualdade entre gêneros.  

Além disso, o primeiro capítulo trará uma análise da Lei de Execução Penal e suas falhas  

quanto aos direitos das mulheres presas.  

No segundo capítulo serão abordadas as garantias e os direitos das encarceradas,  

previstos na Constituição Federal de 1988 e nas Leis de nº 11.942/09 e nº 12.121/09, ressaltando 

as modificações trazidas por essas leis na LEP. Será também conduzida uma análise no que tange 

a amamentação e à guarda dos(as) filhos(as) das mulheres presas, destacando-se a falha na 

manutenção dos direitos das grávidas e suas crianças.  

O terceiro e último capítulo trará a discussão acerca da prática jurídica e como é  

realizada a defesa dos direitos que são garantidos à essas mulheres, porém, no campo prático são 

inalcançáveis pela falta de acesso à justiça. Prova disto será a análise do caso da esposa do ex 

governador do Estado do Rio de Janeiro, Adriana Ancelmo, e os impactos de seu julgamento no 

mundo do cárcere feminino.  

Também será abordado no terceiro capítulo o uso de algemas nas mulheres grávidas nos  

presídios, onde ainda há a violação à integridade física da mulher, como será comprovada, que 

muitas vezes é algemada até durante o parto de seu filho.  

É importante a realização de estudos sobre a vida das mulheres no cárcere pois estas 

representam um grupo de grande vulnerabilidade às constantes falhas do Estado, onde são 

cerceadas de seus direitos, contatando-se violação dos mesmos, e esta foi a proposta trazida pelo 

presente trabalho, que buscou esclarecer quanto aos direitos dessas mulheres e enfatizou a questão 

tão delicada da maternidade atrás das grades.  
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1 SISTEMA PRISIONAL FEMININO BRASILEIRO  

  

O panorama atual do país é, quando se trata de cárcere seja para ambos os sexos, crítico. 

Crítico pois apesar de expressamente estabelecidos e assegurados, os direitos das pessoas que 

vivem no sistema prisional é desumano.   

Apesar de um processo de afirmação de um delineado mais democrático na Constituição 

de 1988, encontram-se diversas falhas no tocante ao gênero. Essas falhas encontram-se tanto na 

redução das desigualdades de gênero, quanto na superação das disfunções do sistema prisional, 

que vem consolidando a ideia que não se trata mais de um instituto eficaz para a sociedade. A 

sociedade é marcada pelo conservadorismo, firmada na matriz histórica do patriarcado, que 

reflete na vida da mulher seja na sua vida pessoal, sua inserção no mercado de trabalho e no 

próprio sistema penal.  

Quando se trata especialmente da situação das mulheres presas, percebe-se que além de 

sofrerem os mesmos problemas que os homens presos, há ainda uma carga muito grande de 

preconceito e machismo quanto ao exercício do que lhes é assegurado por lei. As mulheres do 

cárcere integram grupos de muita vulnerabilidade e exclusão social, antes mesmo de integrarem 

a vida prisional2. A maioria são jovens, entre os vinte e trinta e cinco anos de idade, muitas 

chefes de família, possuindo filhos (geralmente menores de idades e que ainda necessitam de 

suas mães) - vale ressaltar que a maioria das mães encarceradas são classificadas como mães 

solteiras, que sofrem, desde sua gestação até a vida no cárcere o abandono de seus parceiros e 

sua família. Grande parte apresenta escolaridade baixa e não concluída 3 . Outro problema 

recorrente dessas mulheres presas é o próprio ambiente prisional. A destinação de unidades 

                                                 
2 LIMA, Marcia de. Da visita íntima à intimidade da visita: a mulher no sistema prisional. 2006. Dissertação 
(Mestrado em Saúde Materno Infantil) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006, 
p. 14.  
3 CENTRO PELA JUSTIÇA E CIDADANIA et al. Relatório Sobre mulheres encarceradas no Brasil. 2007. 
[Internet]. Disponível em: <http://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2013/02/Relato%CC%81rio-para-
OEAsobre-Mulheres-Encarceradas-no-Brasil-2007.pdf>. Acesso em:04/06/17, p. 14.  
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prisionais conforme o gênero é um dever estatal e caracteriza-se como um aspecto fundamental 

para a implementação de políticas públicas voltadas a esse segmento.   

Verifica-se que o aumento de mulheres presas aumentou dramaticamente após a Lei de Drogas4, 
Lei nº 11.343/06 onde fica explícito a sobreposição das excludentes sociais que geram grupos 
marginalizados.  Majoritariamente, as mulheres cometem crimes contra o patrimônio e crimes 

ligados ao tráfico de drogas, porém é notável seu papel de coadjuvante nestas condutas 5. 
Segundo Luiz Flávio Gomes "a Lei de Drogas e Entorpecentes é a lei específica que mais 

encarcera mulheres no Brasil, sendo seguida pelo Estatuto do Desarmamento”67. O crime de 
tráfico de drogas atinge este grupo pois configura-se, na teoria, como um crime sem 

necessariamente fazer uso da violência, que de certa forma traz um "sustento" à família do agente 
delituoso. Sempre ocorreu de ligar à uma figura estereotipada da mulher como dócil, pela 

sociedade conservadora e machista. Poucos crimes eram normalmente ligados a elas, como 
delitos passionais ou crimes contra a maternidade, que caracteriza-se primordialmente pelo 

aborto e infanticídio. Por este fato, o grande aumento no número de mulheres nas penitenciárias 
não foi manobrado da maneira correta, deixando a questão do gênero e das necessidades 

fundamentais das mulheres à deriva.  

De acordo com o relatório das organizações Instituto Sou da Paz, Pastoral Carcerária e 

Conectas Direitos Humanos8, há um grande déficit na assistência médica e acesso a assistência 

de saúde mental. Além da questão da maternidade no cárcere, que traz problemas relacionados 

aos filhos das presas - como quem está os criando, maternidade a distância, guarda e 

amamentação - há a questão da superlotação dos presídios, um produto da promulgação de Lei 

de Drogas, que foi um dos fatores principais. A questão do gênero, com a falta de unidades 

próprias para as mulheres, ou mesmo de espaços para as suas necessidades no interior das 

unidades mistas e também a falta de acesso à justiça são problemas constantes e que ainda 

encontram-se sem soluções no campo prático, pois já é garantido na lei.  

   

1.1 FATORES HISTÓRICOS   

                                                 
4 BRASIL. Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - 
Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes 
de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes 
e dá outras providências. Publicada no Diário Oficial da União de 24/08/2006. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm>. Acesso em:04/06/2017.  
5 MAKKI, Salma Hussein; SANTOS, Marcelo Loeblein dos. Gênero e criminalidade: Um olhar sobre a mulher  
encarcerada no Brasil. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIII, n. 78, jul 2010. Disponível em: < 
http://ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8080 >. 
Acesso em:04/06/17.  
6 GOMES, Luiz Flávio. Presídios: pelo fim da revista vexatória. [Internet]. Disponível em:  
<https://professorlfg.jusbrasil.com.br/noticias/131160821/presidios-pelo-fim-da-revista-vexatoria>. Acesso em:  
7 /06/2017  
8 PASTORAL CARCERÁRIA; CONECTAS DIREITOS HUMANOS & INSTITUTO SOU DA PAZ. Relatório  
Mulheres Presas. 2012. [Internet]. Disponível em: <http://carceraria.org.br/wp-
content/uploads/2012/09/relatoriomulherese-presas_versaofinal1.pdf>. Acesso em: 04/06/17  
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Quando tratar do histórico do sistema prisional feminino é mister ressaltar que os 

primeiros cárceres exclusivamente femininos surgiram em uma tentativa na Holanda, no século 

XVII, mas só passou a ganhar destaque séculos depois, com a criação da primeira penitenciária 

feminina, na cidade de Nova York910. Porém, o primeiro passo seria o entendimento de como 

surgiram, e como se dava o cárcere de mulheres infratoras antes dessa separação nos presídios.   

Não há dificuldade em se imaginar a situação dos presídios dos séculos passados: eram 

lugares de transmissão de doenças e violência constante. A ressocialização da (o) encarcerada 

(o) não se tratava de uma meta no direito penal da época, e sim isolar os indivíduos infratores.   

As primeiras prisões surgiram dentro da própria Igreja, onde, até o século XVIII, as 

práticas de penas cruéis e de tortura eram legitimadas pela direito penal: o encarceramento era 

uma ferramenta, não o fim da punição. Na idade moderna, verificou-se a “criação das  

instituições prisionais”11  

Quando se trata dos presídios femininos em praticamente toda América Latina, 

verificase que a maioria era administrada por freiras católicas, como por exemplo a Penitenciária 

Feminina da Capital de São Paulo, que permaneceu neste tipo de administração até os anos de 

198012.  

As primeiras tentativas, no Brasil, para implantação de um sistema carcerário 

essencialmente feminino e sua codificação ocorreu na década de 30, porém, foi apenas em 1984 

que foi aprovada a Lei nº 7210 de Execução Penal, que garantiu às mulheres direitos comuns a 

qualquer encarcerado, independente do sexo, como direito a alojamento próprio, em ambiente 

individual e salubre e adequado a sua condição pessoal. A maior conquista veio com as Leis de 

nº 12.121/09 e 11.942/09, que serão exploradas e utilizadas na realização desta tese. Muitos 

presídios destinados às mulheres foram elaborados de forma improvisada, sem levar em conta 

                                                 
9 FREITAS, Cláudia Regina Miranda de. O cárcere feminino: Do surgimento às recentes modificações introduzidas 
pela lei de execução penal. Revista da Faculdade de Direito Padre Arnaldo Janssen, Belo Horizonte,  
v. 4, n. 4, 125-145, jan./dez. 2012, p.1. Disponível em: < 
http://revistaarnaldo.costatecs.com.br/index.php/faculdadedireitoarnaldo/article/view/44/40>. Acesso em:  
10 /06/17  
11 MENEZES,  Josefa  do  Espírito  Santo.  Panorama  Histórico  das  Prisões. 
 Disponível  em  
<http://formatacaoabnt.blogspot.com.br/2011/10/referencias.html>. Acesso em: 04/06/17.   
12 SANTOS, Jahyra Helena Pequeno dos; SANTOS, Ivanna Pequeno dos. Prisões: Um aporte sobre a origem do 
encarceramento feminino no Brasil. [Internet]. Disponível em: <  
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=c76fe1d8e0846243>. Acesso em: 05/06/17  
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a questão do gênero feminino 13 . Significa dizer que muitos desses antes eram presídios 

masculinos, ou antigos hospitais e conventos.  

Durante os séculos a investigação criminológica deixou de lado as mulheres, já que a 

criminalidade era vista como um fenômeno de predominância do sexo masculino, porque 

acontecia com maior incidência.  

 A criminologia feminista 1415 , por exemplo, busca responder porque o número de 

delinquentes do sexo masculino é maior do que o feminino 16 . Acredita-se que as teorias 

criminógenas tradicionais são obsoletas para fundamentar tal questionamento. Essa teoria 

propõe uma construção criminológica fundamentada no direito penal mínimo e nos direitos 

fundamentais das mulheres, observadas suas singularidades e necessidades, usando um ponto 

de vista feminino, e não geral, para o sistema de justiça criminal.  

O sistema Prisional Brasileiro caracteriza-se principalmente pelas suas condições 

precárias, para ambos os sexos. Após a realização de uma pesquisa em penitenciárias brasileiras, 

em 1988, a Human Rights Watch, a maior entidade em defesa dos direitos humanos, constatando 

as condições carcerárias, que:   

  
 a realidade no Brasil passa longe das descrições da lei. Primeiro, o sistema penal do 
país sofre a falta de uma infra-estrutura física necessária para garantir o cumprimento 
da lei. Em muitos estados, por exemplo, as casas dos albergados simplesmente não 
existem; em outros, falta capacidade suficiente para atender o número de detentos 17.   
  

A incompatibilidade entre o que é aplicado ao cárcere masculino e não é aplicado ao 

feminino, segundo a autora Samantha Buglione15, leva a conclusão que os modelos de direito 

codificado não possuem a previsão, historicamente, da questão feminina, gerando um “vício” 

de comportamento no sistema prisional, acarretando “iniqüidade através da adoção de um 

parâmetro de ser humano que é masculino”.   

                                                 
13 QUEIROZ, Nana. Presos que menstruam. 1ª edição, Rio de Janeiro: Record, 2015, p. 63.  
14  FREITAS, Cláudia Regina Miranda de. O cárcere feminino: Do surgimento às recentes modificações 
introduzidas pela lei de execução penal. Revista da Faculdade de Direito Padre Arnaldo Janssen, Belo Horizonte, 
v. 4, n. 4, 125-145, jan./dez. 2012, p. 130. Disponível em: < 
http://revistaarnaldo.costatecs.com.br/index.php/faculdadedireitoarnaldo/article/view/44/40>. Acesso em:  
15 /06/17  
16 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN Mulheres 
Junho de 2014. 1ª edição: Departamento Penitenciário Nacional. Brasília, 2014, p. 5. Disponível em:  
<http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-no-
brasil/relatorioinfopen-mulheres.pdf>. Acesso em:05/06/17.  
17 HUMAN RIGHTS WATCH. O Brasil atrás das Grades: Uma análise do sistema penitenciário. [Internet]. 
Disponível em: < http://pantheon.hrw.org/legacy/portuguese/reports/presos/sistema.htm>. Acesso em:05/06/17. 15  
BUGLIONE, Samantha. A face feminina da execução penal. In: Direito & Justiça Revista da Faculdade de Direito 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Volume 19, ano XX, 1998. p. 239 - 266.  



 

17  
  

Quando se trata da legislação internacional destaca-se as Regras das Nações unidas para 

tratar de mulheres que vivem no cárcere, visto que há uma preocupação com esse grupo 

vulnerável de presas, que demandam necessidades e exigências especiais. Também foi chamada 

de Regras de Bangkok. Vale ressaltar que:  

  
Considerando que mulheres presas são um dos grupos vulneráveis com necessidades 
e exigências específicas, Consciente de que muitas instalações penitenciárias 
existentes no mundo foram concebidas principalmente para presos do sexo masculino, 
enquanto o número de presas tem aumentado significativamente ao longo dos anos, 
Reconhecendo que uma parcela das mulheres infratoras não representa risco à 
sociedade e, tal como ocorre para todos os infratores, seu encarceramento pode 
dificultar sua reinserção social, acolhendo o desenvolvimento pelo Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crime do manual intitulado Manual Para Gestores e 
Formuladores de Políticas Públicas sobre Mulheres e Encarceramento18.  
  

Em especial, há a citação da regra 49, uma vez que proíbe que as crianças sejam tratadas 

como encarceradas quando estão na companhia de suas mães, nas unidades prisionais, onde 

deverá ser respeitado e cumprido o princípio da pessoalidade da pena:  

  
Decisões para autorizar os filhos a permanecerem com suas mães na prisão deverão 
ser fundamentadas no melhor interesse da criança. Crianças na prisão com suas mães 
jamais serão tratadas como presas.19   
  

Outras regras que deveriam ser aplicadas as mães no cárcere não são aplicadas na 

realidade da vida no sistema prisional brasileiro.  

  

1.2. A PRISÃO FEMININA: QUESTÕES FÁTICAS  

  

O Brasil encontra-se na quarta posição entre os países com maior população carcerária 

feminina do mundo, contando com um total de 37.380 detentas20. Segundo os dados do estudo 

Infopen Mulheres21, baseado no último Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 

(Infopen), e do Ministério da Justiça, o índice de mulheres inseridas no sistema prisional, entre 

os anos de 2000 e 2014, aumentou cerca de 567,4%,entre os quais, apenas metade das presas 

                                                 
18 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Regras de Bangkok: regras das Nações Unidas para o tratamento de 
mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras. Brasília: CNJ, 2016. Disponível 
em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/09/cd8bc11ffdcbc397c32eecdc40afbb74.pdf>. Acesso 
em:05/06/17.  
19 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não 
privativas de liberdade para mulheres infratoras (Regras de Bangkok): tradução não oficial das Regras de Bangkok. 
[Internet]. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/cooperacao-
internacional2/traducao-nao-oficial-das-regras-de-bangkok-em-11-04-2012.pdf>.  Acesso em: 05/06/17.  
20 Idem.  
21 Idem.  
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possuem ensino fundamental completo22. Ainda de acordo com o levantamento, 30% do número 

total de mulheres encarceradas ainda aguarda julgamento, de acordo com os dados fornecidos 

pelo INFOPEN.   

É previsto nas normas brasileiras, tanto na Lei de Execução Penal, quanto na própria  

                                                 
22 Idem.  
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Constituição, no que tange à execução penal, que as celas devem possuir, no mínimo, 6 metros 

quadrados, ventilação adequada sem insalubridade (as celas devem ser arejadas), o mínimo para 

realização da higiene pessoal e condições humanas de sobrevivência para os seus presentes e 

futuros ocupantes.  

O sistema penal brasileiro, assim como muitos outros, há a prevalência da ótica 

masculina, atendendo minimamente suas necessidades, tanto no que diz respeito a questão legal 

quanto a reprodução de serviços penais direcionados para homens. As mulheres foram deixadas 

de lado quando se pensou em cárcere no Brasil, e as mazelas ocasionadas por isto são visíveis 

atualmente.  

Este fator histórico é tão nítido que, segundo dados lançados pelo INFOPEN23, em junho 

de 2014, é possível observar o déficit no número de estabelecimentos prisionais femininos no 

Brasil em relação à crescente demanda, se comparado com a realidade do sistema prisional 

feminino.   

De acordo com os dados, há 1.070 unidades masculinas, o que representa um percentual 

equivalente a 75% dos presídio do país24. Os presídios mistos, representam cerca de 17%, com 

um total de 238 estabelecimentos. Desse modo, restam apenas 7%, algo em torno de 103, 

estabelecimentos destinados a mulheres.   

Deve-se lembrar, ainda, das mulheres que estão detidas nas cadeias públicas, o que 

acarreta um risco maior de sofrerem maus tratos, como tortura, menor acesso a assistência 

médica, condições insalubre, sem nenhum amparo às necessidades femininas ou a própria 

higiene pessoal25. No tocante as presas que aguardam julgamento, enquanto 52% das unidades 

masculinas são destinadas ao recolhimento de presos provisórios, apenas 27% das unidades 

femininas têm esta finalidade.  

A partir destes dados, se conclui que não há estabelecimentos suficientes que 

acompanhem o número de mulheres encarceradas hoje no Brasil, e ainda que a maioria delas se 

encontram nos presídios que possuem estrutura mista26.   

                                                 
23 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN Mulheres 
Junho de 2014. 1ª edição: Departamento Penitenciário Nacional. Brasília, 2014, p. 11. Disponível em: 
<http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-no-
brasil/relatorioinfopen-mulheres.pdf>. Acesso em:05/06/17.  
24 Idem.  
25  GUEDES, Marcela Ataide. Intervenções psicossociais no sistema carcerário feminino. Revista Psicologia: 
ciência e profissão. Brasília, v. 26, n. 4, p. 558-569, dez.  2006.   Disponível em  
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932006000400004&lng=pt&nrm=iso>. 
Acesso em: 05/06/17.  
26 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, op. cit.  
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Sobre os estabelecimentos mistos, segundo a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210, de  
11 de julho de 1984), os presídios que comportarem tanto homens quanto mulheres deverão 

possuir uma estrutura diferenciada, apropriadas para as detentas, gestantes ou não, e seus filhos, 

conforme artigo 89 da mencionada lei. Porém, isto não ocorre na prática. Muitas vezes homens 

e mulheres são simplesmente separados por cela.  

Segundo dados da Pastoral Carcerária, em Ilhéus, na Bahia27, o presídio é inabitável e  

“tem uma cela feminina que dá acesso para o mesmo pátio das três celas masculinas; a cadeia 

não tem luz – as celas são iluminadas somente por luz de velas”28. Em 2007, uma adolescente 

de apenas 15 anos foi coloca em uma cela onde se encontravam 24 detentos homens por mais 

de 30 dias, sofrendo tortura e tendo que ter relações sexuais em troca de comida para 

sobreviver2930.   

Outro caso ocorreu em Anápolis, GO, em abril de 2011, quando uma jovem que foi presa 

em flagrante por porte ilegal de arma e tráfico de drogas ficou algemada em uma cadeia pública, 

na delegacia, por mais de 40 horas, sem poder dormir ou mesmo tomar banho31.  

Tratando da estrutura dos presídios brasileiros, é inatacável que se trata de um dos 

problemas mais graves das unidades prisionais brasileiras. A própria estrutura física dos 

estabelecimentos prisionais criam barreiras para que a detenta posso reabilitar-se, posso viver 

nas mínimas condições de saúde e higiene. É evidente que a situação dos presídios é precária. 

A questão das superlotações, que atrapalham a ventilação, iluminação e higiene é predominante 

em praticamente todo presídio no território nacional. Tudo isso contribui para a proliferação de 

epidemias e doenças, como a aids e a tuberculose.   

Em se tratando de estrutura física, um dos maiores problemas é que quase não são 

construídas penitenciárias propriamente ditas para as mulheres, pois muitas vezes o Estado, 

diante de uma superlotação do cárcere feminino e necessidade de novas vagas, apenas reabre 

                                                 
27 PASTORAL CARCERÁRIA; CONECTAS DIREITOS HUMANOS & INSTITUTO SOU DA PAZ. Relatório 
Mulheres Presas com proposta de PLS. 2014. [Internet]. Disponível em: 
<http://pensando.mj.gov.br/wpcontent/uploads/2014/03/relatorio-mulherese-presas_com-propostas-de-PLs.pdf>. 
Acesso em 07/06/2017.  
28 Idem.  
29 PORTAL G1. Adolescente fica presa em cela com 20 homens por um mês. G1, São Paulo, [Internet], 19 de nov. 
de 2007. Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL185679-
5598,00ADOLESCENTE+FICA+PRESA+EM+CELA+COM+HOMENS+POR+UM+MES.html>. Acesso em:   
30 /06/2017.  
31 PORTAL TERRA. Jovem está presa algemada a cadeira há mais de 40 horas. Terra, São Paulo, [Internet], 26 de 
abr. de 2011. Disponível em: <https://noticias.terra.com.br/brasil/policia/go-jovem-esta-presa-algemada-acadeira-
ha-mais-de-40-horas,ba0c4fc7b94fa310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>. Acesso em:  07/06/2017.  
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alguma antiga unidade prisional, sem realizar reformas estruturais, acarretando situações de 

aprisionamento totalmente degradantes.  

Outro problema estrutural é a assistência médica, que é escasso. Há um grande número  
de óbitos devido a falta de atendimento médico e de remédios, porém, muitos desses 

falecimentos são registrados como morte natural em seus documentos oficiais. Além disso, a 

higiene é importante na manutenção da saúde das (os) encarceradas (os), e esses carecem de 

produtos básicos para realizá-la, que se conseguirem, será por meio da família ou de trocas entre 

presas (os).  

 A função social da penitenciária é de readaptação da detenta ou detento à sociedade, 

evoluindo como pessoa para retornar ao convívio da sociedade.  

Segundo a autora Nana Queiroz32, as “especificidades de gênero” são deixadas de lado, 

como se simplesmente não existissem. De acordo ainda com a autora, às mulheres presas é 

prestado o mesmo auxílio que aos homens presos, porém ignorando-se a diferença de gênero, e 

necessidades extras do sexo feminino. Um exemplo deste descaso com as encarceradas seria 

que, em alguns presídios, é oferecido apenas um pacote pequeno de absorvente para o ciclo 

menstrual, porém, como relatam entrevistas realizadas pela autora com algumas detentas, não é 

o suficiente para todos os tipos de fluxo. Diante dessa escassez de produto básico a higiene da 

mulher, algumas detentas contam que improvisam usando até miolo de pão como absorvente 

interno33. Nana Queiroz afirma ainda em seu livro que muitas detentas ainda são encarregadas 

pelos próprios itens de higiene, e dependem da ajuda dos familiares para adquiri-los. Por essa 

dificuldade de acesso aos itens de higienes, estes tornam-se “moeda” de troca no cárcere: 

“Cigarro, shampoo, sabonete, esmalte e tinta de cabelo são moedas valiosíssimas dentro dos 

presídios femininos, muito mais do que nos masculinos, porque as mulheres tentam recuperar a 

dignidade através da vaidade”, reitera a autora.  

As distinções entre o sistema prisional feminino e masculino não encontram-se apenas 

na estrutura e nos serviços penais oferecidos. Quando uma mulher é presa, ela é duplamente 

penalizada. Isto ocorre porque ela, ao cometer um delito, está rompendo tanto com a lei penal 

vigente quanto com um código social, que é conduzido por cobrar da mulher um bom 

comportamento, de acordo com Márcia de Lima:  

  
Sendo assim, a mulher em situação de aprisionamento leva para a prisão os 
estereótipos socioculturais já introjetados na sua existência, além de ganhar outros, ao 
infringir o papel que lhe é determinado ao longo da história da sociedade, como 

                                                 
32 QUEIROZ, Nana. Presos que menstruam.1ª edição. Rio de Janeiro: Record, 2015.  
33 Ibidem, p. 63.  
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companheira e mãe, devendo estar ao lado da família, no espaço privado, doméstico, 
e não no espaço prisional.34  
  

                                                 
34 . LIMA, Marcia de. Da visita íntima à intimidade da visita: a mulher no sistema prisional. 2006. Dissertação  
(Mestrado em Saúde Materno Infantil) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006, 
p. 12.  
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Outra diferença seria no oferecimento de cursos profissionalizantes nos presídios 

femininos, que são “pensados” por homens para mulheres, oferecendo, muitas das vezes, cursos 

voltados a vida doméstica.  

Sobre a visitação, até o ano de 2001, segundo um trabalho realizado na Universidade de 

São Paulo de Saúde Pública intitulado “Da visita íntima à intimidade da visita: a mulher no 

sistema prisional”35, as mulheres encarceradas do Estado não tinham o direito a receber seus 

parceiros para realizar a visita íntima, o que causava muita revolta entre as detentas. Porém, para 

os homens encarcerados isto sempre foi concreto, flexível e habitual.   

Em 21 de dezembro de 2001, foi regulamentado através da Resolução SAP - 096, pela 

Secretaria das Administrações Prisionais 36 , o exercício da visitação íntima às mulheres, 

garantindo-se a elas este direito, o que já deveria vir sendo reconhecido ante o princípio da 

igualdade de género, previsto na Constituição, no caput do artigo 5º da Constituição da 

República Federativa do Brasil (CRFB):   

  
Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes.37  
  

 É mister debater a respeito da visitação para se entender a discrepância que tem os 

sistemas prisionais. Primeiramente as revistas realizadas para se chegar nos presídios são 

vexatórias: há revista nas partes íntimas dos visitantes, através da qual até mulheres e crianças 

são “violadas”38, na qual Luiz Flavio Gomes afirma que:   

  
milhares de mães, filhas, irmãs e esposas de pessoas presas são obrigadas a se despir 
completamente, agachar três vezes sobre um espelho, contrair os músculos e abrir com 
as mãos o ânus e a vagina para que funcionários do Estado possam realizar a revista. 
Bebês de colo, idosas e mulheres com dificuldade de locomoção são todas 
massacradas da mesma forma36  
  

A desigualdade estrutural é resultado das diferenças sobre alguns aspectos relacionados  
                                                 
35 LIMA, Marcia de. Da visita íntima à intimidade da visita: a mulher no sistema prisional. 2006. Dissertação  
(Mestrado em Saúde Materno Infantil) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.  
36 SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO PENITENCIÁRIA. Resolução SAP – 096, de 27 de dezembro de 2001. 
Resolução SAP - 096, de 27 de dezembro de 2001. Disponível em:  
<http://www2.oabsp.org.br/asp/clipping_jur/ClippingJurDetalhe.asp?id_noticias=11869&AnoMes=20021>.  
Acesso em:  07/06/2017  
37 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 5 de outubro de 
1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 
07/06/2017.  
38  GOMES, Luiz Flávio. Presídios: pelo fim da revista vexatória. [Internet]. Disponível em: 
<https://professorlfg.jusbrasil.com.br/noticias/131160821/presidios-pelo-fim-da-revista-vexatoria>. Acesso em: 
07/06/2017. 36 Idem.  
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à vida no cárcere de homens e mulheres, onde predomina-se a opressão de gênero, 

principalmente em relação a sexualidade.   

O espaço prisional e seus serviços penais sempre foram historicamente compreendidos 

como masculinos. Quando se trata da intimidade e da sociabilidade conjugal o poder de 

exercício dos mesmos, na própria fala das detentas é masculino39. Vivendo de acordo com esta 

lógica rígida e hierarquizada, as mulheres encontram-se aprisionadas a um discurso de 

moralidade da sociedade patriarcal em relação as experiências sexuais.   

O direito de visitação é realizado de forma muito inflexível para as mulheres 

encarceradas: a visita íntima feminina só poderá ser realizada em dias e horários 

préestabelecidos40, geralmente uma vez ao mês, num período curto, de duas horas mais ou 

menos e até mesmo dependendo de união conjugal prévia, com casamento ou vínculo de 

matrimônio devidamente comprovado, o que não ocorre para os presos homens, que diversas 

vezes recebem visitas de mais de uma parceira diferente, sem discriminar o tipo do vínculo. 

Apesar da luta pela equidade de gênero, a conquista é relativa.  

Portanto, quando se conclui que para os homens inseridos no sistema penal a visita 

íntima foi introduzida há muito mais tempo e com regras muito mais maleáveis, observa-se 

como a sociedade e suas instituições homologam esta desigualdade. Há uma cautela 

institucional com o controle da sexualidade e os “riscos” que traz, não ocorrendo a mesma 

cautela quando se trata do homem preso.  

Diante deste impasse, há um movimento de emancipação feminina41 que dá a mulher a 

opção pela visita íntima ou não, constatando o que já realidade, porém não é aceito pelo 

tradicionalismo e conservadorismo da sociedade, que seriam as relações conjugais mais 

flexíveis e igualitárias, trazidas pela modernidade, onde os papéis sexuais e sociais, tanto 

femininos quanto masculinos, não estejam pré-fixados, possibilitando uma relação mais 

reflexiva pelo diálogo e sexo entre casais heterossexuais e homossexuais.   

A problemática do direito de visita não se estende apenas aos parceiros da detenta, mas 

como a sua própria família. Diversos são os motivos, por exemplo, muitas mulheres presas são 

mães e não permitem que seus filhos faltem à escola para visitá-las, e como não há uma grande 

                                                 
39 LIMA, Marcia de. Da visita íntima à intimidade da visita: a mulher no sistema prisional. 2006. Dissertação 
(Mestrado em Saúde Materno Infantil) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.  
40 Idem.  
41 FRANÇA, Marlene Helena de Oliveira. Criminalidade e prisão feminina: uma análise da questão de gênero. 
Revista Ártemis, Vol. XVIII nº 1; jul-dez, 2014. pp. 212-227. Disponível em: < 
http://periodicos.ufpb.br/index.php/artemis/article/viewFile/22547/12510>. Acesso em: 07/06/2017. 40 LIMA, 
Marcia de, op. cit., p. 18.  
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flexibilidade do horário de visita40. Muitas deixam de ver a própria mãe, para que esta cuide de 

seu (s) filho (s) ou filha (s). É um quadro de abandono total, quase que irreversível até o fim do 

cumprimento da pena.  

  

1.2.1. Lei de Execução Penal (LEP) Lei nº 7.210/84  

  

Quando trata-se da Lei de Execução Penal, é pertinente lembrar que na esfera criminal 

é permitido que um indivíduo seja preso cautelarmente, ou seja, quando não existe ainda 

sentença condenatória transitada em julgado. Por este fator, apesar desse indivíduo ser inocente, 

vez que ainda não foi comprovada sua culpa ou dolo, é realizada a restrição de sua liberdade, 

pois se configura como essencial para a defesa de interesses maiores. No caso da prisão 

preventiva, se trata da ordem pública. A preservação do objeto em questão é atingida através da 

prisão do indivíduo, preso provisório. As prisões cautelares do nosso ordenamento são: prisão 

em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Entendido isto, é mister que seja aplicado 

quando o estudo se trata de sistema prisional.   

A Constituição de 1988 estabeleceu que os homens e as mulheres são iguais perante os 

olhos da lei, porém sob a ótica legislativa ainda percebemos que quando uma lei se refere às 

pessoas, continua a ser escrita no gênero masculino. Isto nos traz para a própria Lei de Execução 

Penal, que faz constante uso das palavras interno, recluso, condenado, preso. Este fenômeno 

pode ser observado desde o primeiro artigo da referida que lei “Art. 1º A execução penal tem 

por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições 

para a harmônica integração social do condenado e do internado” (grifo nosso).  

Poucas são as disposições na Constituição e nas leis que possuem como objeto a 

execução penal imposta às mulheres. Pode citar no artigo 5º, inciso XLVIII da CF/88 que "a 

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

e o sexo do apenado" (grifo nosso), que, como já demonstrado, não ocorre conforme estipulado, 

e já tinha sua previsão no Código Penal e na Lei de Execução Penal.  

Com o advento da referida lei, o procedimento de cumprimento das penas privativas de 

liberdade moldou-se em regras que davam prioridade ao respeito dos direitos das condenadas e 

condenados. A ressocialização da apenada (o) passou a ser um objetivo para o Estado, em teoria. 

No artigo 3º determina que as (os) condenadas (os) serão assegurados todos os direitos que não 

foram atingidos pela lei ou pela sentença   
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Art. 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos  

                                                  
  

pela sentença ou pela lei. Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza 
racial, social, religiosa ou política.42  
  

Mas uma vez verifica-se que a lei procura não fazer distinção entre as pessoas inseridas 

no sistema prisional, o que se configura como utópico, se formos observar a prática. Numa 

interpretação mais restrita desta lei, concluímos como possível a distinção por gênero.  

Seguindo a leitura e análise dos artigos da Lei nº 7.210, encontra-se uma série de direitos 

garantidos às pessoas presas. A proposta do presente trabalho será citar alguns artigos e trazêlos 

à realidade das condenadas.  

A partir do art. 41 da Lei de Execução Penal, há uma lista de direitos assegurados às presas 

e presos. O inciso I traz que é direito à alimentação e vestuário suficiente. Trazendo este artigo 

a realidade e comparando-o a tudo já exposto, há a questão do abandono, já antes mencionado. 

Muitas presas são abandonadas pelas suas famílias, e os Estados nem sempre oferecem a 

quantidade certa de produtos e alimentos, por isso verifica-se mais uma vez que este artigo falha 

quando a realidade é a da mulher encarcerada. Há, também, a situação de muitas unidade que 

antes eram destinadas a presos e após a mulheres, onde o vestuário, por exemplo, foi 

reaproveitado. Se trouxermos também o inciso VII do mesmo artigo, vemos que é direito das 

encarceradas a assistência material à saúde. Como também já entendido, a saúde da mulher é 

completamente negligenciada nas prisões: muitas unidades prisionais nem sequer possuem 

ginecologistas, médicos especializados na saúde da mulher, nem mesmo são distribuídos 

absorventes levando em consideração o fluxo menstrual de cada mulher43.   

O inciso X e o XV tratam de visitas e comunicação adequada com o mundo exterior. No 

que tange à visitação, há a questão novamente do abandono, que dificulta essa comunicação 

com o que está acontecendo no mundo fora da penitenciária. Nota-se que o direito à visita íntima 

para mulher se dá de maneira muito menos flexível e habitual que a do homem preso. Fora o 

constrangimento que essas passam ao terem que comprovar vínculos para que seja marcada a 

visita.   

                                                 
42 BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execuções Penais. Publicada no Diário Oficial 
da União de 13/07/1984. Brasília, DF. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm>. Acesso em: 07/06/2017.  
43  GUEDES, Marcela Ataide. Intervenções psicossociais no sistema carcerário feminino. Revista Psicologia: 
ciência e profissão. Brasília, v. 26, n. 4, p. 558-569, dez.  2006, p. 565.   Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932006000400004&lng=pt&nrm=iso>. 
Acesso em: 11/06/2017.  
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No artigo 43, foi garantida a presa a liberdade de se contratar um médico de confiança 

pessoal ou de ser submetida a tratamento ambulatorial, através de seus familiares ou 

dependentes, o que não se aplica a realidade das penitenciárias femininas, que muitas vezes 

deixam de prestar qualquer assistência médica a detenta.  

  
Art. 43 - É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado 
ou do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim 
de orientar e acompanhar o tratamento.  
Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas 
pelo Juiz da execução.43  
  

Um artigo que mostra a discrepância na aplicação do direito penal as mulheres está no 

artigo 19 da LEP, onde “o ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de 

aperfeiçoamento técnico. Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional 

adequado à sua condição”. Questiona-se que a diferença sexual representa um critério quase que 

legítimo no que diz respeito à organização de cursos profissionalizantes diferenciados 

oferecidos nas penitenciárias. Esta norma é absolutamente discriminatória, onde resquícios de 

um mercado de trabalho antes tipicamente masculino recusa-se a aceitar a entrada da mulher 

nesta área, o que vem acontecendo de maneira progressiva, e muitas mulheres caracterizam-se 

como bem sucedidas. Este artigo consolida o preconceito de gênero, pois se supõe profissões 

que não podem ser desempenhadas por mulheres. Em contrapartida, não se foi discutido gênero 

da maneira deste artigo quanto a assistência médica voltada para as necessidades do sexo 

feminino, em especial a gestante.  

Passando para a parte da referida lei que trata dos estabelecimentos penais, a norma 

contradiz a realidade. Antes do advento de leis como Lei nº 9.460/97 e Leis nº 11.942/09 e nº 

12.121/09, foi dado uma maior atenção às necessidades básicas das detentas, a ser tratado no 

próximo tópico deste trabalho.  

Quando a LEP institui os estabelecimentos penais, nada é lido a respeito das necessidades 

básicas das mulheres, tanto é visível que nem sobre a detenta gestante foi tão aprofundado. 

Simplesmente trata dos estabelecimentos para os detentos, e de que deverá haver na unidade 

espaço destinado à educação, recreação, trabalho e atividades esportivas, conforme redação 

original dos artigos 82 e 83 da LEP. Estes espaços não existem nas maiorias das unidade 

prisionais ou possuem mau funcionamento, configurando-se como irreal para ambos os sexos.  

A Lei de Execução Penal discrimina a mulher pelo que deixar de dizer, ao fazer uso de 

um discurso supostamente neutro, que é a mais difícil de se superar, pois a administração pública  
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43  BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execuções Penais. Publicada no Diário Oficial 
da União de 13/07/1984. Brasília, DF. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm>. Acesso em: 11/06/2017.  
  
  
  



 

29  
  

submete-se ao que é ordenado pela lei, mesmo quanto à conveniência e oportunidade do ato 

administrativo. Também a discrimina pelo que diz, pois traz desigualdades entre os gêneros, 

com base no conservadorismo da sociedade em que foi promulgada, que ainda prevalece e ainda 

influi na maneira pela qual é executada.  

A solução para este importante conflito legislativo, que gera tanta discriminação, seria a 

realização de uma interpretação orientada pelo princípio da igualdade. Ainda há uma carência 

muito grande quando se trata do estudo da mulher encarcerada.   
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2 DIREITOS E GARANTIAS DAS ENCARCERADAS: A MATERNIDADE  

  

O sistema carcerário pátrio configura-se como um lugar de constante exclusão social, 

onde tem-se um espaço de eternização das vulnerabilidades. Nas unidades prisionais destinadas 

às mulheres, encontram-se diversas violações no que tange ao exercício de direitos de uma 

forma geral, com destaque aos direitos sexuais e reprodutivos. Esta questão inclui desde a 

maternidade até a visitação, feita de maneira inflexível e muito rigorosa quando em comparação 

às realizadas pelos homens presos.   

Os direitos da mulher encarcerada quanto a maternidade estão primeiramente garantidos 

na LEP, na Constituição Federal de 1988, nas resoluções do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária, nas leis vigentes e tratados internacionais. No que tange a LEP e a 

Constituição de 1988, observa-se que a ideia do legislador é a de que maternidade não se 

materializa tanto no mundo do cárcere, devido às recorrentes omissões sobre o tema, o que se 

mostrou um grande engano. Pouco é assegurado às gestantes presas, e pouco é discutido sobre 

o assunto no sistema prisional. Entre uma gama de artigos e dispositivos que visam uma eficácia 

no plano concreto, é escasso o que se encontra a respeito da maternidade. E o que se encontra, 

é quase que inaplicável a realidade das unidades de prisionais.  

As demais garantias que se fazem presentes no ordenamento normativo brasileiro estão 

ligadas principalmente às Leis nº 11.942/09 e nº 12.121/09, e as Regras de Bangkok, que serão 

as ferramentas mais utilizadas no presente trabalho.  

Ante a questão da maternidade e de como é tratada pelo ordenamento jurídico brasileiro, 

há de ser explorado o instituto familiar. Quando baseado no Direito Romano44 , a família 

constituía uma entidade que se organizava em torno da figura masculina, pois em Roma 

imperava o autoritarismo e havia uma ausência de direitos ligados à família, principalmente à 

mulher e filhos. O poder concentrava-se na pessoa que possuía a figura do pater, que era o chefe 

de família45. Era o pater que administrava todos os bens da família. A figura da mulher, na 

referida época, não tinha o direito de possuir bens, pois não tinha capacidade jurídica, ficando 

                                                 
44 DILL, Michele Amaral; CALDERAN, Thanabi Bellenzier. Evolução histórica e legislativa da família e da 
filiação. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 85, fev 2011. Disponível em: 
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9019>. Acesso em: 
Acesso 11/06/17 45 Idem.  
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responsável apenas pelas tarefas domésticas, criando o vínculo completamente dependente do 

marido.   

O homem sempre possuiu mais liberdade do que o restante da família, seja no âmbito 

civil ou moral. Portanto, muitas vezes o que era considerado para as mulheres crime, com penas 

demasiadamente severas, para os homens poderia até ser encarado como algo honroso, como 

era o exemplo do adultério, que as penas para os sexos eram distintas, e no homem causava 

apenas uma mancha na moral, que este, muitas vezes, tinha até orgulho e satisfação, o que não 

acontecia para as mulheres, que sofriam de penas violentas.  

Este retrato da antiguidade perdeu forças ao longo dos séculos, porém ainda se encontra 

enraizado na sociedade. O modelo familiar patriarcal ainda se faz presente e quando se trata das 

vontades das mulheres, escutam-se discursos carregados de julgamento, preconceito e 

machismo em todas as camadas da sociedade. Apesar inserção da mulher no mercado de 

trabalho, há ainda a questão da submissão da mesma. A sociedade ainda está em um lento 

processo de aceitação das diferenças entre os sexos, porém não de uma maneira pejorativa, mas 

reconhecer que ambos possuem necessidades divergentes, e que o tempo do homem 

predominantemente como chefe de família está por se encerrar.  

Ora, não é complexo entender a situação acima: todos os dias se observa milhares de 

mulheres que são abandonadas pelos seus parceiros, grávidas ou não, que assumem esse papel 

de chefe da família45. Muitas vezes já o desempenham desde novas.   

  

2.1. A MATERNIDADE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

  

A questão da maternidade vai muito além do conflito de gênero, pois antes de mais nada 

trata-se da capacidade de gerar uma vida. A Constituição de 1988 inseriu a maternidade nos 

Direitos Sociais no artigo 6º, porém, as garantias constitucionais que asseguram emprego, 

licença, salário não tem por finalidade proteger a mulher, mas sim a preservação da vida de sua 

espécie.  

Os direitos sociais são consequências do desenvolvimento social, onde foram garantidos 

as condições mínimas para que haja um convívio harmônico, e para a estrutura de um Estado 

                                                 
45 QUEIROZ, Nana. Presos que menstruam.1ª edição. Rio de Janeiro: Record, 2015, p 69  
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Jurídico46. Esses direitos são garantidos pela Constituição Federal de 1988, no artigo 6º que 

afirma que   

                                                 
46  DIREITOS BRASIL. Quais são os Direitos Sociais na Constituição Federal? [Internet]. Disponível em: 
<http://direitosbrasil.com/quais-sao-os-direitos-sociais-na-constituicao-federal/>. Acesso 11/06/17.  
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São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.  
  

A evolução da humanidade ao longo dos séculos quebrou paradigmas antiquados a 

modernidade, por isso o Direito deve acompanhar essa caminhada evolutiva, para seguir os 

anseios sociais, sob pena de não viger na prática, sem eficácia, constituindo letra morta.  

A constituição pátria trouxe, originalmente, mudanças no instituto da família, porém, 

com a predominância do modelo patriarcal, sem respaldo legal para as diversas composições da 

família moderna, vide artigo 226, parágrafo 3º, que trata do reconhecimento da união estável,  

mas presa à ideia matrimonial conservadora, apenas entre homem e mulher  :“ para efeito da 

proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade 

familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”.  

Através da mutação constitucional informal dada, que seria um processo informal de 

atribuição de novo sentido ao texto constitucional mediante nova interpretação, sem alteração 

do texto constitucional, realizado pelo Poder Constituinte Derivado Reformador, pelo STF por 

meio da ADPF 132/RJ (arguição de descumprimento de preceito fundamental) trouxe à tona a 

questão do que seria considerado “família” em termos legais. Segundo esta arguição, o pedido 

tratava do reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar47. A ADPF traz a 

discussão de se as uniões homoafetivas como entidade de família juridicamente tutelada seriam 

constitucionais48.   

Busca-se a análise de como funciona o exercício dos direitos sociais da mulher brasileira 

a partir do processo legislativo na elaboração de normas legais no que atinge a família. Por conta 

deste fator que se deve procurar uma maior compreensão dos discursos referentes à mulher e a 

família na Constituição de 1988, utilizando-se de conceitos já estudados a respeito do direito, 

gênero e outras categorias.  Cada vez mais vem sendo observado que os direitos relacionados 

ao sexo feminino são, geralmente, incorporados ao nosso ordenamento jurídico com objetivo de 

realizar uma manutenção da estrutura familiar.   

 Quando realizada uma análise do ordenamento jurídico, percebemos que a Constituição 

de 1988 trouxe inovações e segurança jurídica a mulher. Como, por exemplo, a conquista de 

                                                 
47 PASSOS, Manuela de Santana. Mutação constitucional do conceito de família. [Intenet]. 05 de fev. de 2017. 
Disponível em: <http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/10050/Mutacao-constitucional-do-conceito-
defamilia>. Acesso em:Acesso 11/06/17.  
48 Idem.  
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uma licença maternidade maior, que passou a ser de 120 dias, sem prejudicar o emprego e o 

salário da mulher, segundo o artigo 7º, inciso XVIII, além de trazer o fim da dispensa arbitrária 

sem justa causa da empregada gestante, pois esta tem uma garantia de emprego no prazo de 5 

meses após o nascimento da criança, assunto disciplinado pela Lei 8.861/94. Também é 

concedido um direito primordial para a mulher gestante, que é o de acompanhar sua gravidez 

com a maior segurança possível, sendo permitido ausentar-se do serviço para realizar exames, 

como o pré-natal. Quando envolver uma situação de gravidez de risco, poderá ser concedida 

uma licença médica para mais dias de exames.   

O artigo 5º da constituição pátria, em seu inciso L, afirma que é assegurado às mulheres 

presidiárias condições para que permaneçam com seus filhos durante a amamentação, e depois, 

pelas leis já citadas, permaneceram com os mesmos até o momento da separação, pois, apesar 

de nascidos no cárcere, assegura Lenza sobre os efeitos da pena que:  

  
a pena é personalíssima, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a 
obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, nos temos da lei, 
ser estendidas aos sucessores e contra eles, executadas, até o limite do valor do 
patrimônio transferido. 49  LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 
Pedro Lenza – 14ª ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo. Saraiva, 2010.P. 785.  
  

Portanto, o Estado deve administrar os direitos da mulher no cárcere e seu filho (a) de 

maneira eficaz, pois, segundo Alexandre Moraes:  

  
[...] concede unidade aos direitos e garantias fundamentais, sendo inerente às 
personalidades humanas. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das 
concepções transpessoalistas de Estado e Nação em detrimento da liberdade individual 
[...]50   

Como será demonstrada adiante, a lei sem o respaldo de práticas que a tornem eficaz, na 

prática, são inalcançáveis, principalmente no sistema penal brasileiro.   

  

2.2 O DIREITO DA MATERNIDADE À MULHER NO CÁRCERE  

  

A mulher, ao engravidar, enfrenta mudanças significativas físicas e emocionais. Tanto 

seu corpo, quanto sua mente devem estar aptos a passarem pelas difíceis transformações da 

gravidez51. Segundo a autora Taysa Matos:  

                                                 
49 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 14ª edição. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 785.   
50 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 13ª edição. São Paulo: Atlas, 2003, p. 50.  
51 MATOS, Taysa. Os filhos da outra: a mulher e a gravidez no cárcere. [Internet]. Empório do Direito, 04 de set. 
de 2016. Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/tag/gravidez-e-maternidade-no-carcere/>.  Acesso em: 
13/06/2017.  
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a mulher, por uma série de fatores físicos e emocionais, vivencia a dor com muito mais 
intensidade que o homem. Seja por questões fisiológicas, a exemplo da tensão pré-
menstrual – TPM, que desorganiza toda sua estrutura emocional, seja por questões 
biológicas, como a gravidez, a mulher possui especificidades de gênero que alteram o 
seu estado físico e emocional e são capazes de fazer submergir uma dor mortal, mas 
que, no entanto, não são levadas em consideração durante o cumprimento da pena 
restritiva de liberdade.52  
  

 Normalmente, a notícia de uma gravidez pode trazer felicidade e esperança a mulher, 

porém, quando o cenário é o cárcere, este quadro muda completamente.  

 Para as mulheres incorporadas ao sistema prisional, a gravidez é motivo muito além de 

felicidade, medo e alterações hormonais: é lidar com o fato de dar à luz na prisão. É lidar com 

os problemas de qualquer outra presidiária, mas pensando em outra vida além de sua própria.  

Falta um olhar menos frio, menos impiedoso num sistema penal que estima a punição.  

Como já demonstrado anteriormente, a mulher que vive na condição do cárcere observou 

ao longo dos anos certas conquistas, mesmo que estas não sejam suficientes. Quanto ao 

exercício desses direitos, constata-se que no plano prático falta à mulher a eficácia dos mesmos, 

uma vez que se encontram numa situação de abandono, não apenas do parceiro (a) e da família, 

mas do Estado. Evidente que são muitas as falhas do Estado para com essas mulheres e seus 

filhos, nascidos no cárcere ou não.  

Apesar da Constituição assegurar às mulheres encarceradas o direito de permanecerem 

com seus filhos e proteger a maternidade no cárcere, à LEP ainda era omisso nessas questões. 

Segundo o texto da Lei de Execução Penal, há uma carência no que tange de como seria a 

estrutura e como seria o exercício desses direitos. Em 2009, porém, com o advento das Leis nº 

11.942/09 e nº 12.121/09 foram realizadas mudanças importantes quanto a maternidade na 

prisão.  

  

2.2.1 A LEP pelas Leis de nº 11.942/09 e nº 12.121/09  

  

A LEP se omitia em relação às reais necessidades da detenta. E no que esta não se omita, 

tratava de maneira discriminatória as mulheres encarceradas.   

No ano de 2009, foram observadas mudanças inseridas na LEP pelas Leis nº 11.942/09 

e nº 12.121/09, que trouxeram conquistas significativas as mulheres encarceradas. Dentre as 

                                                 
52 MATOS, Taysa. Os filhos da outra: a mulher e a gravidez no cárcere. [Internet]. Empório do Direito, 04 de set. 
de 2016. Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/tag/gravidez-e-maternidade-no-carcere/>.  Acesso em: 
13/06/2017.  
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garantias asseguradas, está a determinação de que os estabelecimentos penais destinados a 

mulheres possuam em suas dependências berçários, onde as condenadas possam ter contato com 

seus filhos, cuidar deles e amamentá-los, no mínimo, até os seis meses de idade. Estes 

estabelecimentos também deverão possuir apenas agentes do sexo feminino.  

Apenas a partir destas leis que foram discutidas e implementadas algumas garantias a 

mulher e gestante que vive no cárcere e seu filho (a).  

A Lei de nº 11.942/09 começa modificando o artigo 14 da LEP, acrescentando um 

parágrafo a respeitos do acompanhamento médico da mulher gestante:  

  
Art. 14: [...]  
[..]  
§ 3o  será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal 
e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido.53  
  

 Um avanço, porém, como observa-se, não condiz com a situação concreta que vivem as 

presas. Raramente encontra-se ginecologistas e médicas (os) especializados na saúde da 

mulher54. Contemplou-se o uso do princípio da humanidade da pena, pois de acordo com este 

princípio, o objetivo da pena não é o sofrimento da apenada e nem a degradação do seu estado 

físico e nem da sua dignidade, portanto faz jus um atendimento médico especializado na saúde 

da mulher  e do seu filho(a) nascido(a) no cárcere..  

Outro artigo atingido pela força da mencionada lei é o artigo 83 da LEP. Este artigo trata 

do estabelecimento penal e suas finalidades, além de elencar uma série de serviços que devem 

ser oferecidos às pessoas incorporadas ao sistema prisional segundo texto é “o estabelecimento 

penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços 

destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva”. Portanto, é 

garantido, o acesso da encarcerada à educação, atividades esportivas e laborativas e recreação. 

O que também não se configura com a realidade das pessoas presas. Observa-se que no texto 

original do referido artigo, nenhuma das dependências são destinadas a particularidades da vida 

feminina.   

                                                 
53 BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execuções Penais. Publicada no Diário Oficial 
da  União  de  13/07/1984.  Brasília,  DF.  Disponível  em:  < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm>. Acesso em: 13/06/2017.  
54 PASTORAL CARCERÁRIA; CONECTAS DIREITOS HUMANOS & INSTITUTO SOU DA PAZ. Relatório  
Mulheres Presas. 2012. [Internet]. Disponível em: <http://carceraria.org.br/wp-
content/uploads/2012/09/relatoriomulherese-presas_versaofinal1.pdf>. Acesso em: 13/06/2017.  
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Foi apenas através das Leis 11.942/09 e nº 12.121/09 que foi acrescentado a questão da 

gestante encarcerada. Foram adicionados dois parágrafos a LEP, respectivamente, por essas leis:    

  
Art. 82. [...]  
[...]  
2o  os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde 
as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 
6 (seis) meses de idade;  
§ 3o  os estabelecimentos de que trata o § 2o deste artigo deverão possuir, 
exclusivamente, agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências 
internas.  
[...]55  
  

 Caracteriza-se como uma grande conquista para as mães presas. A partir dessas leis há 

a previsão que os estabelecimentos prisionais são encarregados de possuírem espaços com 

berçários para os filhos das presidiárias no período da amamentação.  

No que se refere a maternidade na vida do cárcere, mais inovações são realizadas pela 

Lei nº 12.121/09. O artigo 89 da Lei de Execução Penal possui sua redação totalmente mudada, 

a saber:  

  
além dos requisitos referidos no art. 88, a penitenciária de mulheres será dotada de 
seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 (seis) 
meses e menores de 7 (sete) anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada 
cuja responsável estiver presa.56  
  

 Apesar de garantir a existência de creches e seção para gestantes e parturientes, acaba 

por violar o princípio da pessoalidade da pena, quando deu oportunidade da permanência da 

criança até os sete anos de idade. É fundamental para o desenvolvimento do menos a 

permanência com a mãe no início de sua vida, não apenas pela questão da amamentação e do 

recebimento do leite materno, mas como forma de consolidação e fortalecimento do vínculo 

afetivo materno.   

Todavia, não é preciso estudar o sistema carcerário brasileiro para verificar e que não é 

um ambiente saudável para o desenvolvimento físico e psicológico de qualquer criança. Esta 

permanência da criança com a mãe, infelizmente, deve ser limitada, e se romper de maneira 

gradativa pela saúde de ambos57. De acordo com o estudo da Pastoral Carcerária sobre as 

mulheres presas   

                                                 
55 BRASIL. Op. Cit.  
56 BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execuções Penais. Publicada no Diário Oficial 
da  União  de  13/07/1984.  Brasília,  DF.  Disponível  em:  < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm>. Acesso em: 13/06/2017.  
57 . PASTORAL CARCERÁRIA; CONECTAS DIREITOS HUMANOS & INSTITUTO SOU DA PAZ. Relatório  
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Ainda que não haja um consenso sobre por quanto tempo e de que forma a criança 
deve permanecer com a mãe que está privada de liberdade, há alternativas à separação 
repentina. No “Encontro Nacional do Encarceramento Feminino”, realizado em 
junho/2011 pelo Conselho Nacional de Justiça, a juíza Vera Delboni expôs que, no 
Rio Grande do Sul, foi adotado um modelo para filhos de adolescentes que estão em 
cumprimento de medida socioeducativa que funciona da seguinte maneira: a criança 
permanece 6 meses com a mãe sendo amamentada; a partir dos 6 5 meses e até 1 ano 
de idade, começa a frequentar a creche mais próxima (fora do sistema prisional, o que 
propicia o convívio com outras crianças), mas permanece com a mãe na unidade. Entre 
1 ano e 1 ano e meio, a criança é entregue para a família, passando apenas os finais de 
semana com a mãe na unidade de internação58  
  

 Mesmo que essa criança viesse a exercer seu direito de permanecer com a sua mãe no 

cárcere, observa-se que nem todas unidades prisionais possuem uma área reservada para ambos, 

nem uma estrutura viável para que isso se realize, visto que o Brasil tem visto seu índice de 

mulheres presas cada vez mais se elevando e falhando na garantia dos direitos das pessoas 

presas59.   

Segundo a Resolução da CNPCP Nº 3, de 15 de julho de 2009, há uma série de 

recomendações feitas para as mães presas, como em seu artigo 2º60:  

  
Deve ser garantida a permanência de crianças no mínimo até um ano e seis meses para 
as (os) filhas (os) de mulheres encarceradas junto as suas mães, visto que a presença 
da mãe nesse período é considerada fundamental para o desenvolvimento da criança, 
principalmente no que tange à construção do sentimento de confiança, otimismo e 
coragem, aspectos que podem ficar comprometidos caso não haja uma relação que 
sustente essa primeira fase do desenvolvimento humano; esse período também se 
destina para a vinculação da mãe com sua (seu) filha (o) e para a elaboração 
psicológica da separação e futuro reencontro.   
  

A recomendação feita pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária61 é 

que a partir de um ano e seis meses de idade da criança, haverá uma ruptura gradual da mãe 

encarcerada e sua criança, para que este possa ser inserido em um ambiente familiar fora do 

cárcere.  

                                                 
Mulheres Presas. 2012. [Internet]. Disponível em: <http://carceraria.org.br/wp-
content/uploads/2012/09/relatoriomulherese-presas_versaofinal1.pdf>. Acesso em: 13/06/2017.  
58 Idem.  
59 PASTORAL CARCERÁRIA; CONECTAS DIREITOS HUMANOS & INSTITUTO SOU DA PAZ. Relatório  
Mulheres Presas. 2012. [Internet]. Disponível em: <http://carceraria.org.br/wp-
content/uploads/2012/09/relatoriomulherese-presas_versaofinal1.pdf>. Acesso em: 13/06/2017.  
60 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Resolução nº 04, de 15 de Julho de 2009 do Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária. Publicada no Diário Oficial da União de 16 de julho de 2009. Disponível em:  
<http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/politicas-2/mulheres-1/anexos-
projetomulheres/resolucao-no-04-de-15-de-julho-de-2009.pdf>. Acesso em: 13/06/2017.  
61 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. CNPCP - Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. [Internet]. 
Disponível em: <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/cnpcp-1>. Acesso em: 13/06/2017.  
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A gravidez e a maternidade das mulheres encarceradas é um retrato da omissão do Estado 

e da sociedade para com elas. Leis e dispositivos garantem uma série de direitos que não podem 

ser alcançados por essas mulheres sem a assistência devida. Poucas são as instituições do 

sistema prisional que prestam uma assistência apropriada às mulheres do cárcere. Reduz muito 

o número de unidades prisionais que, após o parto da mulher presa, disponibilizam um lugar 

pertinente para o convívio da mãe presa com a criança, durante o período que lhe é garantido 

por lei.  

 A Lei de nº 11.942/09 assegurou o acompanhamento médico da gestante, designou os  
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espaços para esta e sua criança, mas no campo prático estes dispositivos são ofuscados pelo 

descaso dado a essas mulheres.  

Portanto, apesar da consciência das regras de disciplina e conduta das unidades 

prisionais, a mulher presa fica desamparada, não legalmente, mas negligenciada pelo Estado. 

Este desamparo surge desde o momento anterior a dosimetria de sua pena: começa pelo seu 

julgamento. Um julgamento que gera uma punição tripla: a punição pela conduta criminosa, a 

punição por ser mulher e não observar um comportamento machista que a sociedade impõe e 

por ser uma mãe que, apesar da maternidade, "escolheu" uma vida de crime. Isto não se 

caracteriza como justiça. Em virtude desse julgamento que as mulheres presas sofrem, que deve 

ser compreendida a importância de trazer medidas que sanem esses problemas na prática.   

  

2.2.2 A guarda dos filhos das mulheres presas  

  

O estigma da mulher criminosa cruelmente dado às presidiárias pela sociedade e pelo 

sistema penal causam efeitos em todas as áreas da vida destas mulheres. Deste a gravidez no 

cárcere, até o período da amamentação, até chegarmos ao estágio que estas mulheres deverão 

despedir-se de sua criança para a continuidade de sua pena.  

 As mulheres que já entram no sistema prisional sendo mães, sofrem com a distância de 

seus filhos, e com questões como a guarda. A guarda dessas crianças que possuem suas mães 

presas por sistema penal frio que está longe de preocupar-se com a vida afetiva materna, 

deixando-as à mercê da colaboração de suas famílias62. Como já citado antes, há o abandono 

que grande parte das encarceradas sofrem ao ingressar na penitenciária.   

Sempre houve um descaso em relação ao estudo das mulheres no cárcere, e 

principalmente quando se trata das presas que permanecem com seus filhos nas unidades 

prisionais. O número de mulheres inseridas no sistema prisional está em um crescimento 

constante e desordenado. Embora este número tem aumentado, observa-se que poucos estados 

brasileiros oferecem ambiente de creche ou berçário para o cuidado das crianças dentro das 

prisões. É outorgado às mulheres, pela sociedade, o papel de guardiãs principais das crianças, 

mesmo que lhes seja forçado exercer este papel e obter certo sucesso no vínculo maternal. O 

                                                 
62 MAKKI, Salma Hussein; SANTOS, Marcelo Loeblein dos. Gênero e criminalidade: Um olhar sobre a mulher  
encarcerada no Brasil. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIII, n. 78, jul 2010. Disponível em: < 
http://ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8080 >. 
Acesso em: 13/06/2017.  
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que vem sendo constatado é que algumas mães presidiárias acabam por ignorarem as perdas que 

seu filho (a) vai sofrer crescendo dentro do cárcere, pois a permanência junto à ela acaba 

tornando-se benéfica para ambos, e há casos em que a mãe presidiária, apesar de mais difícil 

que possa parecer, prefere conceder a guarda para algum familiar, retirando esta criança do 

mundo do cárcere63. Como afirma Aparecida do Nascimento Vieira Araújo:  

  
Nesse contexto a estada dessa criança com sua genitora na prisão ampliam as 
controvérsias quanto às particularidades do encarceramento feminino Brasileiro. 
Todavia, compreende que, se a infraestrutura não é adequada para a presa, que dirá 
para a criança, que contrariando as regras, acabam sofrendo com o encadeamento do 
encarceramento da mãe, ou seja, a punição se estende a criança.65  
  

Muitos são os motivos que levam as mães encarceradas a concederam a guarda de seus 

filhos, mas o principal seria o próprio cárcere. A mãe ainda é a principal responsável pelos 

filhos, portanto cabe à ela o dever de socialização da criança. É através dela, na maioria das 

vezes, que a criança constrói um parâmetro de comportamento da sociedade.   

Por este fator, conclui-se que o ambiente de uma unidade prisional não se configura 

como melhor ambiente para a socialização inicial, primária, de uma criança, mesmo que sua 

mãe não se encaixe nos perfis das encarceradas. O encarceramento da mãe interfere no processo 

de socialização do menor. Este fenômeno não acontece na maioria dos casos dos homens presos 

que são pais, já que grande parte dessas crianças encontram-se no amparo de suas mães.   

A imagem construída da mãe acaba sendo supervalorizada e aplicada de maneira única 

a todos os tipos de mães, sem a observância das particularidades de cada caso. Esta figura é 

também supervalorizada e imposta, pois, em determinado momento histórico, a principal função 

da mulher, seja na família como na própria sociedade, era de procriar. A maternidade era um 

dever, não uma escolha.  A criminalidade da maternidade desconstrói toda essa imagem. Essa 

desconstrução afeta a vida das crianças, que além de sofrerem a perda mãe, que está no cárcere, 

interfere na socialização, seja na vida familiar, escolar e futuramente, profissional.  

A decisão da guarda da criança parece óbvia a quem está fora da situação, porém é 

carregada de inúmeros fatores que vão além do vínculo maternal. A visitação nas unidades 

prisionais são realizadas das piores maneiras possíveis, começando pela própria ação de revista: 

muitos parentes das encarceradas passam por situações constrangedoras, não excluindo crianças 

                                                 
63 ARAÚJO, Aparecida do Nascimento Vieira de et al. Percepção de Mães Presidiárias Sobre os Motivos que  
Dificultam a Vivência do Binômio. Revista Enfermagem Contemporânea. 2014 Dez; 3(2): pp. 131-142. 
Disponível em: <https://www5.bahiana.edu.br/index.php/enfermagem/article/viewFile/411/341.>. Acesso em: 
13/06/2017.  
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e mulheres. Como já entendido, a visitação nas unidades prisionais destinadas às mulheres não 

é tão flexível quanto a dos homens, seja por visitação íntima quanto familiar. Além desses  

65 
fatores, há o que diz respeito ao próprio ambiente do cárcere : muitas mães preferem que seus 

filhos não percam dia de escola para visitá-las num ambiente tão inóspito.  

Um último elemento a ser analisado quanto a visitação seria a questão do abandono das 

encarceradas. O direito de visitação está previsto na Lei de Execução Penal, no artigo 41, inciso 

X que afirma “Constituem direitos do preso: X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes 

e amigos em dias determinados”. Usando como base o Princípio da Isonomia, previsto na 

Constituição Federal, na forma do artigo 5º, caput64, é proibido qualquer tipo de discriminação 

durante a execução penal, portanto a visitação realizada aos encarcerados deverá ser da mesma 

maneira para as encarceradas, segundo qual:   

  
Art. 5º todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]65   
  

Ora, vimos que a mãe está no papel central de socialização do menor, e que muitas vezes 

essa mãe também desempenha o papel de chefe da família. Uma vez que é retirada destes papéis, 

a mulher encarcerada encontra-se desamparada, abandonada 66 . Muitas crianças, filhos de 

presidiárias, constituem novos laços familiares, ou mesmos, maternais. Isso faz com que muitas 

mulheres presas optem pela preservação do bem estar de seus filhos, mesmo que signifique o 

rompimento do seu laço maternal.  

Para os filhos, o retrato de uma mãe traz segurança, proteção e amor incondicional. Para 

os filhos das mulheres presas, há um retrato antagonizado entre a imagem maternal imaculada 

e da delinquência materna. Muitas dessas crianças criam um tipo de culpa pela situação da mãe 

                                                 
64 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 
1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso 
em:13/06/2017.  
65 Idem.  
66 LIMA, Marcia de. Da visita íntima à intimidade da visita: a mulher no sistema prisional. 2006. Dissertação 
(Mestrado em Saúde Materno Infantil) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006, 
p. 79.  
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presa. Verifica-se que a socialização dos filhos das presidiárias poderá sofrer influência pela 

prisão e criminalidade materna. De acordo com a tese da autora Elizangela Lelis Cunha:   

Na família, a mulher era responsável por produzir a força de trabalho, internalizando 
normas e interiorizando ideologias,tendo como papel principal a formação da 
personalidade dos filhos, por meio da reprodução de valores, além de servir ao capital 
enquanto infraestrutura, por meio do trabalho doméstico não remunerado que, por sua 
vez, contribui para o barateamento da mão de obra ao capital.67.  
  

Apesar deste quadro complexo de relações familiares entre as encarceradas e sua família, 

no ano de 2014 foi sancionada a Lei de nº 12.962, que modifica o Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA, garantindo às crianças e adolescentes o direito de serem criados e educados 

no seio de sua família, não importando as barreiras impostas pelo sistema penal. Esta lei 

assegura a convivência desses jovens com seus pais que estão no cárcere.  

A partir desta lei, a condenação dos pais não representa a destituição do poder familiar. 

A exceção seria a hipótese de condenação por crime contra a própria família, neste caso, contra 

os filhos, de acordo com o parágrafo segundo do artigo 23 do ECA. A convivência, segundo o 

artigo 19, parágrafo 4º do ECA será mantida através de visitas periódicas promovidas pelo 

responsável ou pela entidade responsável, independente de autorização judicial, dispõe o artigo 

que  

  
§ 4o Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai 
privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, 
nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, 
independentemente de autorização judicial.68  
  

Outro ponto sancionado por esta lei é de que a criança ou o adolescente deverá ser 

mantido em sua família de origem, que obrigatoriamente deve ser incluída nos programas 

oficiais de auxílio do governo federal, em concordância com o artigo 23, parágrafo 1º do ECA, 

que  

  
§ 1o Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a 
criança ou o adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá 
obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio.71  
  

                                                 
67  CUNHA, Elizangela Lelis. Ressocialização: desafio da educação nos sistema prisional. 2010. 178f. Tese 
(Doutorado em Educação Escolar) – Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista, Araraquara, 
2010, p. 48. Disponível em: < http://wwws.fclar.unesp.br/agenda-pos/educacao_escolar/2479.pdf>. Acesso 
em:13/06/2017.  
68 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências. Publicada no Diário Oficial da União de 16 de julho de 1990. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 13/06/2017.  
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A referida lei também prevê os casos em que ocorra uma possível perda do poder 

familiar, onde os pais encarcerados devem ser citados pessoalmente pelo oficial de justiça dentro 

da unidade prisional, com direito a nomeação de um defensor público para representálos no 

processo. Também é obrigação da autoridade judicial de requisitar a presença de ambos pais 

presos para oitiva nas ações que envolvam perda de poder familiar, segundo o 158, parágrafos 

1º e 2º e artigo 159, parágrafo único, todos do ECA.  

  

2.2.3 Da Amamentação no Cárcere  

  

71 
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A amamentação é um direito que toda criança tem, pois é um direito à proteção, à vida e 

à saúde69. O leite materno é essencial para a saúde da criança nos primeiros anos de vida, 

principalmente nos primeiros seis meses, pois é um alimento completo, que fornece todos os 

componentes necessários para a hidratação, desenvolvimento e fortalecimento dos anticorpos, 

que ajudam a proteger a criança contra doenças e infecções. Afirma Taysa Matos que:   

  
Além disso, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde, 
a amamentação exclusiva deve ser ofertada à criança pelo menos nos seis primeiros 
meses de vida, pois só assim ela terá garantido importantes fontes de nutrientes, 
fundamentais para seu bom desenvolvimento70  
  

 Já é reconhecida, não apenas através de estudos, a recomendação da amamentação 

natural até os seis meses de vida. A amamentação é tão natural que é instintiva, que passa de 

geração para geração.  

Primeiramente, antes de tratar a amamentação no cárcere, deve-se entender que este ato 

natural só ganhou respaldo legislativo em 1943, quando passou-se a assegurar às mulheres 

trabalhadoras o direito da amamentação de seu filho até seus seis primeiros meses de idade. 

Através da Lei 5.452, a partir de seu artigo 391, temos a proteção à maternidade nas relações de 

trabalho, segundo qual   

  
Art. 391 - Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher 
o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez. 
Parágrafo único - Não serão permitidos em regulamentos de qualquer natureza 
contratos coletivos ou individuais de trabalho, restrições ao direito da mulher ao seu 
emprego, por motivo de casamento ou de gravidez.71  
  

Além da licença maternidade, foi garantido intervalos de dois descansos especiais de 

meia hora cada um. Também foi aprovado que casos em que são necessários cuidados especiais 

com a saúde da criança, o prazo de seis meses pode ser dilatado, como constata o artigo 396 da 

CLT,  

  
Art. 396 - Para amamentar o próprio filho, até que este complete 6 (seis) meses de 
idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos 
especiais, de meia hora cada um.  

                                                 
69 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências. Publicada no Diário Oficial da União de 16 de julho de 1990. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 13/06/2017.  
70 . MATOS, Taysa. Os filhos da outra: a mulher e a gravidez no cárcere. [Internet]. Empório do Direito, 04 de set. 
de 2016. Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/tag/gravidez-e-maternidade-no-carcere/>. Acesso em: 
13/06/2017.  
71 BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Publicada 
no Diário Oficial da União de 9 de agosto de 1943. Rio de Janeiro, RJ. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em: 13/06/2017.  
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Parágrafo único - Quando o exigir a saúde do filho, o período de 6 (seis) meses poderá  
ser dilatado, a critério da autoridade competente.75  

  
É importante trazer essa evolução histórica, mesmo que no âmbito trabalhista, para 

entender o modo que a legislação trata este momento único e especial da maternidade.   

Vários foram os avanços incorporados na luta pelos direitos das mulheres. Direitos estes 

que lhes são dadas pela natureza, e não pela lei. A amamentação passou a ser vista como um 

direito reconhecido à mulher, e sua importância nas áreas legais.   

Apesar dos avanços sociais, nem todas as mulheres puderam apalpar este direito tão 

essencial: quando se trata das relações trabalhistas, observa-se que a licença maternidade era 

concedida apenas às mulheres com relação de trabalho regida pela CLT. Apenas estas mulheres 

se beneficiaram com as mudanças. A maioria das mulheres ficaram fora do alcance da lei, e isso 

inclui as que se encontravam no cárcere.  

Com a Constituição de 1988, o tema da maternidade ganhou mais destaque quanto a 

proteção desse direito. A proteção à maternidade e a infância passou a estabelecer-se como 

direito social. Além disso, em seu quinto artigo, inciso L, a constituição traz o direito da mulher 

encarcerada de possuir condições para o período de amamentação e de permanência com seu 

filho (a) no qual afirma que “às presidiárias serão asseguradas condições para que possam 

permanecer com seus filhos durante o período de amamentação” (grifo nosso). Portanto, as mães 

encarceradas possuem os mesmos direitos de todos as pessoas inseridas no sistema prisional, 

porém, devido a sua condição referente a gravidez e o aleitamento materno necessitam de um 

atendimento médico específico e de uma área para a convivência com a criança, porém, nota-se 

que isto não ocorre nas unidades prisionais.  

A amamentação, como já mencionado, é de extrema importância nos primeiros seis 

meses de vida da criança, mas nem todas as mães conseguem alimentar seus filhos por tanto 

tempo, nem de modo exclusivo, seja por problema de saúde, seja pela jornada de trabalho, ou 

pelo fato de estar cumprindo uma pena privativa de liberdade. As mães encarceradas, devido a 

sua condição, muitas vezes são impedidas de alimentar seus filhos por um período de tempo 

após o parto. Muitas são inibidas a fazerem. As condições das penitenciárias são, em sua 

maioria, precárias, sem disponibilizarem recursos humanos e materiais destinados à saúde da 

mulher, e, principalmente, ao tratamento pré e pós natal.  

A Lei de Execução Penal, em seu texto original, trazia no artigo 89 que as penitenciárias 

destinadas às mulheres poderiam ser equipadas para atender as necessidades da gestante 

encarcerada e da sua criança. Este texto sofreu uma mudança a partir da Lei de nº 11.942/09,  
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75 
que criou uma obrigação para as penitenciárias femininas que deverão (e não poderão) ser 

equipadas com uma creche e atender às demais necessidades da gestante e seu filho (a). 

Portanto, é direito tanto da mãe, quanto da sua criança, gozar integralmente desses direitos. Em 

uma interpretação mais extensiva, observa-se o direito da mãe encarcerada ter contato com o 

seu bebê e o direito da criança gozar de todos os benefícios da amamentação e do vínculo 

maternal dentro de um determinado período.   

Há a necessidade de citar o artigo 9º, da Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que inclui os filhos de mães encarceradas como responsabilidade do poder público 

propiciar condições adequadas para o aleitamento, alterado pela Lei de nº 13.257/16, Lei do 

Marco da Primeira Infância, na qual acrescentou dois parágrafos ao artigo, que dispõe   

  
Art. 9º O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições 
adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida 
privativa de liberdade.  
§ 1o  Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações 
sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao planejamento, à implementação e à 
avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à 
alimentação complementar saudável, de forma contínua.          (Incluído pela Lei nº  
13.257, de 2016)  
§ 2o  Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de 
leite humano ou unidade de coleta de leite humano.72   
  

Mesmo com esses direitos estabelecidos tanto pela Constituição de 1988, pela LEP e as 

demais leis, verifica-se que no plano prático esses direitos escorrem pelas mãos de mulheres que 

estão com o direito de liberdade restringido, mas não o da maternidade. Não lhes é conferido o 

necessário para sua própria saúde, muito menos quando está no período de gestação. Trata-se 

de um descaso para com essas mães, que mesmo encarceradas, possuem o direito de promover 

a saúde de seus filhos através do natural ato da amamentação.  

    

                                                 
72 BRASIL. Lei nº 8.069, de 103 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências. Publicada no Diário Oficial da União de 16 de julho de 1990. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 13/06/2017.  
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3 DA PRÁTICA JURÍDICA  

  

No campo jurisprudencial, nota-se que ainda há muito a ser evoluir quantos às garantias 

dos direitos das mulheres presas. Quanto às decisões dos tribunais, será provado no presente 

trabalho que o Judiciário ainda carece de sensibilidade no momento da interpretação da norma. 

Observa-se que a tendência tem sido uma interpretação restritiva da norma, tomando como base 

a mens legis7374, que seria de acordo com a vontade da lei. Portanto, neste caso há uma limitação 

na vontade do legislador, devendo se ater ao que é expressado na letra da lei.  

A interpretação realizada de maneira restritiva é frequentemente utilizada no direito 

penal, pois assegura o exercício do princípio nullum crimen sine lege, previsto no artigo 5º, 

inciso XXXIX, da Constituição Federal de 1988, no qual significa que não há crime sem lei 

anterior que o preveja75, segundo qual “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena 

sem prévia cominação legal”76.  

Nesse sentido, percebe-se que nos casos, por exemplo, de conversão para a prisão 

domiciliar nas ações em que envolvem presas gestantes ou que possuem filhos menores, é 

seguido estritamente o requisito quanto ao regime.  

De acordo a Regra das Nações Unidas para o Tratamento das Mulheres Presas e Medidas 

Não Privativas de Liberdade Para Mulheres Infratoras (Regras de Bangkok), na regra 42, deve 

haver uma flexibilidade no que tange ao regime prisional, para conciliar as necessidades da mãe 

e seu filho no cárcere, segundo qual   

  
1. Mulheres presas deverão ter acesso a um programa amplo e equilibrado de 
atividades que considerem as necessidades específicas de gênero. 2. O regime 
prisional deverá ser flexível o suficiente para atender às necessidades de mulheres 
grávidas, lactantes e mulheres com filhos. Nas prisões serão oferecidos serviços 
e instalações para o cuidado das crianças a fim de possibilitar às presas a 
participação em atividades prisionais. 3. Haverá especial empenho na elaboração 
de programas apropriados para mulheres grávidas, lactantes e com filhos na 
prisão. 4. Haverá especial empenho na prestação de serviços adequados para 
presas que necessitem de apoio psicológico, especialmente aquelas submetidas a 
abusos físicos, mentais ou sexuais77.  

                                                 
73  RAMOS, Chiara. Noções introdutórias de hermenêutica jurídica clássica. Revista Jus Navigandi, ISSN 
15184862, Teresina, ano 19, n. 4069, 22 ago. 2014. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/29254>. Acesso 
em:  
74 /06/2017.  
75 Idem.  
76 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 
1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso 
em:13/06/2017.  
77 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não 
privativas de liberdade para mulheres infratoras (Regras de Bangkok): tradução não oficial das Regras de Bangkok. 
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Após as mudanças na LEP, a Lei do Marco da Primeira Infância e as mudanças do ECA, 

é dada uma maior visibilidade para a situação das presidiárias e das mulheres que lá vivem. As 

maiores mudanças estão, principalmente, no campo da maternidade.  

  

3.1 A PRÁTICA JUDICIAL DE DEFESA À MATERNIDADE DAS PRESAS    

  

Como já demonstrado, o número de mulheres presas, no Brasil, tem crescido numa 

proporção desenfreada, principalmente após a Lei de Drogas, que foi responsável pela inserção 

de um número maçante de mulheres que atuavam, majoritariamente, como coadjuvantes nesses 

delitos78.  

Apesar de não serem maioria no sistema prisional pensado por e para homens, não 

significa que devem ser tratadas com o descaso em relação ao seu gênero. O déficit prisional 

atinge essas mulheres: a superpopulação carcerária, as más condições dos presídios, o pouco 

acesso à justiça, além das necessidades básicas do sexo feminino não são atendidas, são parte 

do cotidiano das mulheres presas.  

Quando se trata das necessidades de gênero feminino, tem-se a questão da maternidade. 

Para as mães e gestantes presas, o maior problema a ser combatido são as unidades inaptas à 

esse período da maternidade. Apesar de assegurado por lei, a maioria das penitenciárias não 

possuem berçários e muito menos acompanhamento médico e pré e pós natal, ferindo o artigo 

83, §2º da LEP, acrescido pela Lei nº 11.942/09. Verifica-se que não há um cumprimento efetivo 

da legislação destinada a essas mulheres.  

A Constituição não aprofunda-se no que tange a amamentação, apenas indica que as 

penitenciárias deverão oferecer as condições para a mãe presa e sua criança, por um determinado 

período de tempo, de acordo com a leitura do artigo 5º, inciso L da constituição pátria.  

A detenta gestante, apesar de sua condição, possui os mesmos direitos das demais 

mulheres, sendo-lhe garantido o acompanhamento pré e pós natal até mesmo pelo SUS. De 

acordo com um projeto do Conselho Nacional de Justiça, em 2016 foi lançado o PAISA, que 

                                                 
[Internet]. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/cooperacao-
internacional2/traducao-nao-oficial-das-regras-de-bangkok-em-11-04-2012.pdf>.  Acesso em: 16/06/17.  
78 QUEIROZ, Nana. Presos que menstruam.1ª edição. Rio de Janeiro: Record, 2015, p. 68.  



 

50  
  

seria o Programa de Ações Intersetoriais de Assistência à Saúde e da Assistência Social para o 

Sistema Prisional79. Segundo o projeto  

  
é um conjunto de ações e iniciativas que visam reverter o quadro endêmico e adverso 
de violações existente no sistema carcerário brasileiro. Trata-se de parceria entre o 
judiciário, o executivo e sociedade civil que pretende assegurar o acesso universal às 
ações de atenção básica à saúde como ordenadora do SUS e a garantia da integralidade 
da atenção por meio da Rede de Atenção à Saúde e da Rede do Sistema Único da 
Assistência Social, garantindo um padrão sanitário e de assistência mínimos.80  
  

A maior barreira para o exercício desses direitos é a própria infraestrutura prisional, que 

evidentemente é decadente e não atende as exigências que a saúde da mulher demanda. A 

assistência médica à mulher encarcerada e sua criança é prevista na LEP e nas regras de 

Bangkok, que, em sua regra 5 determina que  

  
A acomodação de mulheres presas deverá conter instalações e materiais exigidos para 
satisfazer as necessidades de higiene específicas das mulheres, incluindo toalhas 
sanitárias gratuitas e um suprimento regular de água disponível para cuidados pessoais 
das mulheres e crianças, em particular às mulheres ocupadas com a cozinha e às 
mulheres grávidas, que estejam em amamentação ou menstruação.81  
  

Como prática à defesa dessas mulheres, além das leis já mencionadas e as mudanças 

realizadas na Lei de Execução Penal, temos algumas políticas e programas que buscam a 

proteção dessa parcela de mulheres vulneráveis a mão do Estado. Na LEP, como já atestado, o 

artigo 83 sofreu alteração devido a Lei de nº 11.942/09, no parágrafo segundo, estabelecendo 

que:   

  
Art. 83 [...]  
[...]  
§2º Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde 
as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 
6 (seis) meses de idade.  
[...]82    

                                                 
79 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Saúde Prisional. [Internet]. Disponível em:  
<http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/saude-prisional>. Acesso em: 16/06/2017.  
80 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Saúde Prisional. [Internet]. Disponível em:  
<http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/saude-prisional>. Acesso em: 16/06/2017.  
81 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não 
privativas de liberdade para mulheres infratoras (Regras de Bangkok): tradução não oficial das Regras de Bangkok.  
[Internet]. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/cooperacao-
internacional2/traducao-nao-oficial-das-regras-de-bangkok-em-11-04-2012.pdf>.  Acesso em: 16/06/17.  
82 BRASIL. Lei nº 11.942, de 28 de maio de 2009. Dá nova redação aos arts. 14, 83 e 89 da Lei no 7.210, de 11 de 
julho de 1984 – Lei de Execução Penal, para assegurar às mães presas e aos recém-nascidos condições mínimas de 
assistência. Publicada no Diário Oficial da União de 29 de maio de 2009. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11942.htm>. Acesso em: 17/06/2017.  
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Uma lei que cabe ressalva seria a Lei do Marco Legal da Primeira Infância83. Trata-se 

de uma lei voltada para a criação de programas e serviços voltadas a proteção do 

desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade. Em março de 2016, este, que  

antes foi um projeto muito discutido, foi aprovado pela então na época Presidente da República 

Dilma Rousseff, fazendo com que o Brasil, através desta lei, fosse o primeiro país da América 

Latina a reconhecer a importância da proteção à criança.  

Esta lei é de importância no que tange ao período de amamentação no cárcere pois 

modifica o artigo 8º da lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, que passou a ter a 

seguinte narração em seu 10º parágrafo  

  
Incumbe ao poder público garantir, à gestante e à mulher com filho na primeira 
infância que se encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade, 
ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde 
para o acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino competente, 
visando ao desenvolvimento integral da criança.84  
  

Além de envolver a criança na formatação de políticas públicas, garantir e instituir 

direitos e responsabilidades entre mães, pais e responsáveis, também prevê atenção especial e 

proteção a mães que optam por entregar seus filhos à adoção e gestantes em privação de 

liberdade, também no artigo 8º do Estatuto da Criança e Adolescente que foi modificado, no 

parágrafo 5º   

  
A assistência referida no § 4o deste artigo deverá ser prestada também a gestantes e 
mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como a 
gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de liberdade.88  
  

 Essa recente conquista traz a tona o desamparo que a gestante encarcerada vive. Não 

apenas a essa mulher, mas a seu filho (a), que também vive o descaso do estado, que não 

promove o mínimo para a melhor convivência da mãe presa e seu filho.  

  

3.2. DO USO DE ALGEMAS  

  

                                                 
83 Ibidem. Lei 13.257, de 8 de março de 2015. Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e altera 
a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
DecretoLei no 5.452, de 1o de maio de 1943, a Lei no 11.770, de 9 de setembro de 2008, e a Lei no 12.662, de 5 
de junho de 2012. Publicada no Diário Oficial da União de 9 de março de 2015. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm>. Acesso em:17/06/2017.   
84 BRASIL. Lei nº 8.069, de 103 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências. Publicada no Diário Oficial da União de 16 de julho de 1990. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 13/06/2017. 88 Idem.  
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O uso de algemas, no Brasil, foi primeiramente abordado pela LEP, em seu artigo 199, 

em que há a necessidade de um decreto que discipline seu uso.  

 É nítida a situação de brecha para o abuso de poder da força policial, basta observar as 

notícias recorrentes. Especificamente, o uso de algemas na presa gestante é um reflexo da má 

utilização desse recurso: muitas mães eram algemadas durante o trabalho de parto até a 

amamentação, o que configura-se como desumano. Na prisão do Carandiru, em São Paulo, foi 

constatado o uso de algemas em presas gestantes:  

  
Algemaram meus pés no aparelho ginecológico”, contou E.R., que cumpria pena em 
uma das unidades restantes do antigo complexo do Carandiru e foi levada ao Hospital 
de Vila Penteado, na zona oeste da capital paulista, ao entrar em trabalho de parto. De 
acordo com a detenta, a médica não pediu para retirar as algemas para realizar a 
cesariana. Relatos obtidos de outras presidiárias revelam que há casos em que o 
próprio obstetra pede que as algemas sejam mantidas durante o procedimento.85  
  

Quando se pensa em algemas, trata-se de uma situação em que o agente delituoso não 

concorda com a ordem policial, ou mesmo tem grandes possibilidades de fugir. Ora, como este 

perfil se aplicaria à uma mulher gestante?   

Trata-se de uma atitude quase que desumana, onde, pela fria letra da lei, mais uma vez 

se fica a mercê do sentimento da autoridade policial na situação. Sentimento pois a interpretação 

não é extensiva, é restrita. Devido a este problema, se observou a obrigação de se regularizar o 

uso das algemas.  

Para maior compreensão dos efeitos do decreto 8.858/16, deve-se entender as previsões 

legais que influíram na formulação de tal decreto. Primeiramente, observa-se que na  

Constituição de 1988, em seu 5º artigo, inciso III, “ninguém será submetido a tortura nem a 

tratamento desumano ou degradante”, garante um tratamento digno às pessoas.   

Segundo o Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Americana de Direitos 

Humanos, que foi ratificado pelo Brasil apenas em 1992, mediante o Decreto nº 678/9286, no  

                                                 
85 HASHIMOTO, Érica Akie. Em SP, Presas dão à luz algemadas. Notícias do Instituto Brasileiro de Ciências 
Criminais. 02 de dez. de 2011. [Internet]. Disponível em: <https://www.ibccrim.org.br/noticia/13917-Em-
SPpresas-dao-a-luz-algemadas>. Acesso em: 17/06/2017.    
86 BRASIL. Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Publicado no Diário Oficial da União de 9 de 
novembro de 1992. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm>. Acesso em: 
17/06/2017.   
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artigo 5º, 2, afirma que “ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, 

desumanos ou degradantes.  Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito 

devido à dignidade inerente ao ser humano”8788 (grifo nosso).   

A dignidade da pessoa humana sempre deve ser respeitada, por isso existe uma gama 

de normas que visam a proteção deste direito fundamental da ameaça de tratamentos 

degradantes e desumanos. Ainda na Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, em 

seu artigo 11,  

1, prevê que “toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua 

dignidade”.  

Em se tratando das Regras de Bangkok, este disciplina que, na regra 33:  

  
A sujeição a instrumentos tais como algemas, correntes, ferros e coletes de força nunca 
deve ser aplicada como sanção. Mais ainda, correntes e ferros não devem ser usados 
como instrumentos de coação. Quaisquer outros instrumentos de coação só podem ser 
utilizados nas seguintes circunstâncias: a) Como medida de precaução contra uma 
evasão durante uma transferência, desde que sejam retirados logo que o recluso 
compareça perante uma autoridade judicial ou administrativa; b) Por razões médicas 
sob indicação do médico; c) Por ordem do diretor, depois de se terem esgotado todos 
os outros meios de dominar o recluso, a fim de o impedir de causar prejuízo a si próprio 
ou a outros ou de causar estragos materiais; nestes casos o diretor deve consultar o 
médico com urgência e apresentar relatório à autoridade administrativa superior89  
  

Neste sentido, observa-se, também a Súmula Vinculante 11 do STF, que já previa o uso 

excepcional das algemas:  

  
Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de 
perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, 
justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar 
civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual 
a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.90   

                                                 
87 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de  
San José da Costa Rica). Adotada em 22 de novembro de 1969. Disponível em: 
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm>. Acesso em:  
88 /06/2017.   
  
  
89 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não 
privativas de liberdade para mulheres infratoras (Regras de Bangkok): tradução não oficial das Regras de Bangkok.  
[Internet]. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/cooperacao-
internacional2/traducao-nao-oficial-das-regras-de-bangkok-em-11-04-2012.pdf>.  Acesso em: 16/06/17.  
90 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Súmula Vinculante nº 11. Só é lícito o uso de algemas em casos de 
resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de 
terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do 
agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da 
responsabilidade civil do Estado. Publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 22 de agosto de 2008. Disponível 
em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1220>. Acesso em: 17/06/2017. 94 
BRASIL. Lei 13.434, de 12 de abril de 2017. Acrescenta parágrafo único ao art. 292 do Decreto-Lei no 3.689,  
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O uso das algemas não deve ser visto como punição, mas sim como uma precaução da 

segurança policial. Pelo fato de apenas 33 anos após a promulgação da LEP o uso de algemas 

ser regulamentado deu margem para o uso incorreto deste meio. A pior consequência desse mau 

uso seria o despreparo de alguns policiais quanto a aplicação necessária das algemas.  

O Código Penal Brasileiro traz, em seu artigo 292 que se houver resistência a prisão em 

flagrante ou a ordem determinada pela autoridade policial, poderão ser usados meios necessários 

para conter essa resistência, e fazendo uma interpretação mais extensiva, o uso da algema 

poderia, portanto, ser empregado nestas condições. Porém, em abril de 2017, foi aprovada a Lei 

de nº 13.434, que vedou o uso de algemas em mulheres grávidas durante o parto ou no período 

puerpério imediato, acrescentando ao artigo do CP o seguinte parágrafo:   

  
É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares 
preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em 
mulheres durante o período de puerpério imediato.94  
  

Aprofundando sobre o uso das algemas em gestantes, as Regras de Bangkok trouxeram 

a situação dessas mulheres e instrumentos de contenção, podendo ser uma interpretação do uso 

das algemas, segundo a regra 24: “instrumentos de contenção jamais deverão ser usados em  

mulheres em trabalho de parto, durante o parto e nem no período imediatamente posterior”95.  

O Decreto de nº 8.858/16 aprovado em 2016, mesmo que tardio, trouxe mudanças 

consideráveis para o artigo 199 da LEP. A partir do mencionado decreto, o uso das algemas é 

limitado à situações de iminente fuga ou resistência, vide seu artigo 2º:   

  
É permitido o emprego de algemas apenas em casos de resistência e de fundado receio 
de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, causado pelo preso ou por 
terceiros, justificada a sua excepcionalidade por escrito.96  
  

Desta maneira, normatizar o uso das algemas significa garantir e manter a integridade 

física e moral das pessoas. Porém, quando se trata das mulheres “esquecidas” nas penitenciárias, 

o decreto mencionado trouxe uma grande mudança. Segundo o artigo 3º    

  
É vedado emprego de algemas em mulheres presas em qualquer unidade do sistema 
penitenciário nacional durante o trabalho de parto, no trajeto da parturiente entre a 
unidade prisional e a unidade hospitalar e após o parto, durante o período em que se 
encontrar hospitalizada.97  
  

Antes desta previsão legal, a mulher encarcerada era vulnerável ao emprego do uso das 

algemas à qualquer momento, incluindo no trabalho de parto. A partir deste decreto, não apenas 
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assegurou à essas mulheres que durante o parto e período de amamentação não poderá ser 

utilizadas as algemas, como também quando a gestante estiver sendo transferida da penitenciária 

para a unidade hospitalar.  

Pode parecer óbvio que uma mulher gestante não se configura nas situações de fuga ou 

resistência, porém um tratamento específico dado à elas pela lei é uma afirmação de que a justiça 

deve possuir um olhar diferente quando se trata do sistema prisional feminino.  

                                                  
de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para vedar o uso de algemas em mulheres grávidas durante 
o parto e em mulheres durante a fase de puerpério imediato. Publicada no Diário Oficial da União de 13 de abril 
de 2017. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13434.htm>. Acesso 
em: 17/06/2017  
95 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas 
não privativas de liberdade para mulheres infratoras (Regras de Bangkok): tradução não oficial das Regras de 
Bangkok. [Internet]. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/cooperacao-
internacional2/traducao-nao-oficial-das-regras-de-bangkok-em-11-04-2012.pdf>.  Acesso em: 16/06/17.  
96 BRASIL. Decreto nº 8.858, de 26 de setembro de 2016. Regulamenta o disposto no art. 199 da Lei nº 
7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal. Publicado no Diário Oficial da União de 27 de setembro 
de 2016. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8858.htm>. 
Acesso em: 17/06/2017. 97 Idem.  

O uso das algemas em mulheres gestantes, inseridas no sistema prisional ou não, é 

contraditório, uma vez que é um instrumento de prevenção de fuga e não de repressão.   

  

3.3 O CASO ADRIANA ANCELMO  

  

A operação Lava-Jato tem realizados diversas investigações sobre sistemas de 

corrupções, que têm levado a um grande número de acordos de delação premiada e, 

consequentemente, de prisões. Não foi diferente no Estado do Rio de Janeiro, com a prisão do 

ex-governador Sérgio Cabral e de sua mulher91, ambos envolvidos em esquemas de corrupção 

e lavagem de dinheiro. Porém, para este trabalho, a prisão que mais ganhou destaque foi a da 

mulher do ex-governador, Adriana Ancelmo.   

Ambos foram acusados de causar a falência do Estado do Rio de Janeiro, 

consequentemente trazendo enormes mazelas à população como suspensão do pagamento dos 

salários dos aposentados e outros milhares de trabalhadores. Além disso, um dos setores mais 

                                                 
91 MAGGIE, Yvonne. A injustiça da justiça – o caso Adriana Ancelmo. Portal G1. 12 de mai. De 2017. [Internet]. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/pop-arte/blog/yvonne-maggie/post/injustica-da-justica-o-caso-de-
adrianaancelmo.html>. Acesso em: 18/06/2017.  
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prejudicados foi o da saúde, que sofreu com cortes de verbas, falta de remédios e de manutenção, 

até mesmo com a falta de material para atendimento.  

Em março de 2017, porém, lhe foi convertida a pena de prisão preventiva em prisão 

domiciliar92, usufruto de mudanças no Código de Processo Penal trazidas pela Lei 13.257/16, 

Estatuto da Primeira Infância. De acordo com o artigo 318 desta lei, “poderá o juiz substituir a 

prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for […]”93 e o inciso v, inserido pela lei 

“mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”94. Acontece que Adriana, mulher 

do ex-governador, tem dois filhos, um de 11 anos e outro de 14 anos de idade, encaixando-se 

no perfil descrito na lei.  

Apesar de assegurado pela Lei 13.257/16, muitas mulheres encontram-se no cárcere 

mesmo preenchendo os requisitos para a conversão da prisão95. É fato que tratando deste caso, 

há de se notar que a ré possui boas condições financeiras, podendo arcar não apenas com 

despesas do processo, mas como com a melhora assessoria jurídica. Trata-se de um direito 

garantido à todas as mulheres, porém, muitos juízes não estão habituados ainda com a nova lei, 

tornando-se necessária a atenção neste caso, pois este direito ainda é invisível para muitas 

mulheres encarceradas.  

Não é mistério que muitas mães desempenham ambos os papéis de mãe e pai, e muitas 

sustentam sozinhas seus lares. O abandono é evidente na vida dessas mulheres. Quando ocorre 

de entrarem no sistema prisional, essas mulheres não deixam para trás apenas suas vidas, mas 

como a vida dos seus filhos. Essas crianças e jovens passam a viver na casa de familiares, ou 

são recolhidas para algum abrigo.  

Adriana Alcemo, que estava cumprindo a prisão provisória no Complexo Penitenciário 

de Gericinó, mediante decisão do STJ, teve sua pena de prisão preventiva convertida para prisão 

domiciliar por se encaixar nos requisitos da Lei 13.257/16, mas, principalmente, pelo tipo de 

acesso à justiça. A maioria das mulheres do sistema prisional não possuem um fácil e 

transparente acesso à justiça, muitas vezes sendo-lhes negados direitos fundamentais. É fácil 

                                                 
92 MELO. Débora. Caso Adriana Ancelmo: o direito à prisão domiciliar negado a ricas e pobres. Carta Capital. 22 
de mar. de 2017. [Internet]. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/caso-adriana-ancelmo-
odireito-a-prisao-domiciliar-negado-a-ricas-e-pobres>. Acesso em: 18/06/2017.  
93 BRASIL. Lei 13.257, de 8 de março de 2016. Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e altera 
a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
DecretoLei no 5.452, de 1o de maio de 1943, a Lei no 11.770, de 9 de setembro de 2008, e a Lei no 12.662, de 5 
de junho de 2012. Publicada no Diário Oficial da União de 9 de março de 2016. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm>. Acesso em: 17/06/2017.  
94 Idem.  
95 OLIVEIRA, Henrique; MACHADO, Juliana. Sistema prisional, mulheres e o caso Adriana Ancelmo. Carta  
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entender que quem possui maior acesso, pode concretizar o que lhe é garantido pela lei. Este foi 

o caso da esposa do ex-governador.   

Segundo a decisão do STJ, pelo casal ter dois filhos menores e ambos os pais estarem 

presos, causaria uma situação de abandono familiar, não podendo essas crianças serem privadas 

do convívio com os pais.  

Convertida a pena, a ré voltou para sua casa, mesmo sendo acusada de lavagem de 

dinheiro e corrupção passiva, fora que o casal roubou milhões que eram destinados à população 

através da saúde, educação e infraestrutura. O Estado do Rio de Janeiro está em estado de 

calamidade pública e muitos trabalhadores e aposentados estão sem receber. A criminalidade 

aumentou. Muitas mulheres estão presas por furtarem, por exemplo, um pessoa. Adriana foi 

presa por furtar milhões de um Estado. Ela não roubou apenas uma pessoa, roubou centenas de 

brasileiros.  

O direito concedido a Adriana, na campo prático, é incomum. Muitas presas nem sequer 

tem o conhecimento de que possuem este direito. Diante deste impasse, o Ministério Público 

Federal sustentou argumentos contra a ré, pois a concessão da prisão domiciliar representaria, 

nesse caso, uma quebra na isonomia perante às demais mulheres encarceradas. Este argumento  

                                                  
Capital. 6 de abr. de 2017. [Internet]. Disponível em: <http://justificando.cartacapital.com.br/2017/04/06/sistema 
prisional-mulheres-e-o-caso-adriana-ancelmo/>. Acesso em: 18/06/2017.  
foi acolhido pelo TRF da Segunda Região, e o juiz Abel Gomes decidiu por revogar o benefício 

antes concedido à ré.  

Mesmo confirmando-se que há discrepância no acesso à justiça das mulheres 

encarceradas, esta tese possui algumas falhas. Indiscutível que diante deste caso, qualquer 

cidadão gostaria que uma mulher que roubou milhões fosse devidamente punida, porém, lhe é 

um direito garantido. Quando deixa-se de aplicar um direito que é assegurado a um indivíduo, 

apenas pelo fato de que o mesmo foi negado a outro, por independente o motivo, estaria agindo 

acima do direito, das leis e da própria constituição pátria.  

O motivo de tamanha revolta e injustiça à respeito do relaxamento da pena foi o medo 

do judiciário de que a decisão tomada começasse a ser reivindicada por todas as mulheres que 

se encontravam naquela situação. Há a questão da isonomia, sem dúvidas, mas negar um direito 

a uma pessoa só porque foi negado à outras não justifica a suspensão de um direito tão 

importante que afeta a convivência familiar. Sim, é injusto o acesso à justiça, e deveriam ser 
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tomadas todas as medidas que extinguissem este problema, pois o grande retrato de injustiça e 

preconceito é um reflexo da sociedade.  

Outra questão que colabora com este cenário está no próprio caput do artigo 318, do 

Código de Processo Penal, onde o juiz “poderá” realizar a conversão, ficando ao critério de seu 

entendimento jurisprudencial. Então, há uma seletividade que é passível de acontecer nesses 

casos, abrindo mais uma brecha para a solidificação da formação de preconceitos, tão enraizado 

na sociedade brasileira.  

  

3.4 JURISPRUDÊNCIA   

  

Como atestado na presente tese, o sistema prisional feminino brasileiro viola um rol de 

direitos fundamentais, como o direito da dignidade da pessoa humana, da isonomia; viola 

diversas garantias constitucionais, como a integridade física e moral, além de proporcionar uma 

maior desigualdade de gênero. Quando trata-se do sexo feminino, observa-se que o direito à 

amamentação, à visitação e à guarda não são devidamente respeitados. O exercício dos direitos 

da mulher vem sendo impedido pelo descaso para com essas.  

Ainda há um certo conservadorismo e preconceito no judiciário quando trata-se da 

mulher infratora. Esse retrocesso é nítido quando se observa a jurisprudência a respeito do tema. 

A linha de raciocínio de muitos tribunais brasileiros ainda é solidificada na intolerância e na 

interpretação restritiva da norma.  

Procura-se comprovar o sentido que os tribunais tem seguido quando trata-se do 

exercício e manutenção dos direitos da mulher encarcerada. Vale ressaltar o uso demasiado da 

ferramenta de interpretação restrita ao que assegura a norma jurídica, uma vez que nos casos a 

serem aqui expostos, por exemplo, a principal barreira tem sido o preenchimento dos requisitos 

previstos em lei necessários, como no caso da concessão da prisão domiciliar quando a presa 

possuir filho (s) menor (es) de 12 anos, de acordo com o que foi sancionado pela Lei do Marco 

da Primeira Infância, e o regime prisional fechado.  

No que tange à amamentação no sistema prisional, observa-se o Habeas Corpus nº 

2066273-05.2015.8.26.000096, da Comarca de São Paulo, onde uma detenta que amamenta sua 

                                                 
96 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Habeas Corpus nº 2066273-05.2015.8.26.0000. 
Impetrante: Cristina Victor Garcia. Impetrado: Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo. 
Paciente: Cristiane de Jesus Vieira. Relator: Xavier de Souza. 11ª Câmara Criminal. São Paulo, SP, 10 de junho de 
2015. Publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 18/06/2015. Disponível em: 
<https://tjsp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/200003210/habeas-corpus-hc-20662730520158260000-sp-
20662730520158260000?ref=juris-tabs>. Acesso em: 20/06/2017.  
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filha dentro da unidade prisional requer que a amamentação se estenda até os 1 ano e 6 meses 

de idade da menor. Conforme demonstrado, a amamentação é essencial para o desenvolvimento 

da criança nos primeiros seis meses de idade, porém, há recomendações da OMS - Organização 

Mundial da Saúde que indicam que após os seis primeiros meses novos alimentos deverão ser 

implementados e deverá ser continuada a amamentação “crianças devem continuar a ser 

amamentadas, pelo menos, até completarem os 2 anos de idade”97.   

É requerida a concessão da prisão domiciliar e subsidiariamente que seja concedida 

permissão para a menor permanecer com a sua mãe dentro da penitenciária até completar 1 ano 

e 6 meses de idade, para fins de amamentação e convívio materno. Em primeira instância, o 

pedido foi indeferido totalmente. Porém, em segunda instância, segundo acórdão, foi 

parcialmente deferido, pois, segundo o relator   

  
visando proteger um dos direitos fundamentais da pessoa humana, que é destinado a 
proteger a mulher encarcerada de permanecer com seu filho, mas, antes de tudo, 
proteger, igualmente, o direito da própria criança envolvida, a ordem é de ser 
concedida em parte.105   
  

O relator citou ainda a Lei de Execução Penal, em seu artigo, 83, § 2º que modificado 

pela Lei 11.942/2009 e o artigo 5º, L, da Constituição da República, que assegura a presidiária 

o direito a amamentação.   

Apesar dos direitos garantidos pela LEP, pela Constituição, pelas normas e acordos 
internacionais, falta eficácia. Muito se discute sobre o acesso da mulher à saúde especializada 

nos presídios. As necessidades das mulheres encarceradas são negligenciadas, e é nítido, como 
no caso em que a detenta gestante perdeu seu filho devido ao péssimo atendimento hospitalar 

oferecido. Segundo o voto do recurso inominado 0016960-88.2013.8.22.0001, a requerente 
busca a responsabilização objetiva do Estado, e a indenização pela morte de sua filha.  

  
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
EM RAZÃO DA MORTE DA FILHA DA REQUERENTE LOGO APÓS SEU  
NASCIMENTO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  OBJETIVA  DO 
ESTADO,  
CABENDO A ESSE DESCONSTITUIR O DIREITO DA AUTORA, O QUE NÃO 
O FEZ. GESTANTE ENCARCERADA EM TORNO DA 30ª SEMANA DE 
GRAVIDEZ. ATENDIMENTO NEONATAL INSATISFATÓRIO EM 
DESACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES MÉDICAS, O QUAL  
PREJUDICOU  O BOM ACOMPANHAMENTO  DA REQUERENTE 
 E AS  
POSTERIORES COMPLICAÇÕES DURANTE A EVOLUÇÃO. NEGLIGÊNCIA  
DO ESTADO NO DESCUMPRIMENTO DAS RECOMENDA ÇÕES 
INTERNACIONAIS REGRAS DE BANGKOK E REGRAS MÍNIMAS PARA O 
TRATAMENTO DE PRISIONEIROS DA ONU DE PROTEÇÃO À MULHER 

                                                 
97 LEITE MATERNO. Recomendações OMS. [Internet]. Disponível em:  
<http://www.leitematerno.org/oms.htm>. Acesso em: 20/06/2017. 105 
SÃO PAULO, op. cit.   
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PRESA EM SUA CONDIÇÃO ESPECÍFICA DE GESTANTE. ATENDIMENTO 
INSATISFATÓRIO E SEM A DEVIDA PRIORIDADE NO HOSPITAL. 
CONJUNTO DE ATOS ESTATAIS, EIVADOS DE DESCASO, QUE  
CULMINARAM  NA MORTE  DA RECÉM-NASCIDA.  DANO 
 MORAL  
CABÍVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E 
PROVIDO.98 (Recurso Inominado, Processo nº 0016960-88.2013.822.0001, Turma 
Recursal de Porto Velho, Relator: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, 22/06/2016).  
  

Segundo o teor do recurso, a gestante foi presa na 30ª semana de gravidez, e passou a 

realizar os exames de pré natal dentro da penitenciária. Muitos foram os laudos que atestam a 

veracidade da situação da detenta. Além disso, afirma a presidiária que seu parto foi realizado 

de maneira incoerente, já que na hora estava ocorrendo a troca de turnos no hospital. A detenta 

já foi encaminhada para o hospital diagnosticada com pós-datismo, que seria a gravidez além 

do período de 40 semanas.  

O relator conta como fundamentação as Regras de Bangkok sobre os direitos das 

mulheres encarceradas e a questão da maternidade no cárcere, além de alegar a violação do 

direito fundamental à dignidade da pessoa humana, pois não foi concedido um tratamento digno 

que era essencial às necessidades da gestante, uma vez que esta foi encaminhada para a 

maternidade após o período de 40 semanas. O pedido foi deferido, com entendimento que   

  
Os sofrimento e angústias sofridos pelos transtornos que ocorreram autorizam a 
indenização pleiteada. Desnecessária a comprovação da culpa do ora Apelante, dada 
a natureza objetiva da responsabilidade civil em tela.99  
  

A gestação no cárcere tem sido cada vez mais visualizado como um ponto  que 

demonstra a falha do sistema prisional com as necessidades primordiais da presa gestante. Com 

o recente Marco da Primeira Infância, sancionado em 2016, tem-se notado a necessidade de 

proteção à esse grupo de mulheres. Observa-se a sucessiva luta para o exercício deste direito, 

como se observa no habeas corpus 133287 SP 2009/0065142-5, em que a encarcerada tinha um 

filho menor e com deficiência física, onde a ordem lhe foi negada por falta de laudos que 

comprovem as necessidades do menor.  

  
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO  
ORDINÁRIO.ARTS. 288, 273, §§ 1º, 1º-A E 1º-B E INCISOS I, III E V, AMBOS  
DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 12 DA LEI Nº 6.368/76. DIREITO DE APELAR  

                                                 
98  RONDÔNIA. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Ementa Recurso Inominado nº 
001696088.2013.822.0001. Recorrente: Aline Curioná Olgim. Recorrido: Estado de Rondônia. Relator: Juiz Arlen 
José Silva de Souza. Porto Velho, RO, 22 de junho de 2016. Publicado no Diário Oficial da Justiça Eletrônico de 
28/06/2016. Disponível em: < https://tj-ro.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/389306707/recurso-inominado-
ri169608820138220001-ro-0016960-8820138220001>. Acesso em: 17/06/2017.  
99 Idem.  
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EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO AO LONGO DO 
PROCESSO.PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. 
PROIBIÇÃO DECORRENTE DE TEXTO LEGAL E DE NORMA  
CONSTITUCIONAL. SENTENCIADA CUMPRINDO PENA NO REGIME 
FECHADO. DIREITO À AMAMENTAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. ART.  
117,LEP. I - Em relação aos crimes hediondos e aos a eles equiparados, aposição desta 
Turma é a de que a inafiançabilidade exteriorizada em texto constitucional é, por si 
só, fundamento suficiente para a manutenção da prisão. II - Nestes casos, o direito de 
apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o 
início da instrução criminal, em decorrência de flagrante. III- Se, na hipótese dos 
autos, sobreveio sentença penal condenatória por crime equiparado a hediondo, tendo 
o réu permanecido preso durante todo o processo, deve ser mantida a prisão durante a 
tramitação da apelação. IV - Ressalte-se, ainda, que a proibição de concessão do 
benefício de liberdade provisória para os autores do crime de tráfico ilícito de 
entorpecentes está prevista no art. 44 da Lei nº 11.343/06, que é, por si, fundamento 
suficiente por se tratar de norma especial especificamente em relação ao parágrafo 
único, do art. 310, do CPP. V - Além do mais, o art. 5º, XLIII, da Carta Magna, 
proibindo a concessão de fiança, evidencia que a liberdade provisória pretendida não 
pode ser concedida. VI - Precedentes do c. Pretório Excelso (AgReg no HC 
857116/ES, 1ªTurma, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence; HC 86118-1/DF, 1ª 
Turma,Rel.  
Ministro Cezar Peluso; HC 83468-0/ES, 1ª Turma, Rel. Min.Sepúlveda Pertence; HC 
82695-4/RJ, 2ª Turma, Rel. Ministro Carlos Velloso). VII - "De outro lado, é certo 
que a L. 11.464/07 - em vigor desde 29.03.07 - deu nova redação ao art. 2º, II, da L. 
8.072/90, para excluir do dispositivo a expressão"e liberdade provisória". Ocorre que 
? sem prejuízo, em outra oportunidade, do exame mais detido que a questão requer -, 
essa alteração legal não resulta,necessariamente, na virada da jurisprudência 
predominante do Tribunal, firme em que da" proibição da liberdade provisória nos 
processos por crimes hediondos (...) não se subtrai a hipótese de não ocorrência no 
caso dos motivos autorizadores da prisão preventiva "(v.g., HC 83.468, 1ª T., 11.9.03, 
Pertence, DJ 27.2.04;82.695, 2ª T., 13.5.03, Velloso, DJ 6.6.03; 79.386, 2ª T.,  
5.10.99,Março Aurélio, DJ 4.8.00; 78.086, 1ª T., 11.12.98, Pertence, DJ9.4.99). Nos 
precedentes, com efeito, há ressalva expressa no sentido de que a proibição de 
liberdade provisória decorre da própria"inafiançabilidade imposta pela 
Constituição"(CF, art. 5º,XLIII)." (STF - HC 91550/SP, Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, DJ06/06/2007). VIII - Ademais, em decisão recente publicada no 
Informativo de Jurisprudência nº. 508, o c. Pretório Excelso assim se manifestou sobre 
o tema: 'A Turma indeferiu habeas corpus em que pleiteada a soltura da paciente, presa 
em flagrante desde novembro de 2006, por suposta infringência dos artigos 33 e 35, 
ambos da Lei 11.343/2006.A defesa a duzia que a paciente teria direito à liberdade 
provisória,bem como sustentava a inocorrência dos requisitos para a prisão cautelar e 
a configuração de excesso de prazo nessa custódia.Afirmou-se que esta Corte tem 
adotado orientação segundo a qual há proibição legal para a concessão da liberdade 
provisória em favor dos sujeitos ativos do crime de tráfico ilícito de drogas, o que,por 
si só, seria fundamento para denegar-se esse benefício.Enfatizou-se que a aludida Lei 
11.343/2006 cuida de norma especial em relação àquela contida no art. 310, parágrafo 
único, do CPP, em consonância com o disposto no art. 5º, XLIII, da CF. Desse modo, 
a redação conferida ao art. 2º, II, da Lei 8.072/90, pela Lei 11.464/2007, não 
prepondera sobre o disposto no art. 44 da citada Lei 11.343/2006, eis que esta se refere 
explicitamente à proibição da concessão de liberdade provisória em se tratando de 
delito de tráfico ilícito de substância entorpecente. Asseverou-se, ainda,que, de acordo 
com esse mesmo art. 5º, XLIII, da CF, são inafiançáveis os crimes hediondos e 
equiparados, sendo que o art. 2º, II, da Lei 8.072/90 apenas atendeu ao comando 
constitucional'(HC 92495/PE. Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 27/05/2008). IX - 
A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu inserido no 
regime prisional aberto, ex vi do art. 117 da Lei de Execução Penal. X - 
Excepcionalmente, porém, esta Corte tem entendido que, mesmo no caso de regime 
prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de 
comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser 
ministrado no presídio em que se encontra o apenado (Precedentes).XI ? Na hipótese 
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dos autos, contudo, não obstante as afirmações feitas pelo impetrante da necessidade 
de a paciente ser colocada em prisão domiciliar, em face de suposta deficiência física 
de seu filho menor, essa exigência não encontra amparo nos elementos constantes nos 
autos, porquanto conforme anotado pelo e. Tribunal a quo ao denegar a ordem 
anteriormente impetrada, os cuidados indicados por meio de laudo médico (v.g.: 
amamentação contínua) estão sendo criteriosamente observados, o que, por si só, 
afasta a possibilidade de se excepcionar a regra do art. 117 da LEP.Ordem denegada. 
(5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº nº 133287 SP  

2009/0065142-5. Rel. Minsitro Félix Fischer).100  
  

Segundo o referido caso, não foi concedido o direito de responder em liberdade, uma 

vez que a prisão em flagrante decorrente de tráfico ilícito de entorpecentes, que classifica-se 

como crime hediondo equiparado. O entendimento deste tribunal seria de que a prisão em 

flagrante, por si só, já fundamenta a manutenção da pena, prevista no artigo 44 da Lei de nº 

11.343/06 (sabe-se que a Lei de Drogas tem sido apontada como a lei que mais prende mulheres 

no Brasil).  

Outro argumento utilizado pelo tribunal em questão seria quanto a pena, pois o direito 

da conversão em prisão domiciliar, a princípio, só é concedido nos casos de regime prisional 

aberto. Argumentou-se, no caso em questão, a ré tem filha que necessita de cuidados especiais, 

e que deveria responder em liberdade para fins de amamentação e cuidados da menor. O 

entendimento, porém, afirma que a conversão nas prisões é possível, mesmo que não seja um 

regime fechado, porém, devem-se observar e comprovar certos requisitos, nos casos de doença 

grave e tratamento médico específico. Houve a denegação da ordem, porque segundo o relator, 

a ré não comprovou o estado de saúde da menor provando que esta necessita de seus cuidados 

imediatos.  

É nítida a luta diária das mulheres encarceradas para o reconhecimento das suas 

principais necessidades e exercício de direitos que já lhes são assegurados, porém sem 

ferramentas importantes para a sua manutenção. É necessária uma interpretação mais extensiva 

da norma para conseguir alcançar o maior número possível de mulheres encarceradas.   

Devem ser instaladas e terem manutenção regular espaços para a grávida presa e a sua 

criança. O atendimento médico deve ser diferenciado de acordo com a necessidade de cada 

gênero, isto é, não tratar a saúde da mulher da mesma maneira do que a do homem. Com isso, 

um melhor atendimento ginecológico, inclusive pediatria para as crianças nascidas no cárcere. 

                                                 
100 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 133287 SP 2009/0065142-5. Impetrante: Rogério Luis 
Adolfo Cury. Impetrado: Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Paciente: Juliana Saud Maia Fávaro. Relator:  
Ministro Félix Fischer, 5ª Turma. Brasília, DF,2 de março de 2010. Publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 
03/05/2010. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19151302/habeas-corpus-hc-133287-
sp2009-0065142-5-stj>. Acesso em: 20/06/2017.  
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Além de uma estruturação das unidades prisionais pensada na questão do gênero, e não tratar a 

penitenciária de forma uniformizada.  

Quanto a questão da visitação, há uma esperança de que a prisão não seja uma barreira 

no vínculo familiar, apesar da separação física. Muito deve-se mudar a respeito da visitação 

íntima, porém, a maior transformação deverá ser na ruptura da imagem da mulher como ser que 

deve ser “puro”, aceitando a emancipação feminina101 e a sexualidade da mulher como algo 

natural.  

O uso de algemas e a amamentação vem sendo alimentados de inéditas normas para suas 

regulamentações, o que demonstra um avanço na visibilidade dos direitos femininos, e do 

realmente acontece quando a mulher está vivendo nas condições do cárcere.   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

O presente estudo buscou elucidar a respeito dos direitos das encarceradas no sistema 

prisional feminino brasileiro. Como demonstrado, a desigualdade social tem se enquadrado 

como principal fator para o aumento da prática criminosa. As mulheres encarceradas, que 

deveriam estar trabalhando e recebendo educação dentro dos presídios para sua ressocialização, 

acabam deixando a prisão sem escolaridade e sem qualificação profissional, sem encontrar seu 

espaço na sociedade, sem valorização da sua mão-de-obra. E muito pior que isso, grande parte 

delas, além de enfrentar a luta no mercado de trabalho, são mães, possuindo uma dupla jornada 

entre emprego e lar. O presente trabalho buscou dar visibilidade sobre as condições que as 

                                                 
101 FRANÇA, Marlene Helena de Oliveira. Criminalidade e prisão feminina: uma análise da questão de gênero. 
Revista Ártemis, Vol. XVIII nº 1; jul-dez, 2014. pp. 212-227, p. 2014. Disponível em: < 
http://periodicos.ufpb.br/index.php/artemis/article/viewFile/22547/12510>. Acesso em: 20/06/17.  
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mulheres encarceradas são tratadas por um sistema prisional que acusa uma uniformização de 

gêneros.  

Através da compreensão da situação atual da encarcerada, observa-se que o ordenamento 

jurídico pátrio deveria resguardar a integridade física e moral das condenadas. Para a gestante, 

as condições de encarceramento violam suas garantias constitucionais: a gestante encarcerada 

deverá possuir uma assistência médica diferenciada, além da Constituição também assegurar o 

direito dos filhos ficarem com as mães durante a amamentação.   

Diante do que foi exposto sobre as previsões legais quanto a maternidade, é garantida 

estrutura com berçários e creche para abrigar a mãe que estiver amamentando. Todavia, não é a 

realidade. Muitas gestantes realizam o parto sem qualquer assistência médica especializada, 

como foi apresentado no caso da presidiária que perdeu a filha devido a negligência da equipe 

médica e a demora para o seu encaminhamento à uma unidade médica. Há ainda a ocorrência 

de partos dentro da própria cela, tornando-se necessária a atenção do Estado quanto a 

infraestrutura dos presídios e a obrigatoriedade de alas especiais para a mãe presa.  

Toda a discussão acerca desta problemática não trata a situação como um todo, pois ainda 

há a questão do desenvolvimento do menor junto à mãe. Muitas grávidas são abandonadas pelos 

companheiros e pela família. Todo esse abandono, além de afetar a vida da gestante, também 

afeta a criança, que terá seus primeiros dias de vida na mesma condição precária que a mãe.  

As novas mudanças trazidas pela promulgação da Lei nº 11.942/09 e da Lei nº 12.121/09, 

pelas Regras de Bangkok e pelo recente Marco da Primeira Infância em 2016 trouxeram uma 

transparência quanto às condições que as mulheres inseridas no sistema prisional vivem, e, 

principalmente, as omissões legais quando trata-se dos direitos das mulheres no cárcere.  

Compreendendo-se que este grupo mais vulnerável de mulheres necessitam de uma atenção 
especial do Estado, este precisa certificar que são concedidas as condições necessárias para 

que os direitos das encarceradas possam ser exercidos com maior eficácia na prática.   

Deve-se pensar novamente na estrutura prisional, no sentido de que há uma diferença 

entre os gêneros, porém que isto não significa desigualdade entre eles. Pensar em atender os 

requisitos básicos para uma vida que não é fácil, mas devendo ser digna, no cárcere. Entender 

que o sexo feminino demanda de outro tipo de atendimento médico, que possui necessidades 

que são afirmativas do seu gênero, desde as questões mais básicas até mesmo uma área especial 

para o convívio com seu filho. Compreende-se, portanto, que apesar da proteção constitucional, 

esta de nada vale quando não há interesse público em resolver estas questões, e quando trata-se 

do sistema prisional brasileiro.  
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