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RESUMO 

 

O presente trabalho abordará por meio da verificação de dados obtidos através de 

pesquisas realizadas pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, bem como de 

revisão da bibliografia e consulta a banco de dados de acesso público do Ministério da Justiça, 

a temática do encarceramento feminino no Brasil principalmente durante o período 

gestacional. Analisará também os possíveis motivos que levam as mulheres a infringirem a 

lei, bem como as consequências causadas nas crianças que desde novas frequentam as celas 

das unidades prisionais. 
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THE VIOLATION OF THE FUNDAMENTAL RIGHTS OF PREGNANT WOMEN 

AND CHILDREN IN THE JAIL IN THE CONTEXT OF UNCONSTITUTIONAL 

STATE OF AFFAIRS 

 

Fernanda Fontes Borba 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work will analyze through the verification of documents obtained from 

researches made by the Public Defense of the State of Rio de Janeiro as well as reviews of the 

bibliography and consultations applied in the Ministry of Justice data collection, the thematic 

of the female incarceration in Brazil principally during the pregnancy. It will also analyze the 

principal reasons why women violate the law and the consequences caused in children who 

have been in prison cells since they were young. 

 

 

Keywords: female incarceration, unconstitutional state of affairs, arrested children, rights 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A principal proposta do trabalho consiste na análise do tema das prisões de mulheres 

grávidas e consequentemente das violações aos direitos das crianças, que são as principais 

vítimas do sistema penitenciário brasileiro. O assunto ainda é pouco discutido no Brasil e 

conta com decisões conflitantes por parte do Poder Judiciário no que tange à concessão ou 

não da prisão domiciliar, que apesar de prevista no Código de Processo Penal (CPP) e na Lei 

de Execução Penal (LEP), ainda é indeferida mediante argumentos não dispostos na lei. 

Apesar de existirem penitenciárias pelo Brasil que acautelam separadamente as presas 

grávidas e as que têm filhos recém-nascidos sob seus cuidados, é certo que as unidades 

prisionais não são ambientes propícios para o desenvolvimento de crianças e bebês. A maioria 

destes lugares apresenta estado insalubre, não sendo aptos para que o público infantil 

frequente, visto as possíveis sequelas psicológicas que podem ser acarretadas e o risco de 

segurança inerente das prisões. 

Além disso, o presente trabalho buscou analisar o perfil das mulheres que são 

mantidas encarceradas no período da gravidez, tendo como base pesquisas realizadas pela 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e pela percepção obtida pela autora durante o 

período de estágio realizado no órgão ora narrado e no Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro, sendo certo que essa experiência despertou a reflexão sobre o assunto.  

É preciso questionar sobre o futuro das crianças que nascem e convivem no ambiente 

prisional, que conta com violações recorrentes aos direitos fundamentais, bem como os efeitos 

gerados pela ausência da figura materna por causa da privação da liberdade. As consequências 

desta situação vão além do núcleo familiar das presas e das crianças, visto que no futuro elas 

integrarão de forma mais ativa a sociedade, que sofrerá ainda mais com os impactos diretos e 

indiretos da falta de políticas públicas e educação familiar.  
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2. NOTAS INTRODUTÓRIAS SOBRE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

  

 A Constituição Federal de 1988 foi elaborada e promulgada após a ditadura militar 

que ocorreu no Brasil, período que ficou marcado por recorrentes violações aos direitos 

humanos, motivo pelo qual, o constituinte originário se preocupou em assegurar no texto 

constitucional inúmeras conquistas que foram muito significativas na época, destacando-se, 

sobretudo, o título que versa sobre os direitos e as garantias fundamentais.   

 No Brasil, a Constituição vigente ficou conhecida como “Constituição Cidadã” e prevê 

no rol do artigo 5° os chamados direitos fundamentais, que podem ser definidos como aqueles 

inerentes à proteção do princípio da dignidade humana e que foram positivados no 

ordenamento jurídico interno, possuindo previsão constitucional, mas que não estão restritos 

somente ao dispositivo citado, sendo possível encontrá-los também em outros artigos da Carta 

Magna e da legislação infraconstitucional, bem como em tratados e convenções internacionais 

firmados pelo país. Em relação à titularidade, esta não está limitada aos brasileiros, sejam 

natos ou naturalizados, de modo que os estrangeiros e os apátridas também são destinatários 

de tais direitos.  

 O artigo 5° da Constituição brasileira é de grande importância para que todos os 

cidadãos tenham seus direitos e garantias assegurados, independentemente de qualquer 

condição social, econômica, sexual, cultural ou religiosa. Assim sendo, o dispositivo prevê 

determinadas condutas as quais o Estado tem o dever de assegurar, embora, muitas vezes ele 

se mostre ineficiente na prática. Como exemplo da violação de direito, é possível citar a falta 

de estrutura mínima que os presídios brasileiros possuem, gerando assim, tratamento 

desumano, degradante e penas cruéis, o que é vedado nos incisos III e XLVII, alínea “e”, do 

artigo 5° da CF/88 e possibilita que o Brasil fique sujeito às sanções em níveis internacionais 

e até mesmo pelo próprio Poder Judiciário, o que se verifica em caso de indenizações de 

pessoas que já passaram pelo sistema prisional e que foram submetidas a situações ilegais1.  

 

3. MODALIDADES DE PENAS E PRISÕES EXISTENTES NO BRASIL 

 

 Com a prática de condutas previstas como infração penal, o infrator fica sujeito a dois 

tipos de sanções que são previstas em leis: a pena ou a medida de segurança, esta última se for 

                                                
1 Conjur, STF publica acórdão sobre dever do Estado de indenizar preso em situação degradante. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/2017-set-12/stf-publica-acordao-dever-estado-indenizar-preso> Acesso em: 

22/03/2021. 

https://www.conjur.com.br/2017-set-12/stf-publica-acordao-dever-estado-indenizar-preso
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destinada a inimputável ou semi-imputável. De acordo com o doutrinador Cleber Masson, a 

sanção penal “é a resposta estatal, no exercício do ius puniendi e após o devido processo 

legal, ao responsável pela prática de um crime ou de uma contravenção penal” 2. No Brasil, 

as penas podem ser privativas de liberade, restritivas de direitos e de multa. 

 A pena privativa de liberdade restringue o direito de locomoção do condenado e 

possui três espécies: detenção, reclusão e prisão simples. Em tese, ela deveria ser a ultima 

ratio do direito penal, ou seja, a última solução como resposta pela conduta criminosa 

praticada, contudo, na maiorida das vezes a prisão acaba sendo a regra, fato este que contribui 

para o alto índice de encarcerramento no Brasil. Por sua vez, a pena restritiva de direito é 

alternativa, ou seja, imposta para evitar a pena privativa de liberdade. Já a pena de multa 

possui cunho patrimonial, na qual o sujeito deve pagar um valor para o Fundo Penitenciário. 

Por fim, há ainda a medida de segurança, que é prevista para os indivíduos que são 

considerados inimputáveis ou semi-inimputáveis, ou seja, aqueles que não possuem 

dissernimento total necessário para entender o caráter ilícito da ação.  

 Em relação às espécies de prisões existentes no Brasil na área criminal, pode-se citar a 

prisão em flagrante, preventiva, temporária, que possuem caráter cautelar e a prisão pena, de 

caráter executório. Segundo Renato Brasileiro,  

 

“prisão deve ser compreendida como a privação da liberdade de 

locomoção, com o recolhimento da pessoa humana ao cárcere, seja em 

virtude de flagrante delito, ordem escrita e fundamentada da autoridade 

judiciária competente, seja em face de transgressão militar ou por força de 

crime propriamente militar, definidos em lei” 3.  

 

 De acordo com os dados do INFOPEN4, de julho a dezembro de 2019, o estado do 

Rio de Janeiro contava com 50.822 presos, sendo que 19.752 eram provisórios, ou seja, 

aguardavam o julgamento. Em análise mais recente e considerando o sexo biológico, em 

                                                
2 MASSON, Cleber. Direito Penal, parte geral (arts. 1° ao 120). 14 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

MÉTODO, 2020. p. 459. 
3 BRASILEIRO, Renato. Manual de Processo Penal. Volume único. 5ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. p. 

863. 
4 O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN) lançado pelo Departamento Penitenciário 

Nacional (Depen) apresenta estatísticas do sistema penitenciário com o objetivo de diagnosticar a realidade das 
prisões brasileiras. Disponível em: < 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmU4ODAwNTAtY2IyMS00OWJiLWE3ZTgtZGNjY2ZhNTYzZDliI

iwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9> Acesso em: 

22/03/2021. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmU4ODAwNTAtY2IyMS00OWJiLWE3ZTgtZGNjY2ZhNTYzZDliIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmU4ODAwNTAtY2IyMS00OWJiLWE3ZTgtZGNjY2ZhNTYzZDliIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
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fevereiro de 2021, o Censo Sistema Prisional5 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro (TJRJ), apurou que o estado possuia 51.965 pessoas encarcerradas, sendo 19.656 

homens e 661 mulheres em caráter provisório, demonstrando aumento de 565 pessoas presas 

provisoariamente em pouco mais de um ano. 

As prisões brasileiras frequentemente são alvo de denúncias por parte de diversos 

setores da sociedade, tais como profissionais ligados à área jurídica, policiais penais e pelos 

familiares dos detentos, não sendo raros os relatos de violação de direitos. Sendo certo que o 

Estado não garante o cumprimento dos direitos e deveres, a legislação prevê a possibilidade 

da prisão preventiva ou executória ser cumprida em casa, ou seja, ser substituída por prisão 

domiciliar caso haja o cumprimento dos requisitos objetivos estabelecidos no Código de 

Processo Penal e na Lei de Execução Penal. Vale dizer que de certa forma tal alternativa 

diminui o custo financeiro do Estado de manter a pessoa acautelada e possibilita que o 

beneficiado cumpra a sanção imposta ou esteja à disposição do Poder Judiciário fora da 

penintenciária, desde que haja fiscalização estatal.  

 

4. PREVISÃO DA PRISÃO DOMICILIAR NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

A função da mulher perante a sociedade sempre foi e ainda é vista nos dias atuais por 

parcela significativa da população relacionada às funções domésticas e ao cuidado dos filhos. 

A história do Brasil reflete esta imagem, visto que somente em 1827, na época do Império, as 

meninas passaram a ter autorização para frequentar as escolas primárias e posteriormente em 

1879 as mulheres conquistaram o direito de ter acesso às faculdades6. A desigualdade no 

tratamento entre os sexos é mais exposta principalmente em sociedades patriarcais como a 

brasileira. Ademais, são enormes a quantidade de casos nos quais a figura feminina tem a 

responsabilidade de cuidar da prole e sustentar a casa sozinha, em razão do abandono paterno. 

Por isso, as mães solteiras se mostram presentes em diversos lares brasileiros, em que os 

filhos desconhecem ou não tem contato com os genitores. 

Ao longo dos anos, as mulheres vêm lutando por igualdade em diversos segmentos e 

pela garantia dos direitos básicos que todo cidadão possui, previstos na Carta Magna, em 

legislações infraconstitucionais ou em tratados/acordos firmados pelo Brasil. No campo do 

direito penal e processo penal, não foi e nem é diferente. Tendo como base a redação original 

                                                
5 Disponível em: < http://gmf.tjrj.jus.br/censo-sistema-prisional> Acesso em: 22/03/2021. 
6 MOTTA, Débora. Pesquisa analisa a trajetória de inserção das mulheres no ensino superior. Disponível em: 

http://www.faperj.br/?id=2748.2.6 Acesso em: 22/03/2021 

http://gmf.tjrj.jus.br/censo-sistema-prisional
http://www.faperj.br/?id=2748.2.6
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do Código de Processo Penal de 1941, é possível constatar que o legislador não inseriu a 

previsão da prisão domiliciar na lei, não sendo possível, portanto, para nenhum preso na 

época.  

No ano de 2011, houve alteração na legislação que passou a prever a possibilidade de 

o magistrado substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, como espécie de medida 

cautelar. Contudo, a Lei 12.403/11, que fez a modificação somente inseriu quatro requisitos 

para que o (a) preso (a) tivesse direito: possuir mais de 80 anos, estar extremamente debilitado 

em razão de doença grave, ser imprescindível para os cuidados de pessoas menores de 6 anos 

de idade ou portadora de deficiência ou estar grávida a partir do 7° mês ou quando for 

considerada gravidez de alto risco. Somente no ano de 2016, com o advento da Lei 13.257/16, 

as mulheres passaram a ter assegurado no Código de Processo Penal o direito à prisão 

domiciliar na hipótese de gravidez, sem qualquer critério de tempo ou risco gestacional. 

 É certo que grande parte das pessoas acauteladas no sistema prisional brasileiro são 

homens e as mulheres representam parcela muito menor da população carcerária, conforme os 

dados do Censo Sistema Prisional7, do TJRJ, ressaltado anteriormente. Assim sendo, a partir 

do momento em que o Estado mantém uma mulher presa, ele, em tese, deveria ser 

responsável por propiciar o acesso aos bens materiais e serviços hospitalares que mulheres 

normalmente necessitam, tal como, absorventes íntimos e atendimentos médicos voltados à 

saúde pessoal, contudo, as prisões são lugares majoritamente masculinos e não foram 

arquitetadas para suportar situações tipicamente femininas, como por exemplo, possuir 

espaços com condições dignas e humanas para o nascimento de uma criança, bem como para 

manter o bebê nos primeiros meses de vida, período de extrema importância para o 

desenvolvimento humano. 

Mais recentemente, no ano de 2018, foi sancionada a Lei 13.769/18 que incluiu no 

Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B que dispõem sobre os requisitos para que 

a prisão preventiva da mulher gestante, mãe, ou responsável por crianças ou pessoas com 

deficiência, seja substituída por prisão domiciliar. 

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe 

ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por 

prisão domiciliar, desde que:                   

                                                
7 Disponível em: < http://gmf.tjrj.jus.br/censo-sistema-prisional> Acesso em: 22/03/2021. 

http://gmf.tjrj.jus.br/censo-sistema-prisional
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I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a 

pessoa;                  

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.” 

“Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser 

efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas 

previstas no art. 319 deste Código.” 

 Deve-se destacar, contudo, que apesar do código também prever a substituição da 

prisão para o homem, quando for o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 anos 

incompletos, possivelmente buscando-se a paridade no tratamento entre os sexos, em consulta 

realizada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro8, entre os anos de 2016 

até dezembro de 2020, não foram encontradas decisões favoravéis à substituição com 

fundamento no artigo 318, VI, do CPP, ratificando assim, que as mulheres são 

predominantemente as responsáveis pelos descendentes. 

Além da previsão da prisão domiciliar que consta no Capítulo IV do CPP, a Lei de 

Execução Penal também aborda o assunto no artigo 117, dispondo sobre a possibilidade da 

apenada gestante ou com filho menor ou portador de deficiência de cumprir a pena privativa 

de liberdade a que tenha sido condenada na sua própria residência. Já o artigo 112, §3° da Lei 

7.210/84 também alega outro direito das mulheres, qual seja, a possibilidade da “progressão 

especial” nas penas privativas de liberdade impostas às mulheres gestantes, mães ou 

responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, que deve ser aplicado também nos 

casos de crimes hediondos, conforme dispõe o artigo 2°, §2° da Lei 8.072/90. 

Apesar de estar prevista em lei, o benefício da prisão domiciliar não é concedido de 

maneira célere, podendo ser um processo longo, visto a necessidade exigida pelo Poder 

Judiciário para que as mulheres comprovem a maternidade das crianças e o endereço fixo 

onde a prisão será cumprida. Conforme analisado pelo Censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, no Brasil há aproximadamente 600.0009 crianças sem 

registro civil de nascimento, sendo 28.731 no estado do Rio de Janeiro. A partir dessas 

informações, é plausível cogitar que possivelmente muitos pedidos formulados pelas defesas 

                                                
8 Pesquisa realizada no mês de dezembro de 2020. 
9 Dados obtidos através da cartilha “Crianças e adolescentes sem registro civil de nascimento”. Disponível em: 

<https://www.mprj.mp.br/documents/20184/150562/Versao_Final_Cartilha_Sub_registro.pdf> Acesso em: 

24/03/2021 

https://www.mprj.mp.br/documents/20184/150562/Versao_Final_Cartilha_Sub_registro.pdf
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técnicas são negados mediante a impossibilidade da comprovação célere a partir do 

documento inexistente.  

Outro fato que eventualmente contribui para a dificuldade de obter decisão favorável à 

prisão domiciliar é que muitas presas residem em áreas consideradas como de risco, não 

possuindo, portanto, documentos, tais como contas de água e luz que são capazes de 

demonstrar a localização da residência. Assim sendo, apesar de preencherem os requisitos 

estabelecidos em lei, diversas presas não alcançam o direito a prisão domiciliar.  

 

5. ADPF 347 E HABEAS CORPUS COLETIVO 143.641/SP 

 

Em que pese haja a previsão de direitos para as mulheres e crianças no ordenamento 

jurídico processual penal brasileiro, é visível que tais direitos são desrespeitados diante da 

falta de investimento estatal, de políticas públicas, bem como da quantidade enorme de 

processos que tramitam perante varas criminais e na execução penal, o que possivelmente 

gera decisões pautadas em argumentos genéricos. 

Somado a isso, diante da desigualdade socioeconômica da sociedade que reflete nas 

prisões e decisões judiciais, já que grande parte tem como destinatárias pessoas em situações 

de maior vulnerabilidade, a discrepância na garantia dos direitos previstos em lei também é 

grande. No ano de 2017, este fato ficou visível quando Adriana Ancelmo, ex-primeira dama 

do estado do Rio de Janeiro, que figurava como ré em processo que julgava crimes de 

colarinho branco, conseguiu decisão por meio do Juízo de 1° grau e posteriormente 

confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça para cumprir a prisão em sua residência, já que 

na época, era mãe de criança na faixa etária de 11 anos. Por outro lado, no mesmo período, 

havia inúmeras outras presas que eram mães de crianças com idade menor de 12 anos que não 

conseguiram o mesmo benefício e permaneceram acauteladas.  

Ademais, ante o estado caótico em que se encontram os presídios brasileiros, é 

praticamente impossível que haja o cumprimento dos direitos e deveres dispostos em lei. Não 

é surpreendente que as cadeias do Brasil encontram-se superlotadas, com déficit de vagas e 

em condições degradantes, com recorrentes violações aos direitos constitucionais e à 

dignidade humana. Apesar disso, não há qualquer intenção por parte dos governantes em 

tentar reverter a situação, tendo em vista os frequentes discursos políticos de que deveria 

haver mais encarceramento para que a segurança pública melhore, o que é uma ideia falida, 

visto que a quantidade das prisões aumentou no país no decorrer dos anos, conforme 
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demonstrado ao longo desta pesquisa e a violência urbana também cresceu, enquanto o 

investimento em educação, saúde pública e ofertas de emprego, que possivelmente 

diminuiriam as taxas de criminalidade, são “esquecidos” ou marcados pelo desvio de verbas e 

pela corrupção.  

Em face da gravidade das situações fáticas das unidades prisionais brasileiras que 

impõe na prática, penas cruéis e desumanas, o Supremo Tribunal Federal concedeu, em 2015, 

medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n° 34710 e 

declarou o “estado de coisas inconstitucional”, que se verifica quando há violação 

generalizada e sistêmica de direitos fundamentais, bem como a inércia ou incapacidade 

reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a conjuntura. Cumpre destacar 

que a expressão “estado de coisas inconstitucional” 11 surgiu na Corte Constitucional da 

Colômbia em 1997 e foi reconhecida pelo Brasil, porém, apesar de não ter previsão 

constitucional, o STF fixou como meta no primeiro momento a realização das audiências de 

custódia e a liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 

A referida ADPF n° 347 foi ajuizada perante a Suprema Corte Brasileira por partido 

político, conforme dispõe o artigo 2°, I da Lei 9.882/99 e artigo 103, VIII, da CF/88 e é uma 

ação de controle de constitucionalidade, que foi proposta com base em representação 

formalizada pela Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, a ação conta com diversos terceiros interessados e o 

mérito ainda não foi julgado pelo Supremo. 

Desde a data da concessão da cautelar até os dias atuais, pode-se afirmar que não 

houve melhora significativa nos presídios, que ainda possuem superpopulação e lesionam 

preceitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, o que agrava a situação das 

presidiárias que estão grávidas ou que são lactantes. 

Com isso, no início de 2018, o STF concedeu habeas corpus coletivo para todas as 

mulheres presas grávidas, puérperas e mães de crianças com até 12 anos de idade que 

cumpriam prisão cautelar. O remédio constitucional é mencionado nos artigos 5°, inciso 

LXVIII e 142, §2°, ambos da Constituição Federal e nos artigos 647/ 667 do Código de 

Processo Penal, podendo ser definido como o instituto que visa tutelar a liberdade de 

                                                
10 A ação foi proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) para que diante das recorrentes omissões do 

Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, seja declarado o “estado de coisas inconstitucional” do 

sistema penitenciário brasileiro e com isso, o Supremo Tribunal Federal atue supletivamente, determinando 
medidas com todos os entes federativos para impedir as violações generalizadas aos direitos das pessoas 

acauteladas. 
11 Expressão usada pela primeira vez na Colômbia na Sentencia de Unificación, em 1997. Há notícia da 

utilização da expressão em ocasião anterior na Corte Peruana.  
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locomoção, que esteja ameaçada ou lesada, de qualquer pessoa. No ordenamento jurídico 

brasileiro não há previsão legal expressa acerca do habeas corpus coletivo, somente do 

preventivo e do repressivo. Contudo, conforme narra Guilherme Peña de Moraes em sua 

obra12, “se várias pessoas, mesmo que indeterminadas, ou de difícil determinação, estiverem 

ameaçadas ou lesadas no seu direito comum de liberdade de locomoção, é perfeitamente 

admissível a utilização do habeas corpus coletivo” e, assim sendo, para o Supremo Tribunal 

Federal é possível fazer analogia com os artigos 654, §2° e 580, ambos do Código de 

Processo Penal para reconhecer a ação. O entendimento firmado no habeas corpus foi 

estendido para as adolescentes13 que cumpriam medidas socioeducativas e que se 

encontravam em situação semelhante, bem como para as responsáveis por cuidar de pessoas 

com deficiência. 

No final de 2018, a Lei 13.769/18 alterou o capítulo do CPP que dispõe sobre prisão 

domiliciar e apesar da possibilidade da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar 

para quem se enquadrasse nas hipóteses elencadas em lei, ainda existiam e existem mulheres 

presas nestas condições, mesmo após a decisão do habeas corpus e da alteração legal. 

Insta salientar que o benefício da prisão domiciliar não foi concedido para mulheres 

que cometeram crimes mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios filhos ou em 

situações excepcionais, nos quais o juiz deveria fundamentar a negativa no indeferimento do 

pleito. Sobre esses cenários, o Superior Tribunal de Justiça negou a prisão domiciliar no bojo 

do AgRg no HC 426.526/RJ para uma ré que estava presa acusada de ser líder do tráfico de 

drogas de determinada facção criminosa e acusada de exercer funções mediante uso de arma 

de fogo, bem como de manter na sua residência uma “boca de fumo”.  

 Não obstante a interpretação da alta instância do Poder Judiciário e da previsão em 

lei, diversas mulheres têm sido mantidas encarcerradas grávidas, após a decisão do habeas 

corpus coletivo em referência, mediante argumentos que não ocorrem na prática, conforme a 

seguinte decisão extraída do processo n° 0051100-90.2017.8.19.0002 do TJRJ, proferida logo 

após a decisão do STF: 

 

                                                
12 MORAES, Guilherme Peña. Curso de Direito Constitucional. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2016 (p. 693) 

13 POMPEU, Ana. Fux nega HC coletivo a grávidas e lactantes, mas ressalta medidas de prevenção. Disponível 

em: https://www.jota.info/stf/do-supremo/fux-nega-hc-coletivo-a-gravidas-e-lactantes-mas-ressalta-medidas-de-

prevencao-29062020 Acesso em: 26/12/2020 

 

https://www.jota.info/stf/do-supremo/fux-nega-hc-coletivo-a-gravidas-e-lactantes-mas-ressalta-medidas-de-prevencao-29062020
https://www.jota.info/stf/do-supremo/fux-nega-hc-coletivo-a-gravidas-e-lactantes-mas-ressalta-medidas-de-prevencao-29062020
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“Muito embora esta magistrada guarde o máximo respeito pelas emanações 

da Suprema Corte, entende, porém, que neste caso específico a decisão, que, 

vale dizer, não possui efeito vinculante, não deve ser aplicada. Note-se que, 

conforme informado pela Secretaria de Administração Penitenciária, a 

acusada, em tese, estaria enquadrada como possível beneficiária da prisão 

domiciliar, uma vez que gestante, nos termos da decisão do STF. Ocorre 

que, data venia o entendimento da Suprema Corte, não foi comprovada a 

inadequação do estabelecimento prisional em custodiar mulheres na 

condição de gestante ou lactante, não se podendo conferir um caráter 

meramente objetivo à possibilidade de se transmudar a prisão preventiva em 

prisão domiciliar, sem uma análise detida do caso concreto. 

(...) 

Além disso, a Secretaria de Administração Penitenciária do ERJ conta com 

a UP UMI (Unidade Materno Infantil), localizada nas proximidades do 

presídio Talavera Bruce, local onde a gestante ingressa após dar à luz ao 

seu filho e ali permanece até o sexto mês de vida do recém-nascido, a fim de 

que possa amamenta-lo e afinar o vínculo maternal. Nessa unidade, a 

custodiada tem direito a um quarto coletivo, onde seu filho permanece em 

um berço ao seu lado, sendo atendida por pediatra, nutricionista e demais 

profissionais, com todo apoio médico a si e ao seu filho, com área ao ar 

livre, cozinha para as primeiras refeições do recém-nascido e área de 

recreação. Além de que as presas recebem orientação sobre os primeiros 

cuidados pós-parto e aqueles inerentes aos primeiros meses de vida da 

criança (banho, mamadeiras, troca de fraldas etc), por profissionais das 

diversas áreas. 

(...) 

Nessa toada, entendo ser incabível a conversão da prisão preventiva em 

prisão domiciliar da acusada ... ante a ofensa aos artigos 2º e 8º, e §§, da 

Lei 8069/90, pela gravidade da suposta prática criminosa no caso concreto, 

bem como em face da não comprovação da inadequação do 

estabelecimento prisional em custodiar mulheres na condição de gestante 

ou lactante, ao contrário, tendo restado comprovado as ótimas condições 

das unidades para gestante e para as presas com filhos recém nascidos, no 

caso específico do ERJ” (grifos nossos - o nome da acusada foi 

suprimido em razão do direito à privacidade previsto no artigo 5°, X, 

da Constituição Federal) 
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Apesar do delito dos autos em análise ter sido o roubo majorado por concurso de 

pessoas, cuja violência é inerente ao tipo penal, a justificativa para o indeferimento se baseou 

na necessidade de prova da inadequação do ambiente carcerário, sendo que este argumento 

não está previsto em lei ou na decisão proferida pelo STF como requisito para a concessão ou 

não da prisão domiciliar. Vale dizer também que o ambiente prisional nunca será um 

ambiente adequado para o nascimento de bebês, bem como local apropriado para crianças 

frequentarem, tendo em vista a probabilidade de rebeliões, o ambiente insalubre e até mesmo 

o fato de estarem sujeitas às diversas formas de violência.  

No ano de 2020, os órgãos da Defensoria Pública de diversos estados impetraram novo 

habeas corpus coletivo com intuito de conferir a liberdade provisória ou a prisão domiciliar 

para todas as mulheres presas grávidas, puérperas ou lactantes, tendo em vista a pandemia 

causada pela COVID-19, porém, o pleito foi indeferido pelo Supremo Tribunal Federal. Vale 

dizer que conforme o Censo Sistema Prisional do TJRJ, em fevereiro de 2021, o estado do 

Rio de Janeiro possuía 12 gestantes e 1 lactante presas em período marcado pela alta no 

número de casos da doença viral. 

Ressalte-se que a concessão do benefício disposto em lei é uma garantia de direitos e 

dignidade principalmente para as crianças, que não têm nenhuma responsabilidade pela 

prática dos crimes supostamente cometidos pelas mães e não devem arcar com as 

consequências, tendo em vista o princípio da instranscedência da pena14. É mais eficaz 

possibilitar que a gestante, lactante ou mãe de crianças com 12 anos incompletos cumpra parte 

da pena imposta ou a medida cautelar da prisão em casa para tentar minimizar os impactos 

negativos na vida dos filhos, que precisam de educação, atenção, alimento e acolhimento e ao 

final do período determinado, retornar à unidade prisional para cumprir a pena.  

Tendo em vista que não há segurança jurídica sobre o tema e que o direito à prisão 

domiciliar para as mulheres é seletivo, deve-se analisar o perfil das pessoas que são detidas e 

presas para buscar entender o motivo que as levam a cometer as infrações penais, que geram 

consequências gravíssimas para as crianças. 

 

6. PERFIL DAS MULHERES PRESAS 

 

Inicialmente, cumpre destacar que ao longo das últimas duas décadas (2000-2020), o 

aprisionamento feminino cresceu significativamente, tendo como pico o ano de 2016, que 

                                                
14 De acordo com o princípio da intranscendência da pena, ninguém pode ser responsabilizado por fato cometido 

por outra pessoa. 
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contou com aproximadamente 41 mil presas, conforme se analisa através dos dados do 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do período de julho a dezembro de 

2019. 

A partir do ano de 2006, as prisões das mulheres se intensificaram e é possível afirmar 

que este fato foi gerado principalmente pela modificação da Lei 11.343/06, Lei de Drogas, 

alterada no mesmo ano e que prevê penas mais severas e iguais para o pequeno traficante 

quanto para aqueles que ocupam posições superiores dentro das organizações criminosas. 

Desde a data em comento até os dias atuais, só houve diminuição no nível de encarceramento 

no ano de 2018, que contou com aproximadamente 36 mil prisões. 

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública15, em 2019, o país possuía 36.929 

pessoas do sexo feminino privadas de liberdade no sistema prisional estadual e federal, sendo 

que o estado de São Paulo possuía a maior quantidade, ou seja, 11.427 presas, seguido por 

Minas Gerais e Rio de Janeiro, que contava com 2.359 detentas. 

Em análise mais restrita, no mês de outubro de 2020, o perfil da população carcerária 

do Rio de Janeiro se alterou levemente, de modo que o estado contava com 1.749 detentas, 

sendo a maioria presas provisórias e 49.730 homens, segundo o Censo Sistema Prisional do 

TJRJ, o que configura uma diferença expressiva. 

O aumento das prisões de mulheres consequentemente desencadeou alta na quantidade 

de presas que tiveram a liberdade restrita durante a fase da gravidez ou em processo de 

amamentação dos filhos. Ainda de acordo com o Censo, o estado do Rio de Janeiro possuía 1 

mulher lactante e 13 gestantes sob sua guarda dentro das unidades prisionais Instituto Penal 

Ismael Pereira Sirieiro e Unidade Materno Infantil em outubro de 2020. 

O aprisionamento de mulheres grávidas e lactantes precisa ser discutido com 

argumentos técnicos, fora dos discursos do senso comum, já que as consequências de nascer 

dentro de presídios e frequentar estes ambientes podem ser irreversíveis para as crianças e 

paralelamente para a sociedade. Desde o momento que o Estado permite que mulheres 

convivam com seus filhos dentro de cadeias, ele também está assumindo a responsabilidade 

pelas vidas das crianças, já que estas se encontram sob sua guarda. 

                                                
15 O Anuário Brasileiro de Segurança Pública se baseia em informações fornecidas pelas secretarias de segurança 

pública estaduais, pelo Tesouro Nacional, pelas polícias civis, militares e federal, entre outras fontes oficiais da 
Segurança. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/10/anuario-14-2020-v1-

interativo.pdf> Acesso em: 22/12/2020 

 

https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/10/anuario-14-2020-v1-interativo.pdf
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/10/anuario-14-2020-v1-interativo.pdf
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 Levando em consideração as pesquisas realizadas pela Defensoria Pública do Estado 

do Rio de Janeiro16, é possível analisar que os dados obtidos pela instituição demonstram as 

infrações penais praticadas por mulheres grávidas, lactantes ou que tinham filhos que foram 

atendidas nas audiências de custódias durante os meses de agosto de 2018 até janeiro de 2019, 

bem como entre janeiro de 2019 até o mesmo mês do ano de 2020. Assim sendo, a partir do 

informado, é possível também traçar o perfil das que possivelmente serão atendidas no futuro 

e os fatores da prática dos crimes. 

Do total de 498 casos analisados durante as entrevistas realizadas pelo órgão, 33 

mulheres estavam grávidas, 21 eram lactantes, 292 tinham filhos e 242 eram mães de crianças 

até 12 anos, ou seja, a metade era mãe, conforme se verifica pelo gráfico17 abaixo: 

 

Gráfico 1 

 

Situação das mulheres quanto a gravidez, amamentação e filhos 

Audiências de custódia Benfica/RJ ago 2018 a jan 2019 

 
 

Fonte: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (2019). 

 

                                                
16 “Perfil das mulheres gestantes, lactantes e mães atendidas nas audiências de custódia pela Defensoria Pública 

do Rio de Janeiro”. Disponível em: 

<https://www.defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/c69419f807354460909ecb20f50d3a66.pdf> Acesso em: 

16/11/2019 
17 Gráfico retirado da pesquisa “Perfil das mulheres gestantes, lactantes e mães atendidas nas audiências de 

custódia pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro”. Disponível em: 

<https://www.defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/c69419f807354460909ecb20f50d3a66.pdf> Acesso em: 

16/11/2019 
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A maioria das mulheres foram presas por crimes sem violência ou grave ameaça à 

pessoa, conforme se verifica a partir do gráfico18 abaixo, mas isto não quer dizer que não 

existiam presas acusadas de serem chefes de grupos criminosos, de terem praticado roubos e 

homicídios, mas demonstra que os crimes que aprisionam as mulheres habitualmente são 

praticados por integrantes de classes sociais mais baixas, conforme analisou a pesquisa da 

Defensoria Pública. 

 

Gráfico 2 

 

Crimes imputados às mulheres grávidas, lactantes ou com filhos com 12 anos incompletos 

 

 

 

Fonte: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (2020). 

 

É importante destacar que quando as mulheres praticam os crimes previstos na Lei 

11.343/06, em muitos casos, o companheiro, o filho e/ou pai da infratora ostenta função 

significativa para a ocorrência do ilícito, eis que não são raras as situações em que a mulher 

tenta entrar com material entorpecente nas unidades prisionais a pedido do companheiro, por 

exemplo, e são presas em flagrante. Considerando que as mulheres geralmente ocupam cargos 

                                                
18 Gráfico elaborado pela autora deste artigo com base nas informações extraídas da pesquisa realizada pela 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: 

<https://defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/153960d0ac82483580bc117104cac177.pdf> Acesso em: 

23/03/2021. 
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mais baixos nas organizações criminosas de tráfico de drogas, como por exemplo, na função 

de “mulas” e que muitas veem no crime uma saída para as dificuldades financeiras, é possível 

aduzir que os delitos praticados por elas poderiam ser reduzidos com a prestação eficaz de 

políticas públicas por parte do Estado visando garantir menor desigualdade econômica.  

Além disso, é possível afirmar que fatores como a baixa escolaridade e a alta taxa de 

analfabetismo também contribuem para a prática dos crimes, visto que conforme narrado 

anteriormente, as mulheres inúmeras vezes abandonam a escola e não concluem os estudos 

para desenvolverem atividades em casa e com os cuidados dos filhos e, com isso, fica mais 

difícil encontrar atividade laborativa, o que não significa que a única solução seja se voltar 

para o exercício de atividades criminosas, contudo, são circunstâncias presentes na sociedade 

que não podem ser negadas.  

Ainda do ponto de vista econômico e social, a realidade nas áreas periféricas, 

marcadas pela ausência do Estado, com falta de educação básica, moradia digna e alimentação 

são desencadeadores de condutas criminosas, o que na Criminologia foi estudado pela Escola 

de Chicago19, que alegava que a desorganização é uma potencialidade criminosa. 

Corroborando com essa tese, a obra “Prisioneiras” 20 do autor Dráuzio Varella, narra situações 

nas quais muitas mulheres presas deram à luz quando tinham 11 ou 12 anos de idade e 

integravam as camadas mais pobres da sociedade e, com isso, cada criança que nascia nesse 

contexto obrigava a genitora a abandonar os estudos, um caminho sem volta e o início de 

novo ciclo de pobreza e de inserção no mundo do crime.  

O livro “Presos que menstruam” da autora Nana Queiroz também narra histórias das 

vidas de presidiárias e os motivos que as influenciaram a cometer os delitos que resultaram na 

prisão. A escritora afirma ao longo da narrativa diversas situações de vida que foram 

semelhantes e de certo ponto, determinantes para que a mulher fosse inserida no contexto de 

violência. Primeiramente, a pesquisa realizada pela autora demonstrou que várias presas 

tinham histórico de violência doméstica e familiar, seja por parte dos pais ou por parte do 

companheiro e outra característica afirmada era que muitas eram as responsáveis pelo cuidado 

dos filhos e da casa. 

Diante da análise das características que geralmente as mulheres encarceradas 

possuem, é de suma importância examinar também os efeitos negativos que o ciclo de 

supressão de direitos gera nos filhos das presas, que são as vítimas secundárias de todo o 

                                                
19 A Escola de Chicago (1920-1940) é uma das espécies das Teorias do Consenso. Analisou de que forma o 

crescimento desordenado dos centros urbanos era capaz de influenciar a prática de condutas criminosas. 
20 VARELLA, Drauzio. Prisioneiras. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. 
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contexto marcado pela ausência da figura materna e da omissão das autoridades públicas que 

têm competência para minimizar a violação generalizada de garantias nos presídios.  

 

7. CONSEQUÊNCIAS DO APRISIONAMENTO MATERNO  

 

Diante das recorrentes violações aos direitos humanos dentro das unidades prisionais 

do Brasil, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o estado de coisas inconstitucional. Apesar 

disso, conforme já exposto anteriormente, o país conta com mulheres presas que estão a 

espera de filhos e/ou no período de amamentação e vivem em ambientes nocivos à saúde, com 

condições favoráveis para contrair doenças e inadequados para o ser humano. É certo que esta 

realidade gera risco para qualquer gestação e, com isso, deve-se questionar acerca da 

responsabilidade civil do Estado nas hipóteses de morte ou outro dano à saúde das crianças 

que são mantidas dentro dos presídios.  

Sobre o tema, o Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do 

Sul já proferiu sentença no ano de 2011 indeferindo o pedido de indenização em face do 

Estado no caso em que o filho de uma mulher que foi presa em flagrante e veio a óbito após 

42 dias do parto prematuro supostamente em razão de maus tratos e da violência policial21. O 

magistrado que julgou o caso afirmou que não havia provas da agressão e nem da 

comprovação de que o parto ocorreu antes do tempo em razão dos fatos. Por sua vez, o Poder 

Judiciário do Estado de São Paulo também negou o requerimento de indenização em processo 

judicial formulado por casal, que alegou que a muher estava presa quando o bebê nasceu e 

este teria permanecido na carceragem da penitenciária em condições insalubres, motivo pelo 

qual contraiu pneumonia e faleceu após 20 dias do dia do nascimento22.             

O encarceramento de mulheres tem demandas e necessidades específicas, de modo que 

o momento da gravidez requer cuidados mais atentos, em razão da necessidade de 

acompanhamento pré-natal, exames de rotina, alimentação adequada de acordo com cada 

caso, acesso a remédios e médicos, bem como repouso em determinadas situações. Diga-se 

que é praticamente uma utopia o Estado brasileiro propiciar conjunturas minimamente 

apropriadas para mulheres presas grávidas, visto que ele não garante de forma adequada nem 

                                                
21 Processo n°503-84.2008.8.12.0001 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul 
22Justiça nega indenização a casal por morte de filho em penitenciária. Disponível em: <https://carta-

forense.jusbrasil.com.br/noticias/100246107/justica-nega-indenizacao-a-casal-por-morte-de-filho-em-

penitenciaria> Acesso em: 10/01/2020 

https://carta-forense.jusbrasil.com.br/noticias/100246107/justica-nega-indenizacao-a-casal-por-morte-de-filho-em-penitenciaria
https://carta-forense.jusbrasil.com.br/noticias/100246107/justica-nega-indenizacao-a-casal-por-morte-de-filho-em-penitenciaria
https://carta-forense.jusbrasil.com.br/noticias/100246107/justica-nega-indenizacao-a-casal-por-morte-de-filho-em-penitenciaria
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mesmo para as pessoas que não têm a liberdade restrita, que dirá para presidiárias, que muitas 

vezes são vistas como seres humanos que não devem ter as garantias asseguradas.  

O Brasil assumiu perante o cenário internacional o compromisso de traçar diretrizes 

para o tratamento de mulheres presas e de medidas não privativas de liberdade para infratoras 

ao participar da elaboração das Regras de Bangkok, documento da Organização das Nações 

Unidas, que apresenta métodos diferenciados para as especificidades do sexo feminino na 

prisão23, bem como medidas para evitar o ingresso de mulheres no sistema penitenciário. 

Dentre as regras firmadas estão o fornecimento de água, absorvente íntimo, alimentação 

adequada, ambiente saudável e tratamento para uso de drogas para presas grávidas e lactantes. 

Além disso, o documento prevê a ausência de sanções de isolamento ou segregação 

disciplinar durante o período da gravidez, bem como dispõe que não haverá desestimulação 

da amamentação e que as crianças não serão tratadas como presas. Ocorre que na prática tais 

medidas não vêm sendo implementadas e a partir do momento em que uma criança 

permanece dentro de unidades prisionais, ela já é considerada uma presa, visto que a figura 

materna é muito importante para a sobrevivência e esta se encontra privada da liberdade, 

motivo pelo qual o inciso XLV, do artigo 5° da CF/88 é violado. 

Não são somente os direitos da mãe que não são assegurados, de forma que as crianças 

são as principais vítimas desde o período que estão no útero materno, passando pelo momento 

do parto e posteriormente durante a fase que ficam dentro das cadeias ou são submetidas a 

visitação da genitora por parte da própria família ou das pessoas que ficam responsáveis pela 

guarda. No primeiro momento, durante a gravidez em unidades prisionais, o feto é vítima do 

descaso do Poder Público que não assegura os direitos básicos das presas grávidas, 

principalmente exames de rotina de pré-natal. Após, não são raros os casos nos quais a mulher 

tem que dar à luz dentro do próprio presídio ou nos carros do sistema penitenciário, que 

obviamente não são locais com higiente adequada por causa da permanência e do transporte 

de outros presos, em razão da demora do auxílio no deslocamento até as unidades 

hospitalares. Somado a isso, também são frequentes os relatos, conforme ressalta o médico 

Dráuzio Varella no livro “Prisioneiras” 24 e a publicação “Mecanismo de combate à tortura 

                                                
23 BRASIL, 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, 2016. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2019/09/cd8bc11ffdcbc397c32eecdc40afbb74.pdf> Acesso em: 26/12/2020 

 
24 VARELLA, Drauzio. Prisioneiras. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.  

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/09/cd8bc11ffdcbc397c32eecdc40afbb74.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/09/cd8bc11ffdcbc397c32eecdc40afbb74.pdf
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relata uso ilegal de algemas durante trabalho de parto de mulheres presas”25, de 2018 da 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro de que presas não tem as algemas retiradas durante 

o trabalho de parto ou quando são retiradas, tal fato ocorre somente no momento da expulsão 

do bebê, violando o disposto na Súmula Vinculante 1126 e na Lei 13.434/17, não sendo 

plausível sequer cogitar a possibilidade de que uma mulher sentindo contrações seja capaz de 

fugir. 

Ao longo de toda a gestação, o corpo da mulher sofre com alterações hormonais e isso 

também ocorre após o parto, momento no qual a oxitocina e prolactina impulsionam o leite 

materno27. É a partir dessa fase que o vínculo entre a mãe e o bebê se intensifica fora do útero 

através de toques, olhares, amamentação e outras diversas formas de contato. Assim sendo, é 

imprescindível que as crianças possuam alimentação adequada obtida por meio da 

amamentação, que segundo o Ministério da Saúde deve ser realizada até os 02 (dois) anos de 

vida, o que não ocorre na maioria dos casos de filhos de presas, já que quando o bebê 

completa 06 (seis) meses de vida geralmente é retirado do convívio com a mãe, conforme 

dispõe o artigo 83, §2° da LEP, existindo relatos de que a mãe tem que tomar remédio para o 

leite secar. Ressalte-se que o direito a amamentação é constitucional, previsto no artigo 5°, 

inciso L, da CF/88, sendo, portanto, uma cláusula pétrea.  

Além das questões físicas, há ainda a questão psicológica pela qual as presas e 

principalmente as crianças passam. Em determinado momento, o filho da detenta não pode 

mais permanecer dentro dos presídios por inúmeras razões e, com isso, eles são separados. A 

partir deste momento, a criança é entregue à família da mulher ou ao Conselho Tutelar, em 

caso da ausência de parentes dispostos a assumir a guarda. Com a quebra do vínculo que 

supostamente foi formado durante o tempo que o filho permaneceu sob a guarda da mãe 

presa, ocorre consequências psíquicas para ambos os lados. De certa forma, a separação 

abrupta é passível de desencadear doenças emocionais e o futuro da criança também fica 

abalado, já que ela ficará sob a responsabilidade de familiares que terão um novo encargo ou 

até mesmo de pessoas estranhas, sob a tutela estatal em casas de acolhimento que apresentam 

inúmeras deficiências. 

                                                
25 Lucius, Leon. Mecanismo de combate à tortura relata uso ilegal de algemas durante trabalho de parto de 

mulheres presas. Disponível em: <http://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/44331> Acesso em: 22/12/2020 
26 “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.” 
27 COMO SE FORMA O VÍNCULO MATERNO? DA GESTAÇÃO AO NASCIMENTO. Disponível em: 

<https://www.primeiros1000dias.com.br/gravidez> Acesso em: 22/12/2020 

 

http://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/44331
https://www.primeiros1000dias.com.br/gravidez
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Por outro lado, não é justo que a criança permaneça encarcerada nas unidades, exposta 

a perigos e com a liberdade restrita, motivo pelo qual, o tema merece ser debatido pelas 

autoridades públicas competentes e analisado cautelosamente para que ocorram menos 

prejuízos possíveis para os infantes. 
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