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RESUMO 

 

 

O presente trabalho visa analisar as referências legais e teóricas para a substituição 

da prisão preventiva pela prisão domiciliar de mulheres gestantes, lactantes ou mães 

responsáveis por crianças de até 12 (doze) anos ou por pessoas com deficiência, 

sobretudo a partir de 2018, em razão do julgamento do habeas corpus coletivo nº 

143.641/SP e do advento da Lei nº 13.769/18. Para tanto, buscar-se-á, 

primeiramente, traçar o perfil das mulheres presas no Brasil a partir dos dados 

disponíveis nos bancos de monitoramento governamentais, bem como analisar-se-á 

os diplomas normativos que fundamentam os direitos e as garantias das mulheres 

encarceradas, em especial os aspectos legais que embasam a substituição da 

prisão preventiva pela prisão domiciliar de mulheres gestantes, lactantes ou mães 

responsáveis por crianças de até 12 (doze) anos ou por pessoas com deficiência. 

Nesse sentido, a partir da revisão bibliográfica, a presente pesquisa buscará apurar 

se os parâmetros objetivos estabelecidos na legislação para a concessão da prisão 

domiciliar na hipótese supramencionada têm sido observados pelo Judiciário, 

sobretudo, no Estado do Rio de Janeiro, bem como se as condições estruturais das 

penitenciárias do Brasil seguem as diretrizes determinadas por lei. 

 

 

Palavras-chave: Processo Penal. Encarceramento feminino. Prisão domiciliar. 

Gestantes e lactantes.  

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

This paper aims to analyze the legal and theoretical references for the replacement 

of pre-trial detention by house arrest for pregnant women, lactating women or 

mothers responsible for children up to 12 (twelve) years old or for people with 

disabilities, especially after 2018, due to the judgment of the collective habeas corpus 

no. 143.641/SP and the advent of Law no. 13.769/18. For this, it will seek, in the first 

place, to trace the profile of women prisoners in Brazil using the information available 

in government’s database, as well as analyze the legislative instruments that 

substantiate the rights and guarantees of incarcerated women, especially the legal 

aspects that support the replacement of pre-trial detention by house arrest of 

pregnant women, lactating women or mothers responsible for children up to 12 

(twelve) years old or for people with disabilities. In this sense, based on literature 

review, this research will seek to ascertain whether the objective parameters 

established in the legislation for the granting of house arrest in the aforementioned 

hypothesis have been observed by the Judiciary, especially in the state of Rio de 

Janeiro, as well as whether the structural conditions of penitentiaries in Brazil follows 

the guidelines determined by law. 

 

Keywords: Criminal Procedure. Female imprisonment. House arrest. Pregnant and 

lactating women. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, a estrutura carcerária é idealizada para os homens1, até 

mesmo porque os reclusos são majoritariamente do sexo masculino ao longo de 

toda existência do modelo prisional2. No Brasil, essa realidade pode ser comprovada 

pelos números disponíveis no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP) 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) do qual se extrai que no dia 06 de março de 

2021, tinha-se 900.718 pessoas privadas de liberdade em todo o território nacional, 

das quais 849.579 eram homens e apenas 48.656 eram mulheres3. 

Em que pese o número aparentemente baixo de mulheres presas, ressalta-

se que entre os anos de 2000 e 2014 o aumento da população feminina privada de 

liberdade foi de 567,4% o que evidencia a curva ascendente do encarceramento em 

massa de mulheres4. 

Ademais, conforme dados do World Prison Brief de 2018, o Brasil é o 

terceiro país com maior população carcerária do mundo. Um dos motivos que 

contribuem para essa realidade é a prisão essencialmente baseada no flagrante, o 

uso excessivo da prisão provisória – hoje 45,16% das pessoas privadas de liberdade 

são presos provisórios 5 - e o baixo acesso à defesa técnica de qualidade6. 

Noutro giro, percebe-se que a prisão cautelar de mulheres tem sido 

amplamente discutida na contemporaneidade, tendo sido objeto de diplomas 

                                                           
1
 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 – 1. Ed – Brasília, 2016, p. 11. Disponível em: 
<http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1356677/regras-bangkok.pdf> Acesso em: 20 mar. 2021, 
11:09:00 
2
 ESPINOZA, Olga. A mulher encarcerada em face do poder punitivo. São Paulo: IBCCRIM, 2004. 

p.79. 
3
 Os dados estatísticos do portal BNMP são atualizados instantaneamente, de forma que os dados 

ora apresentados são os extraídos da consulta realizada no dia 06/03/2021, às 18:36:00 no endereço 
eletrônico https://portalbnmp.cnj.jus.br/#/estatisticas 
4
 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 – 1. Ed – Brasília, 2016, p. 11. Disponível em: 
<http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1356677/regras-bangkok.pdf> Acesso em: 20 mar. 2021, 
11:09:00 
5
 Os dados estatísticos do portal BNMP são atualizados instantaneamente, de forma que os dados 

ora apresentados são os extraídos da consulta realizada no dia 06/03/2021, às 18:39:00 no endereço 
eletrônico https://portalbnmp.cnj.jus.br/#/estatisticas 
6
 INSTITUTO TERRA, TRABALHO E CIDADANIA. MulhereSemPrisão: Desafios e possibilidades 

para reduzir a prisão provisória de mulheres. 2017. p.9. Disponível em: 
<http://ittc.org.br/mulheresemprisao/> Acesso em: 20 mar. 2021, 11:09:00 
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internacionais, inovações legislativas e de decisões históricas em sede habeas 

corpus pelo Supremo Tribunal Federal, o que demonstra sua latente importância. 

Todavia, em que pese todo o arcabouço normativo que consolida o dever do 

Estado na garantia da dignidade da mulher privada de liberdade, as penitenciárias 

brasileiras retratam um cenário preocupante, marcado pela superlotação, pela 

violência e pelo descaso com a saúde e dignidade das presas, o que torna 

imprescindível discutir os vieses encarceradores. 

No plano das prisões cautelares toda essa questão é ainda mais alarmante, 

tendo em vista que se trata de uma intervenção na liberdade do sujeito sem que 

tenha ocorrido todo o exaustivo trâmite inerente ao devido processo, com a 

consolidação do contraditório e da ampla defesa7. 

Esse cenário ressalta a necessidade de estudos que se dediquem à análise 

das especificidades das mulheres encarceradas, inclusive como forma de dar voz a 

estas mulheres estigmatizadas, marginalizadas e invisibilizadas. 

Nesse sentido, a presente pesquisa busca analisar os parâmetros legais que 

permitem a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar de mulheres 

gestantes, lactantes ou mães responsáveis por crianças de até 12 (doze) anos, em 

especial a partir de 2018, em razão do julgamento do habeas corpus coletivo 

143.64/SP e do advento da Lei nº 13.769/18.  

Assim, ao longo do presente trabalho traçar-se-á o perfil das mulheres 

presas no Brasil a partir dos dados disponíveis nos bancos de monitoramento 

governamentais e da literatura pertinente, bem como enfrentar-se-á o panorama 

fático em face dos princípios que norteiam o Estado Democrático de Direito. 

  

                                                           
7
 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal – 10ª ed. – Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido. 

2020. p.205. 
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2. PERFIL DAS MULHERES PRESAS NO BRASIL 

 

Como se pretende que essa pesquisa sirva de abertura no plano acadêmico 

para visibilizar as necessidades das mulheres privadas de liberdade no sistema 

carcerário brasileiro é essencial dedicarmos um capítulo para identificar quem são 

as mulheres que compõem o nosso sistema penitenciário. 

Inicialmente, destaca-se que as mulheres representam 5,42% da população 

privada de liberdade. De acordo com os dados do BNMP, no dia 06 de março de 

2021 tínhamos 48.656 mulheres presas8. Em que pese esse número aparentar se 

tratar de um universo muito restrito, deve-se atentar que entre os anos de 2000 e 

2014 o aumento da população feminina privada de liberdade foi de 567,4%, 

enquanto a média de crescimento do encarceramento masculino, durante o mesmo 

período, foi de 220,20%9. 

Em 2014 o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) se propôs a 

lançar um diagnóstico com os dados relativos à população penitenciária feminina, o 

INFOPEN MULHERES, em cumprimento à primeira meta da Política Nacional de 

Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema 

Prisional (PNAMPE)10. O último levantamento realizado pelo DEPEN considera os 

dados relativos a junho de 201711, utilizaremos esses dados para traçar o perfil das 

mulheres presas no Brasil. 

Neste relatório apurou-se que o total da população prisional feminina era de 

37.82812, sendo certo que dessas, 342 eram gestantes, 196 lactantes e apenas 

59,60% delas estavam em unidades com cela adequada13. Dentre todas as 

                                                           
8
 Os dados estatísticos do portal BNMP são atualizados instantaneamente, de forma que os dados 

ora apresentados são os extraídos da consulta realizada no dia 06/03/2021, às 18:54:00 no endereço 
eletrônico <https://portalbnmp.cnj.jus.br/#/estatisticas> 
9
 Ibid. 

10
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. Disponível em: 

<http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres> Acesso em: 06 mar. 2021, 
19:02:00 
11

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. Relatório temático sobre mulheres privadas de 
liberdade – junho 2017.p.5. Disponível em: 
<http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-
mulheres/copy_of_Infopenmulheresjunho2017.pdf> Acesso em: 06 mar. 2021, 19:10:00 
12

 Ibid., p.7. 
13

 Ibid., p.22. 
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mulheres privadas de liberdade no país, 37,67% delas estavam presas em regime 

provisório14. 

Quanto à faixa etária, é possível aferir que a maior parte é composta por 

jovens, dentre as quais 47,33% possuem entre 18 a 29 anos15, conforme pode ser 

analisado no gráfico abaixo: 

Imagem 1: Faixa etária das mulheres privadas de liberdade no Brasil  

 

Fonte: Infopen. Relatório temático sobre mulheres privadas de liberdade – junho 2017.  

 

Já no que diz respeito à cor ou etnia da população prisional feminina 

brasileira, é possível inferir que 48,04% das mulheres presas são da cor/etnia parda, 

seguido de 35,59% que são de cor/etnia branca e 5,51% de cor/etnia preta, ou seja, 

somadas, as mulheres encarceradas de cor/etnia pretas e pardas totalizam 63,55% 

da população carcerária16. É importante destacar que de acordo com os dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do mesmo ano – 2017 – o 

percentual de pretos e pardos na população total brasileira era de 55,4%17, de forma 

que fica nítido que a presença da população negra (pretos e pardos) é maior no 

sistema carcerário do que na sociedade brasileira como um todo, veja-se: 

 

                                                           
14

 Ibid., p.13. 
15

 Ibid., p.29. 
16

 Ibid., p.31. 
17

 Ibid., p.31-32. 
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Imagem 2: Etnia/cor das mulheres privadas de liberdade e da população total

 
Fonte: Infopen. Relatório temático sobre mulheres privadas de liberdade – junho 2017.  

 

No que tange ao grau de escolaridade das mulheres encarceradas no Brasil, 

o relatório apurou que, no ano de 2017, 44,42% delas possuíam o Ensino 

Fundamental Incompleto, 15,27% possuíam o Ensino Médio Incompleto, 14,48% 

possuíam o Ensino Médio Completo e apenas 1,46% das presas possuíam Ensino 

Superior Completo18. Contrastando esses dados com os apurados pela PNAD, do 

mesmo ano, acerca da escolaridade da população brasileira, verifica-se que os 

dados da sociedade brasileira como um todo não espelham as mesmas 

representações no sistema carcerário, visto que naquela há uma maior dispersão 

entre todos os níveis educacionais. Desta forma, 33% da população brasileira 

possuía Ensino Fundamental Incompleto, 26,8% possuía Ensino Médio Completo e 

17% possuía Ensino Superior Completo, conforme se analisa nos gráficos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Ibid., p.34-35. 
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Imagem 3: Escolaridade das mulheres privadas de liberdade no Brasil 

 
Fonte: Infopen. Relatório temático sobre mulheres privadas de liberdade – junho 2017.  

 

Outrossim, no que diz respeito ao estado civil das mulheres privadas de 

liberdade em nosso país, o INFOPEN revela que 58,55% eram solteiras, 24,44% 

estavam em união estável e 8,24% eram casadas.19 

No mais, em relação ao número de filhos, 28,91% das mulheres presas 

possuíam apenas um filho, 28,27% possuíam dois filhos, 21,07% possuíam três 

filhos e o percentual de mulheres somadas que tinham quatro filhos ou mais 

representava 21,74%20. 

Ainda, para o presente estudo, faz-se mister destacar mais um dos dados 

reunidos pelo INFOPEN, que é justamente referente ao número de bebês e crianças 

presentes no sistema prisional junto às mães. Conforme tabela a seguir, infere-se 

que em todo o país havia 705 crianças no interior do estabelecimento penal junto 

com a mãe. Chama a atenção nos dados coletados o elevado número de crianças 

                                                           
19

 Ibid., p.37. 
20

 Ibid., p. 43-44. 
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nas unidades do Estado do Rio de Janeiro quando comparado com as demais 

Unidades da Federação, totalizando 334 filhos. Esse número é quase o quádruplo 

da segunda Unidade Federativa com mais filhos no sistema prisional, no caso em 

tela, São Paulo, que possuía 84 crianças21. 

 

Imagem 4: Número de filhos presentes nos estabelecimentos penais, de acordo com a faixa etária, 
por Unidade da Federação 

 
Fonte: Infopen. Relatório temático sobre mulheres privadas de liberdade – junho 2017.  

 

Outro dado extremamente relevante para esta pesquisa é em relação ao tipo 

penal que foi atribuído às condutas praticadas pelas mulheres reclusas, tendo em 

vista que para discutir o encarceramento feminino, bem como a adoção de medidas 

diversas da prisão, precisamos saber de que tipos de crimes estamos tratando, até 

mesmo porque, conforme será demonstrado mais à frente, para a substituição da 

                                                           
21

 Ibid., p. 45. 
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prisão preventiva pela domiciliar, o tipo penal e a forma que cometeu-se o crime é 

extremamente relevante.  

O relatório aponta que o crime de tráfico de drogas é o tipo penal 

responsável pela maior parte das prisões de mulheres no Brasil, totalizando 59,98% 

dos casos. Em segundo plano, temos o crime de roubo que perfaz 12,90% das 

prisões efetuadas e o crime de furto com 7,80%22. 

 

Imagem 5: Distribuição dos crimes tentados/consumados entre os registros das mulheres privadas de 
liberdade, por tipo penal 

  
Fonte: Infopen. Relatório temático sobre mulheres privadas de liberdade – junho 2017.  

 

Em um recorte ainda mais específico, a Defensoria do Estado do Rio de 

Janeiro publicou em março de 2021 o relatório sobre mulheres nas audiências de 

custódia no Rio de Janeiro, que apresenta os dados referentes ao ano de 2019, e 

demonstra a alta incidência dos tipos penais de furto e de tráfico de 

drogas/associação23, no percentual de crimes imputados às mulheres grávidas, 

lactantes ou com filhos menores de 12 anos no momento da audiência de custódia 

no Rio de Janeiro, conforme gráfico abaixo: 

 

                                                           
22

 Ibid., p. 45-46. 
23

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Relatório sobre mulheres nas 
audiências de custódia no Rio de Janeiro. Disponível em: < 
https://defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/153960d0ac82483580bc117104cac177.pdf> Acesso em: 
21. mar. 2021, 10:48:00 
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Imagem 6: Crimes imputados às mulheres grávidas, lactantes ou com filhos menores de 12 anos

 
Fonte: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Relatório sobre mulheres nas 

audiências de custódia no Rio de Janeiro, 2021. 

 
O relatório do INFOPEN ainda traz um dado interessante no que tange à 

série histórica dos tipos penais cometidos pelas mulheres encarceradas no Brasil. 

Essa análise demonstra que ao logo do período de 2005 a 2017, o crime de tráfico 

de drogas tem sido o principal motivador do encarceramento feminino no país, nesse 

período em análise, o tráfico representou o tipo penal que ensejou, 

aproximadamente, 59,6% das prisões anuais de mulheres24. 

 

Imagem 7: Evolução da distribuição dos crimes tentados/consumados entre os registros das mulheres 
privadas de liberdade, por tipo penal, entre 2005 e 2017  

 
Fonte: Infopen. Relatório temático sobre mulheres privadas de liberdade – junho 2017.  

 

 

                                                           
24

 Ibid., p.47-48. 
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Em relação ao tempo total ao qual essas mulheres são condenadas, 42,2% 

das mulheres cumprem pena entre 4 a 8 anos, 24,69% cumprem pena de 8 a 15 

anos e 13,4% entre 2 e 4 anos. 

Portanto, em síntese, podemos inferir que o perfil da maior parte das 

mulheres encarceradas no Brasil, com base nos dados ora apresentados, é de 

jovens, negras (pretas e pardas), com ensino fundamental incompleto, solteiras, 

presas pelo suposto cometimento de crime de tráfico de drogas, cumprindo penas 

de 4 a 8 anos. 
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3. CONSOLIDAÇÕES NORMATIVAS E JURISPRUDENCIAIS ACERCA DO 

ENCARCERAMENTO FEMININO NO BRASIL 

 

Nesse capítulo pretendemos apontar os principais amparos normativos 

específicos que legitimam a concessão da prisão domiciliar como substitutiva da 

prisão preventiva das mulheres privadas de liberdade, em especial, das gestantes, 

puérperas, lactantes e mães com filhos sob sua responsabilidade menores de 12 

anos ou portadores de deficiência.  

Esse panorama legal é imprescindível na análise de um possível 

distanciamento entre o direito posto e a realidade vivenciada pelas mulheres 

encarceradas por todo o território brasileiro.  

 

3.1 Constituição Federal  

 

Há de se destacar desde logo que a Constituição Federal limita o poder 

punitivista do Estado ao garantir uma série de direitos aos indivíduos que praticam 

posturas desviantes ao ordenamento jurídico.  

Um dos alicerces primordiais do Estado Democrático de Direito é o direito a 

não ser submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante 

consolidado no artigo 5°, III, da Constituição Federal. Todavia, o próprio sistema 

carcerário é por si só desumano e degradante, ao passo que o próprio Superior 

Tribunal Federal (STF) já reconheceu na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) nº 347/DF, que o sistema prisional brasileiro configura um 

estado de coisas inconstitucionais.  

Ainda, o artigo 5º, XLIX, da Constituição Federal reforça que é “assegurado 

aos presos o respeito à integridade física e moral”, no entanto, de acordo com as 

pesquisas que serão trazidas mais à frente neste capítulo, os relatos dos presos 

sobre as condições no cárcere não refletem a consolidação dessa garantia. Não há 

como o sistema carcerário como é hoje, fundado numa ideia eminentemente 

punitiva, vingativa e não ressocializadora, respeitar a integridade física e moral dos 

presos.  

No que tange especialmente às mulheres encarceradas o artigo 5º, L, da 

Constituição da República revela que “às presidiárias serão asseguradas condições 

para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação”. 
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No mesmo sentido, o artigo 9º do Estatuto da Criança e do Adolescente impõe 

que “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”. 

Tais previsões normativas vão ao encontro da importância do aleitamento 

materno, inclusive na redução da mortalidade infantil25, conforme orientação da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde que recomendam o 

aleitamento materno pelo menos até os 2 anos de idade, sendo certo que de 

maneira exclusiva nos primeiros seis meses de vida e depois dessa idade o 

amamento deve permanecer junto com a alimentação complementar pelo menos até 

os 2 anos26. Contudo, a pesquisa realizada pelo Instituto Alana demonstra que no 

sistema carcerário a separação das crianças de suas mães reclusas ocorre antes 

desse período27. 

É imperioso destacar o artigo 5º, XLV, de nossa Lei Maior segundo o qual 

“nenhuma pena passará da pessoa do condenado” que consubstancia o princípio da 

intranscendência da pena. De acordo com este, o Estado não pode praticar nenhum 

ato que imponha consequências penais a quem não participou da realização de um 

crime 28. Todavia, submeter crianças ao cárcere em razão da prática de um delito 

cometido por sua genitora implica em clara afronta a este princípio constitucional, 

tendo em vista que os filhos acabam sofrendo as consequências da vivência no 

cárcere por atos praticados por outrem. Ao mesmo tempo, obrigar a separação 

precoce da mãe e da criança coloca em risco o próprio desenvolvimento saudável 

                                                           
25

 BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e 
alimentação complementar. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009. 112 p. : il. – (Série A. 
Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica, n. 23). p.13. Disponível em: 
<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_alimentacao.pdf> 
Acesso em 19 mar. 2021, 17:56:00 
26

 Ibid., p.12. 
27

 INSTITUTO ALANA. Pela liberdade : a história do habeas corpus coletivo para mães & crianças. -- 
São Paulo : Instituto Alana, 2019, p.42. Disponível em: <https://prioridadeabsoluta.org.br/wp-
content/uploads/2019/05/pela_liberdade.pdf>. Acesso em: 06 mar. 2021, 17:50:00 
28

 DUARTE, Dêbora Garcia; KAZMIERCZAK, Luiz Fernando. O princípio da intranscendência da 
pena sob a luz de um dirito penal constitucional. Revista Intervenção, Estado e Sociedade, 
Ourinhos – SP, v. 4, n. 1, p. 372-377, ago. 2018. ISSSN 2359-3473. p.131. Disponível em: 
http://www.revista.projuriscursos.com.br/index.php/revista-projuris/article/view/257. Acesso em: 20 
mar.2021, 11:02:00  

http://www.revista.projuriscursos.com.br/index.php/revista-projuris/article/view/257
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dos filhos29 seja pela falta de amamentação, como já retratado, seja pela privação da 

convivência familiar30.  

 

3.2 Lei nº 7.210/84 – Lei de Execução Penal  

 

Seguindo a linha de proteção à mulher gestante e parturiente privada de 

liberdade, a Lei nº 11.942/2009 promoveu diversas alterações na Lei de Execução 

Penal (LEP) de forma que esta passou a prever, em seu artigo 8931, que todas as 

penitenciárias femininas serão dotadas de seção para gestantes e parturientes, e de 

creches para abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) 

anos, assim como berçários onde as presas possam cuidar de seus filhos e 

amamentá-los no mínimo até os 6 (seis) meses de idade (art. 83, §2º, LEP32). 

Ademais, no que tange à assistência à saúde, a partir de 2009 a LEP também 

passou a assegurar, em seu artigo 14, §3º33, o acompanhamento médico às 

mulheres, principalmente no pré-natal e no pós-parto, e também ao recém-nascido.  

Todavia, o que se verifica no plano fático é uma situação completamente 

distante destas previsões. O relatório INFOPEN de 2017 apurou que apenas 

3,20%34 dos estabelecimentos prisionais femininos possuem berçário e/ou centro de 

referência materno-infantil, conforme infere-se da tabela abaixo: 

 

 

                                                           
29 INSTITUTO ALANA. Pela liberdade : a história do habeas corpus coletivo para mães & crianças. 
São Paulo : Instituto Alana, 2019, p.41. Disponível em: <https://prioridadeabsoluta.org.br/wp-
content/uploads/2019/05/pela_liberdade.pdf>. Acesso em: 06 mar. 2021, 17:50:00 
30

 Ibid., p.43. 
31

 Art. 89.  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. 
32

Art. 83. 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. 
(...) 
§ 2

o
  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. 
33

Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, 
compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 
(...) 
§ 3

o
  Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-

parto, extensivo ao recém-nascido. 
34

 DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. Relatório temático sobre mulheres privadas 
de liberdade – junho 2017. p.22-23. Disponível em: 
<http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-
mulheres/copy_of_Infopenmulheresjunho2017.pdf> Acesso em: 06 mar. 2021, 19:10:00 
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Imagem 8: Estabelecimentos penais que têm berçário e/ou centro de referência materno-infantil, por 
Unidade da Federação 

 

Fonte: Infopen. Relatório temático sobre mulheres privadas de liberdade – junho 2017.  

 

No que tange à existência de creches apropriadas para receber crianças 

acima de 2 (dois) anos nos estabelecimentos prisionais, a situação é ainda mais 

alarmante. O relatório supramencionado apurou que apenas 0,66% das unidades 

prisionais que recebem mulheres indicaram que possuem esse espaço35, veja-se:  

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Ibid., p. 23-24. 
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Imagem 9: Estabelecimentos penais que têm creche, por Unidade da Federação

 
Fonte: Infopen. Relatório temático sobre mulheres privadas de liberdade – junho 2017.  

 

Ainda no que diz respeito à questão das creches importa destacar a 

pesquisa Dar à Luz na Sombra realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), que entrevistou mais de 80 detentas e apurou que a maior parte 

das entrevistadas defendeu que não era apropriada a permanência dos filhos dentro 

do ambiente prisional e, por isso, eram contrárias à construção de creches no 

interior das unidades prisionais. Nesse sentido, os pesquisadores concluíram que 

tanto as detentas, quanto especialistas e funcionárias dos estabelecimentos 

prisionais acham que o modelo de creche externa à unidade prisional, na qual as 
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mães pudessem visitar as crianças, e não vice-versa, seria uma melhor solução para 

garantir a convivência familiar sem que a criança permaneça dentro do cárcere36. 

Ademais, conforme pesquisa realizada em 2015 pelo Grupo de Pesquisa em 

Política de Drogas e Direitos Humanos do Laboratório de Direitos Humanos da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro em duas unidades prisionais do Rio de 

Janeiro, nota-se graves denúncias acerca das condições de higiene e salubridade 

das unidades. A pesquisa aponta como principais queixas das presas a falta d’água 

para tomar banho, má qualidade da comida, atendimento médico precário, violação 

ao direito à intimidade das mulheres e uso indevido de algemas inclusive durante o 

parto37.  

 

3.3 Regras de Bangkok 

 

As regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e 

medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, mais conhecidas 

como Regras de Bangkok, são o principal marco normativo internacional38 a abordar 

as especificidades das medidas a serem adotadas no encarceramento feminino, a 

partir de uma ótica voltada aos direitos humanos e à aplicação de medidas distintas 

da prisão. 

Cabe ressaltar que as Regras de Bangkok foram aprovadas pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas em 2010, sendo que o Brasil participou ativamente nas 

negociações para sua elaboração e aprovação39. Todavia, em que pese o 

compromisso internacional assumido pelo país, não houve a conversão em políticas 

públicas consistentes e apenas em 2016 o Diploma foi publicado oficialmente em 

                                                           
36

 Brasil. Ministério da Justiça. Secretaria de Assuntos Legislativos. Dar à luz na sombra: condições 
atuais e possibilidades futuras para o exercício da maternidade por mulheres em situação de prisão. 
Ministério da Justiça, Secretaria de Assuntos Legislativos. -- Brasília: Ministério da Justiça, IPEA, 
2015. p. 41. Disponível em: < https://www.justica.gov.br/news/201clugar-de-crianca-nao-e-na-prisao-
nem-longe-de-sua-mae201d-diz-pesquisa/pesquisa-dar-a-luz-na-sombra-1.pdf> Acesso em 31 mar. 
2021, 16:53:00. 
37

 BOITEUX, Luciana. et al. Mulheres e crianças encarceradas: um estudo jurídico-social sobre a 
experiência da maternidade no sistema prisional do Rio de Janeiro. LADIH, UFRJ, 2015. p. 
4.Disponível em: <http://fileserver.idpc.net/library/M--es-encarceradas-UFRJ.pdf> Acesso em: 09 dez. 
2020, 14:18:00. 
38

 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 – 1. Ed – Brasília, 2016, p. 12. Disponível em: 
<http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1356677/regras-bangkok.pdf> Acesso em: 20 mar. 2021, 
11:09:00 
39

 Ibid. 
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português pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o apoio do Instituto Terra, 

Trabalho e Cidadania (ITTC) e da Pastoral Carcerária Nacional40.  

Essas regras determinam que as especificidades de gênero devem ser 

observadas pelos gestores e membros do sistema de justiça no tratamento das 

reclusas, como forma de atingir a igualdade material41. É o que podemos extrair logo 

da Regra 1, como se segue:  

Regra 1 A fim de que o princípio de não discriminação, incorporado na regra 

6 das Regras mínimas para o tratamento de reclusos, seja posto em prática, 

deve-se ter em consideração as distintas necessidades das mulheres 

presas na aplicação das Regras. A atenção a essas necessidades para 

atingir igualdade material entre os gêneros não deverá ser considerada 

discriminatória. (CNJ, 2016, p.21) 

Além deste aspecto, as Regras de Bangkok apresentam-se como um forte 

instrumento na agenda internacional do desencarceramento, vez que também 

impõem que se deve priorizar todas as medidas alternativas à prisão. Essa 

orientação pode ser extraída tanto das observações preliminares como da Regra 57, 

veja-se:  

Observações Preliminares 
(...) 
2. Reconhecendo a necessidade de estabelecer regras de alcance mundial 
em relação a considerações específicas que deveriam ser aplicadas a 
mulheres presas e infratoras e levando em conta várias resoluções 
relevantes adotadas por diferentes órgãos das Nações Unidas, pelas quais 
os Estados membros foram convocados a responder adequadamente às 
necessidades das mulheres presas e infratoras, as presentes regras foram 
elaboradas para complementar, conforme seja apropriado, as Regras 
mínimas para o tratamento de reclusos e as Regras mínimas das Nações 
Unidas sobre medidas não privativas de liberdade (Regras de Tóquio), em 
conexão com o tratamento de mulheres presas e alternativas ao 
encarceramento para mulheres infratoras; 
 
Regra 57 As provisões das Regras de Tóquio deverão orientar o 
desenvolvimento e a implementação de respostas adequadas às mulheres 
infratoras. Deverão ser desenvolvidas, dentro do sistema jurídico do Estado 
membro, opções específicas para mulheres de medidas despenalizadoras e 
alternativas à prisão e à prisão cautelar, considerando o histórico de 
vitimização de diversas mulheres infratoras e suas responsabilidades de 
cuidado. 
 

Em relação às prisões cautelares o referido Diploma destaca o risco 

específico de abuso que as mulheres submetidas à prisão cautelar enfrentam e 

                                                           
40

 Ibid. 
41

 INSTITUTO TERRA, TRABALHO E CIDADANIA. MulhereSemPrisão: Desafios e possibilidades 
para reduzir a prisão provisória de mulheres. 2017. p.6. Disponível em: 
<http://ittc.org.br/mulheresemprisao/> Acesso em: 20 mar. 2021, 11:09:00 
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impõe a manutenção dos laços comunitários e familiares das mulheres infratoras, 

prescrevendo a aplicação de medidas despenalizadoras sempre que apropriado e 

possível, conforme se verifica abaixo:  

Regra 56 As autoridades competentes reconhecerão o risco específico de 
abuso que enfrentam as mulheres em prisão cautelar e adotarão medidas 
adequadas, de caráter normativo e prático, para garantir sua segurança 
nessa situação. 
(...) 
Regra 58 Considerando as provisões da regra 2.3 das Regras de Tóquio, 
mulheres infratoras não deverão ser separadas de suas famílias e 
comunidades sem que se considere devidamente a sua história e laços 
familiares. Formas alternativas de lidar com mulheres infratoras, tais como 
medidas despenalizadoras e alternativas à prisão, inclusive à prisão 

cautelar, deverão ser empregadas sempre que apropriado e possível. 
 

Outrossim, no que tange às garantias da mulheres gestantes, com filhos e 

lactantes na prisão, importa salientar que o referido Diploma  prevê expressamente 

que as necessidades médicas e nutricionais das mulheres presas gestantes ou 

lactantes devem ser garantidas no ambiente prisional. 

Regra 48 1. Mulheres gestantes ou lactantes deverão receber orientação 
sobre dieta e saúde dentro de um programa a ser elaborado e 
supervisionado por um profissional da saúde qualificado. Deverão ser 
oferecidos gratuitamente alimentação adequada e pontual, um ambiente 
saudável e oportunidades regulares de exercícios físicos para gestantes, 
lactantes, bebês e crianças.  
2. Mulheres presas não deverão ser desestimuladas a amamentar seus 
filhos/as, salvo se houver razões de saúde específicas para tal. 
3. As necessidades médicas e nutricionais das mulheres presas que tenham 
recentemente dado à luz, mas cujos/as filhos/as não se encontram com elas 
na prisão, deverão ser incluídas em programas de tratamento.  

 

Ademais, em relação à manutenção dos filhos dentro da prisão junto com a 

mãe as Regras de Bangkok afirmam que as decisões que as autorizam devem 

observar o melhor interesse da criança, sendo certo que caso permaneçam no 

ambiente prisional, jamais poderão ser tratadas como presas, devendo ser 

observado o direito de acesso aos serviços de saúde e de educação adequados 

para o seu desenvolvimento. 

Regra 49 Decisões para autorizar os/as filhos/as 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. 
 
Regra 50 Mulheres presas cujos/as filhos/as estejam na prisão deverão ter 
o máximo possível de oportunidades de passar tempo com eles.  
 
Regra 51 1. Crianças vivendo com as mães na prisão deverão ter acesso a 
serviços permanentes de saúde e seu desenvolvimento será supervisionado 
por especialistas, em colaboração com serviços de saúde comunitários. 2. 
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O ambiente oferecido para a educação dessas crianças deverá ser o mais 
próximo possível àquele de crianças fora da prisão.  

 

Importa destacar, também, que com relação à garantia de convivência das 

mães reclusas com seus filhos, o artigo 50 das Regras de Bangkok prevê que deve 

ser garantido o máximo de oportunidades possíveis para que as mulheres presas 

passem tempo com seus filhos. Ainda, a Regra 52 salienta que a decisão sobre o 

momento de separação da mãe do seu filho deve ser fundada no melhor interesse 

da criança, devendo ser conduzida com delicadeza e sendo imperioso que se 

ofereça, após essa separação, às mulheres presas o máximo de oportunidades e 

condições para encontrar-se com seus filhos, quando estiver atendido o melhor 

interesse das crianças e quando a segurança pública não for comprometida.  

 

Regra 50 Mulheres presas cujos/as filhos/as estejam na prisão deverão ter 
o máximo possível de oportunidades de passar tempo com eles.  
 
Regra 52 1. A decisão do momento de separação da mãe de seu filho 
deverá ser feita caso a caso e fundada no melhor interesse da criança, no 
âmbito da legislação nacional pertinente. 2. A remoção da criança da prisão 
deverá ser conduzida com delicadeza, e apenas quando alternativas de 
cuidado da criança tenham sido identificadas e, no caso de presas 
estrangeiras, com consulta aos funcionários/as consulares. 3. Uma vez 
separadas as crianças de suas mães e colocadas com familiares ou 
parentes, ou sob outras formas de cuidado, serão oferecidas às mulheres 
presas o máximo de oportunidades e condições para encontrar-se com seus 
filhos e filhas, quando estiver sendo atendido o melhor interesse das 
crianças e a segurança pública não for comprometida. 

 

3.4 Marco Legal da Primeira Infância  

 

O artigo 227 da Constituição Federal inaugura a doutrina da proteção 

integral da criança e do adolescente42, determinando que é um dever conjunto da 

família, da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade os seus 

direitos. Ademais, esse artigo deve ser entendido como uma norma de eficácia plena 

e aplicabilidade imediata sob pena de se tornar uma mera carta de intenções43. 

Normas de eficácia plena podem ser entendidas como aquelas que dispõem de 

aplicabilidade direta, imediata e integral, conforme ensina o Professor Guilherme 

Peña de Moraes: 

                                                           
42

 INSTITUTO ALANA. Pela liberdade : a história do habeas corpus coletivo para mães & crianças. 
São Paulo : Instituto Alana, 2019, p.40. Disponível em: <https://prioridadeabsoluta.org.br/wp-
content/uploads/2019/05/pela_liberdade.pdf>. Acesso em: 06 mar. 2021, 17:50:00 
43

 Ibid., p.41. 
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as normas constitucionais de eficácia plena dispõem de aplicabilidade 
direta, imediata e integral, eis que não carecem de regulamentação para 
tornarem-se aplicáveis (aplicabilidade direta), são suscetíveis de aplicação 
sem solução de continuidade (aplicabilidade imediata) e não podem ter o 
seu alcance contido pela legislação infraconstitucional (aplicabilidade 
integral) (MORAES, 2016, p.93) 
 

Seguindo a regra da absoluta prioridade estabelecida pela Constituição, a 

Lei nº 13.257 de 8 de março de 2016 – conhecida como Marco Legal da Primeira 

Infância – garante a criação de diversos programas e políticas públicas voltadas à 

promoção do desenvolvimento integral da criança, em especial nos primeiros seis 

anos de vida44, bem como seu artigo 19 altera o artigo 8º do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (Lei nº 8.069/90) para fazer constar que incumbe ao poder público 

garantir às mulheres gestantes e com filhos na primeira infância, que estejam sob 

sua custódia em unidade de privação de liberdade, ambiente que atenda às normas 

sanitárias e que sejam adequados ao desenvolvimento integral da criança:  

Art. 8º É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às 
políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, 
nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério 
e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema 
Único de Saúde. 
§ 10. 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. (grifou-se) 

 

Tendo em vista que tanto a permanência da criança com a mãe no cárcere, 

como a separação destas, pode prejudicar severamente o desenvolvimento infantil45, 

o Marco Legal da Primeira Infância apresenta uma alternativa a esse falso paradoxo 

que se estabelece entre a separação ou a institucionalização da criança ao alterar o 

artigo 318 do Código de Processo Penal que passa a prever a prisão domiciliar para 

mulheres com filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos, conforme se vê:  

Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando 
o agente for:          
I - maior de 80 (oitenta) anos; 
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; 
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) 
anos de idade ou com deficiência;  
IV - gestante;           (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016) 
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade 
incompletos;           (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 
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VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 
12 (doze) anos de idade incompletos.           (Incluído pela Lei nº 13.257, de 
2016) 
Parágrafo único.  Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos 
requisitos estabelecidos neste artigo. 

 

Essa garantia legal é um reconhecimento da ineficácia do próprio Estado na 

preservação da vida, da saúde e da dignidade dos indivíduos encarcerados. 

Constata-se, portanto, que o ambiente prisional é insalubre para gestantes e 

crianças, nesse sentido, a pesquisa do Instituto Alana afirma que: 

No caso de crianças com mães encarceradas, o estresse tóxico decorre do 
ambiente prisional que não permite condições adequadas e dignas à 
criança, tanto pelas condições e funcionamento estruturais de um presídio, 
como em decorrência da situação precária que a mulher encarcerada 
vivencia. 
(...) 
Tais impactos repercutem nos direitos à vida e à saúde. No caso de 
mulheres encarceradas, o pré-natal não é total e adequadamente 
assegurado e experiências de violência obstétrica são recorrentes7, o que, 
para além de violar direitos reprodutivos, é preocupante tendo em vista que 
o período gestacional e o momento do nascimento refletem no 
desenvolvimento infantil. (INSTITUTO ALANA, 2019, p. 41 e 42) 

 

O levantamento realizado pelo INFOPEN em junho de 2017 demonstra 

justamente esta precariedade na infraestrutura dos estabelecimentos prisionais, 

principalmente no que tange à existência de celas adequadas para gestantes, 

berçários, creche e centro de referência materno-infantil. No Brasil, apenas cerca de 

14,2% das unidades prisionais que recebem mulheres, possuem espaço reservado 

para gestantes e lactantes46, conforme pode-se inferir da tabela abaixo: 
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 DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. Relatório temático sobre mulheres privadas 
de liberdade – junho 2017. p.20. Disponível em: 
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Imagem 10: Estabelecimentos penais que têm cela/dormitório adequado para gestantes, por Unidade 
da Federação 

 
Fonte: Infopen. Relatório temático sobre mulheres privadas de liberdade – junho 2017.  

 

Noutra perspectiva, é imprescindível analisar que de acordo com os dados 

coletados pelo INFOPEN, no Brasil apenas 59,60% das gestantes e lactantes 

privadas de liberdade estão em celas adequadas47, conforme tabela a seguir: 
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Imagem 11: Mulheres gestantes e lactantes privadas de liberdade, por Unidade da Federação

 
Fonte: Infopen. Relatório temático sobre mulheres privadas de liberdade – junho 2017.  

 

 

3.5 Habeas Corpus Coletivo 143.641  

 

A manutenção da criança no cárcere junto à mãe lhe priva do direito à 

educação e ao desenvolvimento adequado tendo em vista as condições vivenciadas 

nas prisões48. No mesmo passo, na separação há a privação ao direito à 

convivência familiar, o que também prejudica o seu desenvolvimento49. Destarte, é 

possível observar que em ambos os cenários a pena aplicada à mãe atinge a 

criança, verificando-se uma clara violação ao princípio da intranscendência da pena, 

segundo o qual “nenhuma pena passará da pessoa do condenado” consolidado no 

artigo 5º, XLV, da Constituição Federal, conformo já salientamos anteriormente.  
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Nesse sentido, em 8 de maio de 2017 membros do Coletivo de Advogados 

em Direitos Humanos (CADHu) impetraram habeas corpus coletivo perante o STF 

em favor de todas as mulheres presas cautelarmente que ostentassem a condição a 

condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças sob sua 

responsabilidade, bem como em favor das próprias crianças. 

Em síntese o CADHu sustentou no habeas corpus 143.641 que o 

confinamento delas em estabelecimentos prisionais precários, subtraindo-lhes o 

acesso a programas de saúde para acompanhamento adequado do pré-natal e do 

pós-parto, bem como privando as crianças de condições adequadas ao seu 

desenvolvimento, constitui tratamento desumano, cruel e degradante, que infringe o 

princípio da individualização da pena e da vedação a penas cruéis50. 

A peça inaugural trazida no presente habeas corpus pela CADHu reuniu os 

dados estarrecedores do INFOPEN de 2014 que indicavam haver apenas 37 

ginecologistas para toda a população prisional feminina brasileira, bem como 

apontavam que os módulos de saúde estavam disponíveis em apenas 37% das 

unidades prisionais de todo o Brasil51. 

O voto do Ministro Ricardo Lewandowski ressalta ainda o brilhantismo da 

exordial elaborada pelos advogados membros da CADHu ao demonstrar a triste e 

“fragorosamente inconstitucional” realidade das mulheres submetidas ao sistema 

carcerário brasileiro. A referida peça cita relatos de mulheres que tiveram que dar à 

luz em solitárias sem nenhuma assistência médica, assim como relatos de 

parturientes que permanecerem algemadas durante todo o momento do parto, ou 

ainda, sem a comunicação e presença de familiares52. 

Para além disso, ainda há relatos sobre o descaso com a saúde da gestante 

com a completa ausência de cuidado pré-natal, com a constatação de inúmeros 

casos de transmissão evitável de sífilis ao feto e a falta de escolta para levar as 
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 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS 143.641. p.4. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC143641final3pdfVoto.pdf> Acesso em: 
20 mar. 2021, 11:52:00 
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 COLETIVO DE ADVOGADOS DE DIREITOS HUMANOS. HABEAS CORPUS 143.641. p.17. 
Disponível em: <https://cadhu.wordpress.com/2018/02/27/leia-a-integra-do-habeas-corpus-coletivo-
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52
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20 mar. 2021, 11:52:00 
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gestantes encarceradas às consultas médicas, implicando em vários casos de 

partos no interior da própria prisão, como em celas e corredores53. 

É interessante observar, desde logo, que mesmo com a previsão da 

conversão da prisão preventiva pela domiciliar no Marco Legal da Primeira Infância 

de 2016, como já demonstrado acima, em clara contradição com as determinações 

legais, as mulheres permaneciam presas preventivamente a partir de decisões 

judiciais com fundamentações genéricas tais como a ordem pública ou a gravidade 

do crime 54, o que motivou o referido habeas corpus.  

Como indicativo dessa realidade, mesmo diante da constatação empírica e 

reconhecimento legal de que o cárcere não é um ambiente apropriado para o 

desenvolvimento infantil, à época da impetração deste habeas corpus havia 1.925 

crianças nessa situação55. 

No mesmo sentido do que já antevimos na abertura do presente capítulo, o 

Relator do presente habeas corpus reconheceu que em que pese o grande espaço 

temporal desde a sua edição, nem a Constituição Federal nem a Lei de Execuções 

Penais vêm sendo respeitadas pelas autoridades responsáveis pelo sistema 

prisional, conforme registrado pelo próprio Infopen Mulheres 2014 realizado pelo 

Departamento Penitenciário (DEPEN)56, em flagrante violação ao direito de não ser 

submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante (art.5º, II, CRFB/88), 

ao princípio da individualização da pena (art.5º, XLV, CRFB/88),  ao direito das 

presidiárias de permanecerem com seus filhos durante o período da amamentação 

(art.5º, L, CRFB/88) e ao direito à integridade física e moral dos presos (art.5º, XLIX, 

CRFB/88). 

Quanto à análise do presente instrumento com caráter coletivo é importante 

salientar que fora a primeira vez que o STF reconheceu seu cabimento57. O Relator 

do referido writ, o Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu que se deve autorizar o 

seu emprego em razão da doutrina brasileira do habeas corpus que garante ao 
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 INSTITUTO ALANA. Pela liberdade : a história do habeas corpus coletivo para mães & crianças. 
São Paulo : Instituto Alana, 2019, p.27. Disponível em: <https://prioridadeabsoluta.org.br/wp-
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mesmo uma natureza maleável no combate às violações de direitos fundamentais58, 

bem como que: 

na sociedade contemporânea, burocratizada, e massificada, as lesões a 
direitos, cada vez mais, assumem um caráter coletivo, sendo conveniente, 
inclusive por razões de política judiciária, disponibilizar-se um remédio 
expedito e efetivo para a proteção dos segmentos por elas atingidos, 
usualmente desprovidos de mecanismos de defesa céleres e adequados 
(STF, HABEAS CORPUS 143.641, p. 16) 
 

Faz-se mister destacar também que o reconhecimento da modalidade 

coletiva do referido habeas corpus além de consolidar uma importante conquista na 

defesa coletiva dos direitos fundamentais, também visava garantir uma maior 

uniformização das decisões judiciais, de forma a superar a arbitrariedade judicial59  

que se verificava em vários tribunais do Brasil pela não aplicação da determinação 

legal com égide em fundamentos genéricos, conforme já mencionado. Além disso, 

busca evitar a multiplicidade de processos semelhantes, garantindo inclusive, maior 

celeridade e economia de recursos do Tribunal60. 

Destarte, reforçando o entendimento já consolidado pela Corte na ADPF 

347/DF, de que o sistema prisional brasileiro “encontra-se em um estado de coisas 

inconstitucional”61, o STF concedeu a ordem determinando a substituição da prisão 

preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou 

mães de crianças e deficiente relacionadas no processo pelas autoridades, 

excetuados os casos de cometimento de crimes praticados mediante violência ou 

grave ameaça contra seus descendentes ou em situação excepcionalíssimas 

devidamente fundamentadas62. Ademais, estendeu-se, de ofício, a ordem para todas 

as demais mulheres e adolescentes que se encontrassem em idêntica situação no 

território nacional63. 

É imperioso notar que Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento 

de que a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar não é uma mera 
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possibilidade, mas um dever do juiz64 a ser concedida a todas as mulheres presas 

que estivessem nestas situação acima discriminada.  

 

3.6 Lei nº 13.769/2018 

 

Seguindo a tendência jurisprudencial, em dezembro de 2018 foi promulgada 

a Lei nº 13.769 que veio estabelecer no plano normativo a substituição da prisão 

preventiva pela prisão domiciliar das mulheres gestantes ou mães ou responsáveis 

por crianças ou por pessoas com deficiência, e disciplinar o regime do cumprimento 

de pena privativa de liberdade de condenadas na mesma situação.  

Nessa linha, a referida lei alterou o Código de Processo Penal 

acrescentando os artigos 318-A65 e 318-B66 que dispõem, em síntese, que a prisão 

preventiva imposta à mulher gestante ou mãe ou responsável por crianças ou 

pessoas com deficiência será substituída pela prisão domiciliar desde que não tenha 

cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, nem tenha cometido 

crime contra seu filho ou dependente. Ademais, o artigo 318-B prevê que essa 

substituição não impede a aplicação concomitante das medidas alternativas 

previstas no artigo 319, tais como o comparecimento periódico ao juízo, 

recolhimento domiciliar no período noturno, monitoramento eletrônico e outras. 
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4. A INAPLICABILIDADE DAS NORMAS: A ATUAÇÃO DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Em razão do cenário de pandemia provocado pelo novo Coronavírus67 que 

chegou ao Brasil em 2020, a situação se tornou ainda mais dramática para as 

mulheres gestantes, lactantes e mães presas. Em abril a Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro teve que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para 

pleitear a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar de uma mãe lactante 

com filho recém-nascido que responde pelo crime de roubo de celular, após tal 

pedido ter sido negado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Além desta, a Defensoria do Rio conseguiu outra decisão no 

mesmo sentido, desta vez no Superior Tribunal de Justiça, concedendo a prisão 

domiciliar a uma presa gestante e mãe de uma criança menor de 12 anos que 

responde pelo crime de tráfico e associação para o tráfico68. 

A notícia da Defensoria do Rio ainda aponta que na data da matéria, 16 de 

abril de 2020, mesmo com o avanço da pandemia no estado, treze outras mulheres, 

gestantes e lactantes, com direito à prisão domiciliar ainda permaneciam presas 

preventivamente. Dentre essas treze, três aguardavam a apreciação do pedido pela 

Vara de Execuções Penais desde o dia 16 de março. 

Uma análise inicial desses dados da Defensoria Pública do Rio de Janeiro 

pode, desde já, indicar que a necessidade de recurso às instâncias extraordinárias 

de nosso sistema de justiça demonstra a não observância da legislação 

supramencionada pelos órgãos ordinários. 

Corroborando essa constatação preliminar, em abril de 2020 o 

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) divulgou o mapeamento de presas 

grávidas, parturientes, mães de crianças de até 12 anos, idosas ou doentes no 

sistema prisional brasileiro com o intuito de reunir informações para o combate do 
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COVID-19 nas penitenciárias. Os dados coletados demonstram que o total de 

mulheres presas no Brasil era de: 208 mulheres grávidas; 44 puérperas e 12.821 de 

mães de crianças de até 12 anos. Em relação às presas provisórias, tínhamos: 77 

mulheres grávidas; 20 puérperas e 3.136 mães de crianças de até 12 anos.69 

Noutro giro, em março de 2021 a Defensoria Pública do Estado do Rio de 

Janeiro publicou o relatório sobre mulheres nas audiências de custódia no Rio de 

Janeiro, referente aos dados do ano de 2019. Nesta pesquisa apurou-se que, no que 

tange ao direito à prisão domiciliar, conforme os critérios legais já mencionados no 

capítulo anterior, apesar do considerável índice de soltura (65,4%) ainda é alto o 

número de mulheres presas que cumpriam os requisitos do artigo 318 do Código de 

Processo Penal no momento da audiência de custódia, e ainda assim foram 

mantidas presas (aproximadamente 25,9%)70. Ressalta-se que as solturas 

representam o número combinado de relaxamento de prisão, liberdade provisória e 

prisão domiciliar.  

A tabela abaixo, retirada do referido Relatório, demonstra o percentual de 

solturas de mulheres nas audiências de custódia, em relação aos principais crimes 

imputados, bem como demonstra o número de mulheres que tinham o direito à 

prisão domiciliar. 
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Imagem 12: Percentual de soltura de acordo com o tipo penal imputado 

Fonte: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Relatório sobre mulheres nas 
audiências de custódia no Rio de Janeiro, 2021. 

 

O referido Relatório ainda consolidou os dados coletados com base na 

quantidade de ocorrências que correspondiam a mulheres que atendiam os critérios 

objetivos da prisão domiciliar, se foram assistidas por advogados ou pela Defensoria 

bem como considerou o perfil das decisões em audiências de custódia conforme a 

tabela abaixo: 

 
 

 
 
 
 
 
 



38 
 

Imagem 13: Perfil das decisões de acordo com a situação das mulheres na audiência de custódia 

 
Fonte: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Relatório sobre mulheres nas audiências de 

custódia no Rio de Janeiro, 2021. 

 
A partir desses dados é possível aferir que a maior parte das mulheres foram 

atendidas pela Defensoria Pública, bem como que as decisões foram, em maioria, 

concedendo a liberdade provisória (376). Todavia, destaca-se ainda, o alto número 

de prisões preventivas (136)71. 

No mais, ainda chama atenção o perfil divergente das decisões dentro do 

mesmo grupo de crimes praticados, sobretudo, nos casos que envolvem os crimes 

da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06) e do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 

10.826/03)72, nas quais ressalta-se o grande número de decisões decretando a 

prisão preventiva, veja-se: 
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Imagem 14: Perfil das decisões de acordo com o tipo penal imputado 

Fonte: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Relatório sobre mulheres nas audiências de 
custódia no Rio de Janeiro, 2021. 

 

Ainda é imperioso destacar que a referida pesquisa analisou 

qualitativamente os termos das decisões nas audiências de custódia, destacando-

se que apesar dos parâmetros normativos objetivos estabelecidos nas leis 

mencionadas no tópico anterior, os juízes continuam decidindo sobre a autorização 

ou desautorização da prisão domiciliar de forma genérica e com base em 

fundamentos distintos dos previstos normativamente.  

Observa-se que em diversas decisões os parâmetros para a 

desautorização foram traçados com base em argumentos morais sobre a qualidade 

da mulher como responsável pelos filhos, de forma a determinar a desnecessidade 

da presença da mãe nos cuidados com a criança, bem como a partir de uma 

atribuição de violência a tipos penais que em tese não são previstos como tais, 

principalmente no que tange a Lei de Drogas e ao Estatuto do Desarmamento73. 
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Colaciona-se aqui alguns dos exemplos de decisões trazidos na referida 

pesquisa, que embasam a presente conclusão:  

Exemplo 2 – prisão preventiva – 0002378-23.2020.8.19.0001 – Art. 33 da 
Lei de Drogas: custodiada tem três filhos e um deles é menor de 12 anos. 
Juízo compreende que, ainda que o crime não tenha sido cometido com 
violência ou grave ameaça, a custodiada deve ser cautelarmente 
segregada. Ademais, o juízo entende que a filha de 19 (dezenove) anos 
pode ficar responsável pelo menor de 12 (doze) anos até que a questão 
seja tratada pelo Juizado da Infância e da Juventude. 
Exemplo 5 – prisão preventiva – 0245308-09.2019.8.19.0001 – Art. 180, 
CP: juízo considerou o relato em sede policial de que as custodiadas 
participam de uma organização criminosa. Nenhum dos crimes apontados, 
receptação ou organização criminosa, são definidos em termos de 
violência ou grave ameaça, contudo o juízo não concedeu prisão 
domiciliar. Ainda, houve menção ao fato de que a custodiada, grávida, 
escolheu participar da atividade criminosa mesmo sabendo da gravidez. 
Exemplo 7 – prisão preventiva – 0251370-65.2019.8.19.0001 – Art. 33 da 
Lei de Drogas: decisão enfática em que o juízo asseverou, com destaque, 
que o crime de tráfico deve ser considerado crime praticado com emprego 
de violência e grave ameaça especialmente em razão dos conflitos 
armados em que estão envolvidos. Apesar disso, o crime em questão não 
é legalmente descrito em termos de violência ou grave ameaça. 
Exemplo 12 – prisão preventiva – 0091275-61.2019.8.19.0001 – Art. 33, 
caput, e Art. 35 da Lei de Drogas: o juízo inferiu a dispensabilidade da 
mãe para o cuidado dos filhos especialmente em razão da hora em que 
ela estava praticando crime fora de casa. (DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2021, p.40-42.) 
 

Esse viés das decisões traz à tona os aspectos sociais que caracterizam a 

mulher acusada de cometer um delito como uma mãe ruim e irresponsável, 

servindo isso como fundamento para a negação dos respectivos direitos. 

Às mulheres, sobretudo às mães e gestantes, atribui-se, socialmente, 

adjetivos ligados à sensibilidade, docilidade e cuidado74. Quando do cometimento 

de um delito, rompe-se com esse ideário, rompendo com o papel social de 

passividade atribuído a elas, passando a ser categorizadas como frias e calculistas, 

tornando-as inaptas para o exercício da maternidade75. Temos, portanto, que a 

subjetividade da presa é reduzida ao seu crime, que a deslegitima como boa mãe, 

conforme constata Ana Gabriela Braga e Bruna Angotti, veja-se: 

A representação criminosa se sobrepõe às outras. A subjetividade da 
presa é reduzida ao seu crime e o interrogatório é seu único momento de 
fala, uma fala pautada, engasgada, limitada ao que lhe foi perguntado. 
Da mesma maneira, à juíza/juiz da infância não interessa a situação 
processual da presa, o tempo de pena da condenada, ou quanto tempo 
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falta para os benefícios de mudança de regime. No campo de pesquisa 
identificamos uma ausência de escuta da mulher acerca de seus desejos 
e suas possibilidades. A categoria criminosa basta para deslegitimar a 
presa como boa mãe, logo, a decisão não leva em conta o contexto 
específico daquela mulher ao blindar suas possibilidades de exercício da 
maternidade. (IPEA, 2015. p.21) 

 

Portanto, é possível inferir que em que pese os esforços de se traçar 

parâmetros legais objetivos para a autorização da substituição da prisão preventiva 

pela prisão domiciliar, com o intuito de frear as decisões dissonantes do judiciário, 

permanece a resistência na sua aplicação, ante o viés moralista que permeiam as 

decisões que negam a concessão da domiciliar com base numa análise superficial 

sobre a dispensabilidade dessas mães na criação de seus filhos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Desta forma, tendo em vista todo o exposto ao longo deste trabalho, 

percebe-se que a situação da mulher encarcerada ainda é tratada com tamanho 

descaso pelos personagens do sistema de justiça. Suas necessidades, suas 

garantias, suas especificidades e suas vozes são silenciadas.  

Além disso, como se pretende dar voz a elas, é preciso entender quem são 

as mulheres encarceradas em nosso país. Dessa forma, a partir dos dados 

analisados na presente pesquisa, pode-se afirmar que o perfil das mulheres presas 

no Brasil é de jovens, negras (pretas e pardas), com ensino fundamental incompleto, 

solteiras, presas pelo suposto cometimento de crime de tráfico de drogas, cumprindo 

penas de 4 a 8 anos. 

Outrossim, é possível constatar que nem sempre as demandas que 

envolvem esse tema são de fácil solução. Uma análise superficial, por exemplo, 

poderia indicar que a criação de creches no interior do sistema prisional para 

proporcionar o convívio dos filhos com as mães detentas, conforme previsão 

normativa, poderia ser uma boa solução. Todavia, conforme se apurou na pesquisa 

Dar à Luz na Sombra, face às atrocidades vivenciadas no cárcere, as próprias 

reclusas não têm interesse na manutenção das crianças na prisão e afirmaram que 

o modelo de creche externa à unidade prisional seria uma solução melhor para o 

cuidado e convívio com as crianças. 

Esse exemplo demonstra que as questões que versam sobre a maternidade 

dentro do cárcere são delicadas e que é imperioso ouvir as mulheres que integram 

esse ambiente e garantir-lhes participação nas decisões que envolvem o destino de 

seus filhos. 

Ademais, também deve-se destacar que uma das saídas para esse falso 

paradoxo entre institucionalizar as crianças ou separá-las da mãe, seria justamente 

a prisão domiciliar. Em que pese a substituição da prisão preventiva pela prisão 

domiciliar estar consolida em diversos diplomas normativos, conforme foi possível se 

debruçar ao longo de todo este trabalho, a cultura do encarceramento enraizado em 

nosso sistema de justiça demonstra a insistência em se aplicar as medidas privativas 

de liberdade com base em fundamentos não previstos em lei, de cunho 
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essencialmente moral, tais como, não considerar que essas mães seriam as 

pessoas mais adequadas para cuidarem e educarem seus filhos. 

Além do levantamento feito pela Defensoria do Estado do Rio de Janeiro que 

demonstra esse viés nas decisões das audiências de custódia, os dados 

governamentais que apontam o aumento expressivo do encarceramento feminino 

também endossam a conclusão de que a prisão domiciliar e demais medidas não 

encarceradoras não têm sido aplicadas como deveriam ser de acordo com a 

previsão legal. 

Resta claro a necessidade de mais estudos sobre o aprisionamento feminino 

como forma de ampliar as discussões sobre a dinâmica do encarceramento em 

massa, bem como para impulsionar a criação de políticas públicas voltadas às 

especificidades dessas mulheres, com vista a lhes garantir autonomia e fazer 

cumprir os direitos das mães, das gestantes e das crianças já previstos em diversos 

diplomas normativos.  

Por fim, importa salientar que conforme pudemos perceber no presente 

trabalho, não é a falta de previsão legal que torna a situação das mulheres presas 

indigna. Há fartos diplomas legais, inclusive há previsão na própria Constituição 

Federal, dispondo sobre os direitos das mães reclusas. O que de fato é necessário é 

romper com o viés encarcerador e punitivista que rege, há séculos, o nosso sistema 

de justiça. Só a partir de uma lógica não encarceradora, veremos os agentes de 

justiça aplicando a prisão domiciliar como regra e não como exceção, como tem sido 

feito.  
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