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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a ilegalidade e o desrespeito aos 
princípios constitucionais existentes no cerceamento de liberdade de mulheres 
grávidas e mães de neófitos causado por prisões cautelares e pelo cumprimento de 
penas decorrentes do cometimento de delitos. Será buscado analisar os principais 
princípios constitucionais que balizam o processo penal brasileiro. De maneira crítica, 
ainda, abordou-se a condição atual dos estabelecimentos prisionais brasileiros, assim 
como a situação das mulheres que neles estão inseridas. Ressalta-se, também, a 
importância da maternidade e da vida saudável para a vida do feto/criança, assim 
como as consequências do cárcere no seu desenvolvimento. Por fim, aborda os 
principais direitos conferidos ao nascituro e à criança no Brasil e traça um paralelo 
entre as condições existentes nos presídios brasileiros e o frontal descompasso entre 
o que estabelecem a Lei e a Constituição Federal através dos seus princípios. 
 
 
Palavras-chave: Maternidade. Cárcere. Princípios Constitucionais. Constituição 
Federal. Lei. Processo Penal. 
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ABSTRACT 

 
The present work aims to analyze the illegality and disrespect for existing constitutional 
principles in the restriction of freedom of pregnant women and mothers of newborns 
caused by precautionary arrests and the fulfillment of sentences resulting from the 
commission of crimes. It will be sought to analyze the main constitutional principles 
that guide the Brazilian criminal process. In a critical way, the current condition of 
Brazilian prisons was also addressed, as well as the situation of the women who are 
inserted in them. The importance of motherhood and healthy life for the life of the 
fetus/child, as well as the consequences of prison in its development, is also 
highlighted. Finally, it addresses the main rights conferred on the unborn and the child 
in Brazil and draws a parallel between the existing conditions in Brazilian prisons and 
the frontal mismatch between what the Law and the Federal Constitution establish 
through its principles. 
 
 
Keywords: Maternity. Prison. Constitutional Principles. Federal Constitutionl. Law. 
Criminal Procedure. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa abordar e analisar a perspectiva das mulheres mães 

que se encontram em situação de cárcere, bem como a colidência entre tal realidade 

e os princípios balizadores do poder punitivo do estado.  

Embora seja de ciência geral que a situação carcerária no Brasil é 

extremamente grave e preocupante, um tema que se encontra no cerne dessa 

questão ainda é pouco difundido e discutido no país, qual seja a situação das mulheres 

mães que encontram-se sob a custódia do Estado. 

O tema é da maior relevância, já que no Brasil ainda vige a ideia de que o 

processo penal é ferramenta suficiente para a resolução dos problemas sociais. Tal 

pensamento, outrossim, acaba desaguando na conclusão de que o cerceamento de 

liberdade de indivíduos considerados indesejados é a medida adequada e apta a 

dirimir os conflitos existentes. 

As prisões pátrias, comumente criadas para abrigar homens, acabam sendo 

impróprias para as mulheres em geral, mas ainda pior para as grávidas, puérperas e 

mães de neófitos. 

Tal cenário, no entanto, acaba sendo negligenciado por uma suposta 

preocupação com a segurança pública, já que no Brasil ainda vige a ideia de que a 

prisão é a maneira mais eficaz de controlar a criminalidade. 

Na presente pesquisa, no entanto, o que se buscará descobrir é se o 

consequente aprisionamento de uma criança, que em nada contribuiu com a suposta 

empreitada criminosa objeto da prisão a que foi submetida sua genitora, ainda que 

sob o pálio do “interesse público” pode coexistir com os princípios e garantias 

fundamentais cristalizados na Constituição Federal de 1988. 

O tema ostenta descomunal importância, visto que o Brasil além de ter optado 

por um estado democrático de direito, ainda é signatário de diversos tratados 

internacionais que versam sobre os direitos humanos. 

A princípio, buscou-se delimitar os principais princípios que balizam o processo 

penal brasileiro e limitam o poder punitivo estatal no Brasil. Através de uma análise da 

dignidade da pessoa humana, da legalidade, da intervenção mínima, da 

proporcionalidade, da responsabilidade penal pessoal, da humanidade, da 

individualização da pena, da instranscendência, tornou-se possível identificar e 

delimitar os entraves democráticos que o processo penal enfrenta no Brasil. 
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Em seguida, invocou-se a situação do cárcere brasileiro. Através de um breve 

panorama acerca das condições gerais do sistema carcerário pátrio, constatou-se que 

o cárcere brasileiro padece de gravíssimos problemas. Tal fato, doravante, fica melhor 

explicitado quando se analisa a situação das mulheres neles inseridas e a Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental 347, que deu vida ao chamado “Estado 

de Coisas Inconstitucional” e que pode ser melhor entendida a partir do exemplo 

colombiano. 

No capítulo derradeiro, confrontou-se os princípios com a realidade atual do 

encarceramento materno com o propósito de entender se a Constituição Federal 

abarca ou não tal realidade. 

Buscou-se, portanto, entender a situação carcerária no Brasil e como a mulher 

mãe encontra-se inserida nele. Além disso, o presente trabalho buscou identificar 

quais os principais princípios balizadores do processo penal e como a presença de 

um feto ou de um neófito acaba confrontando com as garantias delineadas na 

Constituição cidadã. 

 A partir da presente pesquisa, foi possível constatar que o sistema 

constitucional e infra-constitucional brasileiro não engloba a realidade do cerceamento 

de liberdade das mulheres grávidas, mães de neófitos e puérperas. Em um estado 

democrático de direito, tutelado sobretudo pela garantia da aplicação das sanções 

apenas aos indivíduos que deram causa a determinado ilícito, o consequencial 

cerceamento de liberdade do filho de uma mãe, por si só, não pode ser tolerado. No 

presente, serão abordadas as razões do porquê  
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1 OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS LIMITADORES DO PODER PUNITIVO 

ESTATAL  

 

Tratar de qualquer tema afeto ao Direito Penal ou ao Processo Penal sem antes 

se discorrer, ainda que minimamente, dos princípios que o regem configura tarefa 

árdua, já que quando se fala em principiologia na área criminal, o que se está tutelando 

é as garantias individuais do cidadão em face do poder punitivo do Estado1. 

Os princípios que visam regular o poderio penal do Estado possuem diferentes 

dominações, podendo ser encontrado nas mais diversas doutrinas como princípios 

constitucionais fundamentais de garantia do cidadão, de Princípios Fundamentais de 

Direito Penal, ou de um Estado Social e Democrático de Direito2. 

Nas palavras de Juarez Cirino dos Santos, “os princípios são normas jurídicas 

de otimização das possibilidades de realização jurídica dos mandados, das proibições 

e das permissões na vida real”3. 

Ratificando a matéria, NUCCI assevera que “princípio indica uma ordenação, 

que se irradia e imanta os sistemas de normas, servindo de base para a interpretação, 

integração, conhecimento e aplicação dodireito positivo”4. 

Na linha do exposto pelos eminentes doutrinadores, é possível dizer que os 

princípios são conditio sinequa nonpara o exercício do poder estatal de coerção, visto 

que um instrumento tão abrasivo e que lida com os bens mais sensíveis do ser 

humano, quais sejam a honra e a liberdade, não poderia existir sem a guarida de um 

ordenamento principiológico limitador, sob pena de se permitir que barbaridades 

fossem cometidas. 

Sobre o tema, leciona Cezar Roberto Bittencourt: 

As ideias de igualdade e de liberdade, apanágios do Iluminismo, deram ao 

Direito Penal um caráter formal menos cruel do que aquele que predominou 
durante o Estado   Absolutista,   impondo    limites    à    intervenção estatal 
nas liberdades individuais 5 

 
1 SANTOS, J. C. d.; Direito penal: parte geral. 3. ed. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2008. p. 18. 
2 BITTENCOURT, Cezar Roberto; Coleção Tratado de direito penal volume 1. 26. ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2020. p. 118. 
3 SANTOS, J. C. d.; Direito penal: parte geral. 3. ed. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2008. p. 19. 
4 NUCCI, G. d. S; Curso de direito processual penal. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 92. 
5 BITTENCOURT, Cezar Roberto; Coleção Tratado de direito penal volume 1. 26. ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2020. p. 116. 
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Importante destacar, contudo, que tal tema, individualmente, serviria de alicerce 

para uma obra de milhares de folhas, posto que extenso é. 

Malgrado o ordenamento constitucional brasileiro ostentar inúmeros princípios 

que visam nortear e, sobretudo, limitar o poder punitivo estatal, o foco, no presente 

trabalho, será nos princípios da legalidade – corolário do Direito Penal -, da 

intervenção mínima; da proporcionalidade; da humanidade e da responsabilidade 

penal pessoal6. 

Como a mais drástica das opções estatais que visam tutelar, regular e aplicar 

sanções7, seria, por óbvio, impraticável se ter um Direito Penal a partir de da ausência 

de uma baliza constitucional responsável por instituir princípios capazes de nortear o 

conhecimento, a interpretação e a aplicação8 daquele. 

Não por acaso, em verdade, tais princípios já figuram na Constituição Federal 

de 1988 no preâmbulo, posto que, como já asseverado, constituem garantias 

individuais dos cidadãos e instrumento de controle do poder punitivo do Estado9. 

1.1 A dignidade da pessoa humana 

Quando se fala em direito, não há como não falar no ser humano, posto que 

todo o direito é feito pelo homem e para o homem10. 

É em virtude disto que se têm como base dos princípios constitucionais a 

dignidade da pessoa humana, já que se não o fosse, haveria uma problemática lacuna 

epistemológica no que tange à maioria dos princípios que balizam o Direito Penal. 

Nas palavras de NUCCI: 

Nada se pode tecer de justo e realisticamente isonômico que passe ao largo 
dadignidade humana, base sobre a qual todos os direitos e garantias 
individuais são erguidos e sustentados. Ademais, inexistiria razão de ser 

 
6 SANTOS, J. C. d.; Direito penal: parte geral. 3. ed. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2008. p. 19.  
7 NUCCI, G. d. S; Curso de direito processual penal. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 

97-  98. 
8 NUCCI, G. d. S; Curso de direito processual penal. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 96. 
9 BITTENCOURT, Cezar Roberto; Coleção Tratado de direito penal volume 1. 26. ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2020. p. 118. 
10ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. O princípio fundamental da dignidade humana e sua 

concretização judicial. Fórum Administrativo: Direito Público, Belo Horizonte, v. 4, n. 43, p. 439444
04, set. 2004. Disponível em: http://dspace/xmlui/bitstream/item/21132/Publica%c3%a7%c3%a3o%
20Digital%20 20Exibi%c3%a7%c3%a3o%20de%20Conteudo%20%20PDIexibepdf.aspx.pdf?seque
nce=1.Acesso em: 26 out. 2021. 
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atantos preceitosfundamentais não fosse o nítido suporte prestado à 
dignidade humana11. 

Quando se fala em dignidade, o que se pretende, a priori, é impedir que sejam 

estabelecidos graus morais de seres humanos, que acabem resultando, como no 

Nazismo alemão e na e na ditadura maoísta chinesa, em uma hierarquização social, 

onde alguns poucos podem muito, visto que dotados de uma capacidade cognitiva, 

moral, inteligível, etc são. Mas não só. 

A dignidade humana, muito mais que mero meio de alcançar-se a paridade 

entre os homens, configura um meio de resistência do indivíduo frente ao braço forte 

do Estado12. 

É o princípio da dignidade da pessoa humana, por exemplo, que permite 

chegar-se à conclusão de que a verdade real no processo penal é uma ficção jurídica 

que se sustenta na mentalidade inquisitória e totalitária13. Quando se mitiga a 

dignidade do ser humano, ainda, passa-se a considerar o acusado mero meio de 

prova, e não sujeito de direitos. 

Há de se ressaltar, ainda, a função de tal princípio como muro instransponível 

para a aplicação da pena de morte e da prisão perpétua no Brasil. É fulcrada no 

princípio da dignidade da pessoa humana a proibição de penas que atinjam a 

dignidade do ser humano ou a condição físico-psíquica do condenado14 

Desconsiderar a dignidade, portanto, é, sistemicamente, desconsiderar todos 

os princípios limitadores do poder punitivo estatal. 

1.2 O princípio da legalidade 

O Direito Penal, instrumento de maior poder coercivo à disposição do Estado, 

visto sua capacidade danosa na vida de um indivíduo, precisa, mais do que qualquer 

outro ramo do Direito, de limites explícitos e hialinos para que abusos não sejam 

cometidos. 

 
11 NUCCI, G. d. S; Curso de direito processual penal. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 97. 
12 NUCCI, G. d. S; Curso de direito processual penal. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 98. 
13 JUS. O processo penal e o princípio da dignidade da pessoa humana. Disponível em: 

https://jus.com.br/artigos/52228/o-processo-penal-e-o-principio-da-dignidade-da-pessoa-
humana. Acesso em 1 jan. 2021. 

14 BITTENCOURT, Cezar Roberto; Coleção Tratado de direito penal volume 1. 26. ed. São Paulo:  
    Saraiva Educação, 2020. p. 163. 
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Nessa toada, doravante, vai o princípio da legalidade, que também conhecido 

como princípio da reserva legal. 

Apenas por apreço à história, conforme salienta Bittencourt, tem-se que o 

primeiro dispositivo penal a prever tal princípio foi o Código Penal da Bavária, em 

1813, vindo a se dissipar, depois, nos ordenamentos jurídicos ocidentais sob a fórmula 

do nullum crimen, nulla poenasine lege – “não há crime, nem pena, sem lei anterior15. 

Em verdade, o princípio da legalidade não se resume à mera existência de lei 

prévia que comine um crime ou uma pena, posto que se assim fosse, estar-se-ia 

dando um valor completamente desproporcional à forma, desprezando-se o conteúdo. 

Isto significa dizer que, além de preocupar-se com a edição de uma Lei, o 

legislador deve ter especial zelo com o texto dos dispositivos de forma que afaste, a 

exemplo, o uso de expressões vagas, equívocas ou ambíguas16. 

Neste sentido, assevera, com o brilhantismo que lhe é inerente, o professor 

ClausRoxin: “uma lei indeterminada ou imprecisa e, por isso mesmo, pouco clara não 

pode proteger o cidadão da arbitrariedade, porque não implica uma autolimitação do 

ius puniendiestatal, ao qual se possa recorrer. Ademais, contraria o princípio da 

divisão dos poderes, porque permite ao juiz realizar a interpretação que quiser, 

invadindo, dessa forma, a esfera do legislativo”17. 

Tal princípio encontra-se previsto na Constituição Federal e no artigo 1º do 

Código Penal como se verá mais adiante. 

Também já abordado no presente, é preciso, tal qual o princípio da 

humanidade, revisitar o princípio da legalidade, posto que este também tem impacto 

absoluto e destacado dentro da execução penal. 

Consagrado na Constituição Cidadã de 1988 (artigo 5º, inciso XXXIX), o 

princípio da legalidade configura, nas palavras de BITTENCOURT, efetiva limitação 

ao poder punitivo estatal, visto que caberá à lei a elaboração de normas 

incriminadoras18, de forma que não haverá crime, menos ainda aplicação de pena, 

sem previsão legal. Estritamente no âmbito da execução penal, é possível encontrar 

tal princípio materializado no artigo 45 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, que 

 
15 SANTOS, J. C. d.; Direito penal: parte geral. 3. ed. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2008. p. 45. 
16 BITTENCOURT, Cezar Roberto; Coleção Tratado de direito penal volume 1. 26. ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2020. p. 121. 
17 Claus Roxin, Derecho Penal, p. 172. 
18 BITTENCOURT, Cezar Roberto; Coleção Tratado de direito penal volume 1. 26. ed. São Paulo:  

 Saraiva Educação, 2020. p. 121. 
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proíbe, expressamente, a aplicação de falta ou sanção disciplinar sem expressa 

previsão legal ou regulamentar. Malgrado tal dispositivo, no entanto, o mesmo 

arcabouço legislativo também ostenta passagens violadores do princípio da 

legalidade, como é o caso do artigo 125, parágrafo único19, que exige do condenado 

a demonstração de merecimento para fins de recuperação do direito de saída 

temporária. 

A relativização de tal princípio em sede de execução penal, a saber, não é 

produto da modernidade, apesar de estar plenamente vívido dentro desta. A partir do 

advento das chamadas workhouses na Inglaterra durante o século XIX, as 

regulamentações criadas para os indivíduos detidos sob aqueles espaços 

prescreviam que tais ambientes deveriam ser sempre pouco atrativos, para fins de 

estimulá-los não ficar para sempre20. Ainda, necessário se faz a menção às teorias da 

supremacia do Estado, provenientes do Direito Administrativo, que deram azo a 

teorias que impunham – e que permanecem impondo – caráter de inferioridade sobre 

os detentos21. O segundo exemplo, assim como o primeiro, obviamente, é fundado 

em uma espécie de desmotivação proposital que objetiva o não retorno do indivíduo 

para o cárcere. 

Evidencia-se, portanto, que o princípio da legalidade, sobretudo na execução 

penal, tem relevância ímpar, visto que busca limitar o poder punitivo estatal em face 

do indivíduo. No entanto, busca-se sempre afastá-los sob a premissa de que um 

detento constitui um grupo social menos digno, tutelando-se, assim, arbitrariedades e 

barbáries. 

1.3 O princípio da intervenção mínima 

Quando se fala em direito penal, é preciso fazer uma análise sistemática do 

arcabouço jurídico brasileiro, sobretudo sob o ponto de vista da subsidiariedade. 

 
19 BRASIL, Lei de Execuções Penais, art. 125, parágrafo único: “A recuperação do direito à 

saída  temporária dependerá da absolvição no processo penal, do cancelamento da punição 
disciplinar ou  da demonstração do merecimento do condenado.” 

20 BLOY, Marjie. The principle of 'less eligibility'. Disponível em: https://victorianweb.org/history/poo
rlaw/eligible.html. Acesso em 06 out. 2021. 

21 MELO, J. M. B. D. A necessidade de se observar o princípio da legalidade na execução penal.
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-fev-14/joao-braga-melo-principio-legalidade-
execucao- penal. Acesso em 05 out. 2021. 
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O princípio da intervenção mínima é dotado de importância ímpar, visto que o 

aparato estatal incriminador, meio mais abrasivo de se tutelar bens, deve ser invocado 

quando outras formas de sanção ou outros meios de controle social22 forem 

suficientes. 

Sobre o tema, BITTENCOURT: 

Assim, se para o restabelecimento da ordem jurídica violada forem suficientes 
medidas civis ouadministrativas, são estas as que devem serempregadas, e 
não as penais. Por isso, o Direito Penal deve ser a ultimaratio do sistema 
normativo, isto é, deve atuar somente quando os demais ramos do Direito 
revelarem-se incapazes de dar a tutela devida a bens relevantes na vida do 
indivíduo e da própria sociedade. 

Sob um prisma dotado de mais pragmatismo, tem-se, ainda, que a vulgarização 

do direito penal23 acaba levando-o para um cenário de “descrédito social”, posto a falta 

de proporcionalidade entre a conduta antijurídica e meio correcional adotado pelo 

Estado. 

1.4 O princípio da proporcionalidade 

Quando se trata do monopólio estatal da violência e da punição, impera a 

necessidade de asseverar que, com o propósito de se evitar a barbárie e a punição 

exacerbada, deve haver proporção entre a gravidade do crime praticado e a sanção a 

ser aplicada24. 

As punições sempre se fizeram presente na história da humanidade. Na 

chamada “Idade Antiga”, a ideia de encarceramento, a saber, já existia, mas não nos 

moldes atuais. Neste período da história, compreendido do século VIII a.C à queda do 

Império Romano no século V d.C, encarcerava-se para efetivar o domínio do indivíduo 

para, só então, se exercer a punição25. Na Idade Média, época esta marcada pelas 

chamadas “masmorras medievais”, as punições eram efetivadas a partir de castigos 

corporais constantes, tortura e pena de morte26. 

 
22 BITTENCOURT, Cezar Roberto; Coleção Tratado de direito penal volume 1. 26. ed. São Paulo:   

 Saraiva Educação, 2020. p. 127.  
23 NUCCI, G. d. S; Curso de direito processual penal. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 105 
24 BITTENCOURT, Cezar Roberto; Coleção Tratado de direito penal volume 1. 26. ed. São Paulo:  

 Saraiva Educação, 2020. p. 154. 
25 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF:  
    Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
26 Ibidem, loc. Cit. 
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A partir desta perspectiva, passa a ganhar espaço, então, a partir de impulsos 

propiciados pela teoria iluminista do século XVIII27, o princípio da proporcionalidade, 

criando uma baliza para o “atuar punitivo“ do Estado, proibindo a criação de tipos 

penais com desproporção entre a gravidade da conduta e a respectiva sanção, assim 

como a análise do caso concreto para aferição da melhor pena dentro do patamar 

previsto. 

Visto que está intimamente ligado à aplicação da pena, tal princípio será melhor 

destrinchado no tópico 2.2. 

1.5 Princípio da responsabilidade penal pessoal 

Para a perspectiva de limitação do poderio estatal frente às garantias do 

indivíduo, parte hipossuficiente na relação, fundamental se faz a análise dos limites  

 

pessoais a serem definidos no que tange à responsabilização penal pessoal, visto que 

a penalização sob o crivo dos ditames do estado democrático de direito requer limites 

corporais, sob pena de se punir seres humanos que em nada tem a ver com o ato 

praticado que se pretende coibir. 

Tal princípio – devido também a sua importância lato sensu, mas especialmente 

em virtude de sua envergadura para o presente trabalho – requer uma abordagem 

pormenorizada, motivo este pelo qual receberá um tópico autônomo. 

Neste momento, portanto, impende destacar que é expressamente proibido ao 

Estado28 a extensão da pena além da pessoa do condenado29. 

1.6 O princípio da humanidade 

Sob o prisma do estado democrático de direito, o princípio da humanidade 

constitui um de seus principais pilares, além de alicerce de todos os outros princípios 

 
27 BITTENCOURT, Cezar Roberto; Coleção Tratado de direito penal volume 1. 26. ed. São Paulo:  

 Saraiva Educação, 2020. p. 155. 
28 BRASIL, Constituilção (1988), art. 5º, XLV: “Nenhuma pena passará da pessoa do 

condenado,  podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, 
nos termos da  lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do 
patrimônio.”  

29 SANTOS, J. C. d.; Direito penal: parte geral. 3. ed. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2008. p. 57. 
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penais, visto que estes existem e serão sempre analisados sob a perspectiva pro 

homine. 

Tal princípio – já destacado sob o tópico 2.1 -, no ordenamento jurídico 

internacional, restará prelecionado na Declaração Universal dos Direitos do Homem: 

Além do dispositivo constante da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

há, ainda, a Regra 31 das Regras Mínimas para Tratamento de Reclusos, da ONU, 

que prescreve que “as penas corporais, a colocação em celaescura, bem como todas 

as punições cruéis, desumanas ou degradantes devem ser completamente proibidas 

como sanções disciplinares”30. 

Ainda, faz-se necessário citar o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos da ONU e a Convenção Americana de Direitos Humanos. 

O princípio da humanidade possui íntima ligação com o movimento iluminista,  

visto que este tinha como objetivo, também, uma mudança no Direito Penal, 

que era tido como ferramenta que chancelava e fundamentava penas cruéis e aflitivas 

aplicadas aos delinquentes. A partir da perspectiva iluminista, entendeu-se que o 

Estado poderia cumprir os papéis que dele se esperava a partir de direitos humanos 

respeitados e assegurado31. 

Na estrita perspectiva da Execução Penal – motivo este pelo qual este e outros 

princípios serão abordados em duplicidade -, o princípio em voga terá o maior impacto, 

já que o “cumprir da pena” (excluindo-se as prisões decorrentes das cautelares 

previstas no processo penal) o momento visceral do poder punitivo estatal, na medida 

em que o indivíduo se encontra completamente privado de sua liberdade. Balizando 

tal momento de complexidade e relevância ímpares, exsurge o princípio da 

humanidade, que será responsável não somente por proibir a tortura e o tratamento 

cruel e degradante, como também as penas de morte, cruéis ou perpétuas32. 

A própria Lei de Execução Penal possui em seu corpo a materialização do 

princípio da humanidade. Nas palavras de Rodrigo Duque Strada Roig: 

A Lei de Execução Penal faz alusão ao princípio da humanidade ao 
estabelecer que as sançõesdisciplinares não poderão colocar em perigo a 
integridade física e moral do condenado (art.45, § 1º), além de vedar o 
emprego de cela escura (art. 45, § 2º). A humanidade penal também alcança 

 
30 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Regras de Mandela: regras mínimas da Organizão 

das  Nações Unidas sobre o tratamento de presos. Brasília: CNJ, 2016. 
31 LUISI, Luiz. O princípio da humanidade. Revista da Escola do Serviço Penitenciário 

do  Rio  Grande do Sul, Porto Alegre, n. 8, p 147-148, jul/set. 1991. 
32 ROIG, R. D. E.; Execução penal: teoria crítica. 2. ed. São Paulo : Saraiva, 2016. p. 22. 
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aqueles submetidos às medidas de segurança, conforme se depreende do 
art. 2º, parágrafo único, inciso II, da Lein. 10.216/2001, que fixa como direito 
da pessoa portadora de transtorno mental o de ser tratada com humanidade. 

Dentro da perspectiva da dignidade da pessoa humana dentro do cárcere, é 

possível, ainda, observar flagrantes aviltamentos em condutas que, reiteradas, 

acabaram por serem aceitas pela comunidade jurídica. A título exemplificativo, é 

possível citar a obrigação de cortar o cabelo e a barba para os presos homens, assim 

como a de baixar a cabeça e manter absoluto silêncio e a utilização de uniformes 

completamente chamativos para a fácil identificação do cidadão  

acautelado. Tudo isto com a finalidade óbvia de estigmatizar-se a pessoa presa33. 

1.7 O princípio da individualização da pena 

Quando se fala em individualização da pena como instrumento de singular 

importância dentro do estado democrático de direito, necessário se faz uma remissão 

à Idade média, período marcado pelo exacerbado punitivismo e pela barbárie, onde 

penas cruéis e não fundamentadas eram aplicadas a todo momento sob o pretexto de 

se retribuir o mal praticado pelo delinquente34. 

Neste momento da história, não se falava em existência prévia de cominação 

legal como requisito da punição, tampouco sobre proporcionalidade e adequação da 

pena ao caso concreto. 

O arbítrio estatal consubstanciado no ilimitado poder judicial na época medieval 

foi, nas palavras de Bittencourt35, a primeira reação do Direito Penal moderno ao 

arbítrio judicial dos tempos medievais foi a adoção da pena fixa, representando o “mal 

justo” na exata medida do “mal injusto” praticado pelo delinquente. 

Ainda, como resposta a esse cenário de arbítrio judicial cujo os atos eram 

balizados – ou não balizados – pela inexistência de determinação no que tange à 

precisa definição não só do crime, mas, principalmente, de penas, que surgiu um 

movimento liderado por Cesare de Beccaria, que buscava uma mudança drástica 

naquele cenário punitivo através de um sistema rígido de penas. 

 
33 ROIG, R. D. E.; Execução penal: teoria crítica. 2. ed. São Paulo : Saraiva, 2016. p. 23. 
34 BITTENCOURT, Cezar Roberto; Coleção Tratado de direito penal volume 1. 26. ed. São Paulo:  

 Saraiva Educação, 2020. p. 1828. 
35 Ibidem, loc. Cit. 
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Na concepção de Beccaria, a atividade hermenêutica não poderia ser conferida 

ao julgador, visto que a este caberia somente a aplicação da lei. No entanto, o que se 

mostrou um avanço a princípio, acabou mostrando-se um enorme problema. Sobre o 

tema, prescreve Bittencourt: 

Mas logo se percebeu que, se a indeterminação absoluta não era 

conveniente, também a absoluta determinação não eramenos inconveniente. 
Se a pena absolutamente indeterminada deixava demasiado arbítrio ao 
julgador, com sérios prejuízos aos direitos fundamentais do indivíduo, 
igualmente a pena absolutamente determinada impediria o seu ajustamento, 
pelo juiz, ao fato e ao agente, diante da realidade concreta. 

Surge, a partir daquele momento, uma nova concepção de pena calcada no 

estabelecimento de limites mínimos e máximos para os delitos, de forma que ficasse 

a cargo do magistrado a mensuração da pena justa a ser aplicada ao caso concreto. 

No âmago do arcabouço jurídico brasileiro, o princípio da individualização da 

pena tem guarida, sobretudo, na Constituição Federal de 1988, mais especificamente 

em seu artigo 5º, inciso XLVI. 

Necessário destacar, doravante, que o princípio da individualização não se 

contrasta com o da isonomia, ao passo que o tratamento dado aos indivíduos, 

sobretudo àqueles que se encontram celerados deve ser igualitário no que tange à 

efetivação de direitos, tratamento e oportunidades. O respeito à individualização da 

pena mostra-se excelente exemplo para tal relação, visto que ao passo que é um 

direito de todos, exige a análise de cada concreto para a melhor aplicação da pena 

justa. 

1.8 O princípio da intranscendência 

A dificuldade de limitar o direito penal, como já visto, permeia toda a sua linha 

do tempo e, ainda que atualmente tenha-se a falsa impressão de que uma grande 

evolução já fora alçada, aquela ainda permanece. Em verdade, discute-se a pena 

como se esta fosse o único e maior problema criminal brasileiro, quando, na verdade, 

ele já se instala durante a fase investigatória, pois já ali cautelares das mais diversas 

são impostas; a mídia sensacionalista já começa um movimento para tentar franquear 

acesso aos registros e o martírio que domina o investigado e seus familiares já se 

inicia. E este último, por óbvio, consiste no mais gravoso dos danos, pois figuras que 
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nem suspeitas são acabam padecendo dos males que o ordenamento criminal pátrio, 

propositalmente, causa.  

Preliminarmente, importa pontuar que o princípio da intranscendência também 

é conhecido como princípio da pessoalidade da pena ou princípio da transcendência 

mínima36. 

Este último, em verdade, não consiste em uma leitura do princípio da 

intranscendência em si, mas sim em uma visão mais realista do sistema penal, já que 

não existe a intranscendência dos efeitos penais, posto que a pena criminal, de algum 

modo, sempre afeta outras pessoas37. 

A grande problemática que envolve tamanha relativização na conceituação do 

princípio é que a doutrina crítica consiste em um dos poucos elementos no direito 

brasileiro responsáveis pelo embate com a dura realidade que se impõe, motivo este 

pelo qual passou-se a minimizar os dizeres dos doutrinadores a partir da 

pejorativizaçãodo termo teoria, como se esta estivesse sempre em dissonância com 

a realidade. 

Nas palavras de LenioStreck, quando se começa uma discussão sem levar a 

sério os conceitos, chega-se a conclusões erradas. Ou, se se acerta, é como um 

relógio quebrado – acerta a hora duas vezes por dia38. 

Evidentemente, afere-se da denominação “transcendência mínima” um teor 

crítico – no sentindo pujante do termo -, sobretudo partindo esta do doutrinador 

Rodrigo Duque Strada Roig. Contudo, em um país onde a sanha 

punitivista39permanece viva a todo tempo, reconhecer certas “realidades” é declarar 

que os inimigos da democracia saíram vitoriosos. 

Os princípios são mandamentos de otimização na medida em buscam a maior 

realização possível da norma dentro das possibilidades fático-jurídicas (ALEXY, 2015) 

O princípio da intranscendência possui respaldo na Constituição de 1988, que 

prescreve, em seu art. 5º, inciso XLV, que nenhuma pena passará da pessoa do 

condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de 

 
36 ROIG, R. D. E.; Execução penal: teoria crítica. 2. ed. São Paulo : Saraiva, 2016. p. 46. 
37 ROIG, R. D. E.; Execução penal: teoria crítica. 2. ed. São Paulo : Saraiva, 2016. p. 46 
38 STRECK, Lenio Luiz. O STJ e o depoimento do réu delator: não há nulidade sem prejuízo? Dis

ponível em: https://www.conjur.com.br/2020-set-21/streck-eterno-retorno-questao-nao-nulidade-
prejuizo. Acesso em 05 out. 2021. 

39 CONJUR. Gilmar Mendes alerta sobre males da sanha punitivista e falsos heróis da Justiça.  
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-jun-27/gilmar-alerta-males-sanha-punitivista-
falsos-    herois-justica. Acesso em 05 out. 2021. 
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bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até 

o limite do valor do patrimônio transferido; 

Possui respaldo, ainda, no item 03 do artigo 5º da Convenção Americana de 

Direitos Humanos. 

A intranscendência, princípio tão caro à democracia, ombreia o conceito de 

culpabilidade, ao passo que objetivará a limitação da sanção penal imposta pelo 

Estado. Fulcradoem tais axiomas, portanto, tem-se que o indivíduo será 

responsabilizado na medida da sua participação na empreitada criminosa, não sendo 

possível, por mais execrável que tenha sido seu ato, estender aquela a pessoas a ele 

relacionadas com o propósito de estabelecer-se espécie de vendetta. 

Nas lições de José Eduardo Goulart, trata-se o princípio da intranscendência 

de uma conquista do Direito Penal, atuando como uma de suas verdades mais 

expressivas, no sentido da dignidade e Justiça40 (grifo nosso). 

Para entender a ritualística de qualquer preceito que tenha como objetivo a 

tutela de garantias e direitos individuais, indispensável será, ainda que breve, uma 

remissão histórica. O erro que se corre o risco de incorrer, no entanto, é o de apegar-

se à ideia de que o passado foi tomado por erros, enquanto o presente encontra-se 

livre equívocos, o que não é verdade, sobretudo no âmbito criminal pátrio. 

Por óbvio, o princípio em voga necessitou ser invocado, ao passo que o sistema 

de penas no passado era balizado pela expressão medieval quid pro quo41, onde 

intentar um homicídio contra a filha de um homicida era medida de justiça, e não 

sanção desproporcional ou sinal de barbárie. 

No entanto, como será destrinchado a posteriori nos capítulos e tópicos 

seguintes, a atualidade do sistema carcerário brasileiro poderia, tranquilamente, estar 

materializada nos exemplos usados para demonstrar como a barbárie em épocas 

remotas eram perpetradas. 

O cenário é mais gravoso do que aquele comumente ilustrado, e engana-se os 

que acreditam na máxima de que os problemas no sistema penal pátrio são 

decorrentes do distanciamento em teoria e prática, considerando que o próprio 

 
40 GOULART, José Eduardo. Princípios informadores do direito de execução penal. São Paulo: 

RT,     1994. p. 96 
41 BBC. 'Quid pro quo': A expressão medieval que hoje domina a discussão de impeachment n  

 os EUA. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional49955803. Acesso em 06 out. 
 2021 
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legislador vem permitindo que sanções transcendam a figura do imputado, como, de 

maneira sublime, evidencia Rodrigo Duque Estrada Roig. 

O que seria a restrição das visitas aos celerados (arts. 41, parágrafo único, e 

53, inciso III, da LEP), restringindo o direito que um familiar tem de ver seu parente; a 

restrição ao direito de visita íntima; a proibição de familiares e pais presos de visitarem 

crianças que estejam com suas mães encarceradas (em pleno desacordo com o 

mandamento constante do artigo 5º da Resolução 04/2009 do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária) e a exposição midiática absolutamente 

descompensada de suspeitos e familiares, senão atos explícitos de materialização da 

transcendência da pena42? 

Sobre o princípio da intranscendência, José Afonso da Silva: 

O princípio da personalização ou personalidade da pena se harmoniza com 
a concepção de que a sanção penal tem finalidade retributiva, pois, se ela é 
uma reação ao mal do crime, claro está que só pode recair sobre quem 
praticou esse mal. No fundo, pois, a personalização da pena acaba sendo um 
princípio de justiça retributiva: premiar ou castigar segundo o merecimento do 
agente, só do agente, na mesma proporção do benefício ou do dano causado. 
Injusto fora, e mais seria no Estado Democrático de Direito, apenar alguém 
por fato de outrem.43 

Portanto, na linha de Beccaria, que asseverou ser despótico e odioso o castigo 

aplicado à família inocente44, o princípio da intranscendência configura um dos 

dispositivos mais importantes do direito penal, além de um marco para o estado 

democrático de direito, pois em uma democracia não se pode permitir 

responsabilidade penal coletiva, subsidiária, solidária ou sucessiva45. 

 

 
42 ROIG, R. D. E.; Execução penal: teoria crítica. 2. ed. São Paulo : Saraiva, 2016. p. 46-47. 
43 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à constituição. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 2009.
    p. 143. 
44 BECCARIA, Cesare; tradução: Paulo M.Oliveira; Dos delitos e das penas. São Paulo: Hemus, 199

 3. p. 79 
45 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito penal Brasileiro. Rio de Janeiro:Editora Revan, 199 
    0. p. 104 
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2 A SITUAÇÃO DO CÁRCERE BRASILEIRO E DAS MULHERES NELE 

INSERIDAS 

Dentro do que Francesco Carnelutti denominou “a experiência da réplica”, 

podemos dizer que se encontra o sistema carcerário brasileiro. 

Conforme o mestre italiano46, para caracterizar e analisar o direito penal, há de 

se descomplicar as superestruturas que escondem a forma originária. Para tanto, 

doravante, movimento que pode gerar um resultado relevante é a análise daqueles 

povos e daquelas pessoas sobre os quais não operou a civilização, como é o caso 

das crianças. 

Acontece que, nos neófitos, é possível aferir o comportamento de “retribuição 

na mesma moeda”, ao passo que quando um amigo lhe diz palavras insolentes, que 

ela considera não ter merecido, estes, rapidamente, tratam de devolver o xingamento, 

justificando, quando admoestados, que a ofensa foi uma reação a uma outra ocorrida 

previamente. 

Tem-se, portanto, uma realidade encontrada nos primórdios do direito penal, 

onde uma lógica que pode ser ilustrada através da Lei de Talião é instituída, 

materializando-se a vendeta. 

Bem verdade que a teoria retributiva da pena remonta à era que marca a queda 

do estado absolutista, cuja concepção fundava-se na ideia de que o poder do 

soberano lhe era conferido por uma vontade divina. 

Em Falência da Pena (grifos nossos), Cezar Roberto Bittencourt evidenciou que 

durante o absolutismo a execução da pena consistia na ideia de workhouses, 

cárceres, hospitais, etc, lugares este onde a exploração do trabalho do indivíduo que 

não podia conviver com a sociedade era facilitada. 

Surge, então, o mercantilismo, trazendo uma ruptura do pensamento tradicional 

de estado, concebendo, consequentemente, a pena como retribuição à perturbação 

da ordem jurídica47. 

Dentro dos teóricos da chamada teoria retributiva da pena, era possível 

depreender certa influência do contratualismo de Rosseau, ao passo que aqueles 

 
46 CARNELUTTI, Francesco. O problema da pena [tradução Ricardo Pérez Banega]. São Paulo: Pillar

 es, 2015. p. 17. 
47 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 4. ed. São P

 aulo: Saraiva, 2011. p. 118. 
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consideravam que a sociedade era regida por um contrato social, sendo aqueles que 

ameaçassem a ordem imposta verdadeiros inimigos (direito penal do inimigo). 

Aquele que descumpria as regras edificadas dentro do contrato social eram 

tidos como verdadeiros traidores, posto que este causava inaceitável ruptura na 

ordem social, quebrando o compromisso de conservar aquela organização. 

O tema direito penal do inimigo (grifos nossos), apesar de ostentar importância 

ímpar dentro do direito penal, não será abordado da maneira devida no presente 

trabalho, mas não o abordar configuraria uma heresia jurídica. 

Para entender o direito penal do inimigo, imperioso se faz entender que 

GUNTHER JAKOBS, considerado seu genitor, é um penalista no sentido literal da 

palavra, visto que enxerga a pena como um elemento dentro da luta contra a 

criminalidade48. 

Para o professor Gunther Jakobs, nas lições de Juarez Cirino dos Santos (2012, 

apud JAKOBS, 2012, p. 36 e 37), existem duas espécies que devem ser aplicadas de 

maneira autônoa para os dois tipos de sujeitos existentes dentro da sociedade, quais 

sejam, o cidadão e o inimigo (grifo nosso). 

A pena para o primeiro teria um significado simbólico e seria uma reação contra 

o fato passado do crime, que seria uma tentativa de negação da validade da norma 

que aquela deve reprimir. Aqui, o fato da pessoa racionalseria uma tentativa de negar 

vigência à validade da norma, que seria prontamente inutilizada, já que norma 

continuaria válida, mantendo-se intocável a configuração da sociedade. 

Do lado oposto estaria a pena para o inimigo. Enquanto a pena para o cidadão 

racional seria destinada a reprimir um fato passado, a pena do inimigo estaria 

destinada a prevenir um fato futuro. O ato de um ser humano racional, portanto, seria 

contraditado com uma pena, enquanto o ato do inimigo teria que ser reprimido através 

de uma medida de força, a partir de uma ideia de “custódia de segurança”49. 

JAKOBS adota a teoria formal de HEGEL, ao passo que considera o crime uma 

negação de validade da norma e, apesar de ser adepto do contratualismo de 

ROSSEAU, opta por seguir as ideias mais moderadas de KANT e HOBBES50, 

declarando que nem todo autor de crime será inimigo.  

 
48 SANTOS, J. C. d. O Direito penal do inimigo ou o Discurso do Direito Penal Desigual, Instituto

 de Criminologia e Política Criminal, ICPC, 2012. Disponível em http://icpc.org.br/wpcontent/uploa
 ds/2012/05/direito_penal_do_inimigo.pdf. Acesso em 05 out. 2021. p.5. 

49 Ibidem, loc. Cit. 
50 Ibidem, loc. Cit. 
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Juarez Cirino dos Santos (2012, apud JAKOBS, 2012, p. 36 e 37) define a 

diferenciação que faz JAKOBS: 

a) O cidadão é autor de crimes normais, que preserva uma atitude de 

fidelidade jurídica intrínseca, uma base subjetiva real capaz de manter as 
expectativas normativas da comunidade, conservando a qualidade de 
pessoa portadora de direitos, porque não desafia o sistema social 

 
b) O inimigo é autor de crimes de alta traição, que assume uma atitude de 

insubordinação jurídica intrínseca, uma base subjetiva real capaz de 
produzir um estado de guerra contra a sociedade, com a permanente 
frustração das expectativas normativas da comunidade, perdendo a 
qualidade de pessoa portadora de direitos, porque desafia o sistema 
social. 

Desta forma, resta materializado um sistema onde a pena é um fim em si 

mesma6. 

Seguindo uma lógica retribucionista, cujo cerceado é tido como inimigo, a 

“justiça” é o único alicerce da pena, e esta deve ser imposta como medida de 

compensação ao mal causado por aquele que ousou desrespeitar o contrato social. 

2.1 Um breve panorama geral acerca das condições atuais do sistema 

carcerário brasileiro 

Em novembro de 2007, um caso estarrecedor ocorreu em Abaetuba, no Pará. 

Segundo os relatos da Polícia, uma adolescente de 15 anos fora recolhida 

após, em tese, perpetrar um furto na cidade. A consequência do suposto ato 

infracional cometido pela jovem, em nítido sentimento de vendetae de uso do aparato 

coercitivo do Estado para a aplicação de castigos visando a retribuição do “mal 

causado” pelo infrator, foi a sua alocação em uma cela com mais de 20 homens51. 

Enquanto para a magistrada responsável pelo caso a punição consistiu em 02 

anos de afastamento (com a manutenção de sua alta remuneração), a da jovem foi 

submetida a sessões de tortura e de violação sexual de seu corpo. 

 
51 G1. Juíza que manteve garota de 15 anos em cela com 30 homens é suspensa. Disponível 

em:   http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2016/10/juiza-que-manteve-garota-de-15-anos-em-
cela-  com-30-homens-e-suspensa.html. Acesso em 05 out. 2021. 
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O caso, que pode ser considerado um dos mais bárbaros dos últimos tempos, 

ajuda a representar a qualidade dos presídios no Brasil. 

2.1.1 A superlotação dos presídios pátrios 

A população carcerária brasileira, em 20 anos, triplicou. 

Segundo dados atualizados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), 

a taxa de encarceramento por 100 mil habitantes passou de 137, em 2000, para 

367,91 até junho do ano passado. A taxa, na década de 90 era de 61 pessoas a cada 

100 mil habitantes52. 

Ainda segundo os dados do Depen, 39,4% dos celerados se encontram sob a 

custódia do Estado em virtude de crimes relacionados à Lei de Drogas (11.343/06), 

sendo certo que os presos por crimes contra a pessoa correspondem a apenas 

11,31%53 

Em suma, 39,4% dos encarcerados, em tese, possuem ligação com a Lei de 

Drogas, enquanto 36,7%, supostamente, cometeram crimes contra o patrimônio. 

Em 2016, a Organização das Nações Unidas (ONU) descreveu o sistema 

prisional brasileiro como desumano e degradante. Segundo o relatório, é frequente no 

Brasil a não garantia dos direitos humanos, encontrando-se a evolução da normativa 

em pleno descompasso com a eficiência da lei ou política adotada para a interrupção 

das violações54 

À época, a ONU ainda criticou a enorme quantidade de presos provisórios 

acautelados, chamando a atenção para a urgência das audiências de custódia em 

todo o país. 

Em 2020, a situação dos presídios foi, mais uma vez, alvo da atenção dos mais 

diversos órgãos e instituições, já que o método paliativo adotado e tido como o mais 

eficaz para o controle da pandemia de Sars-CoV-2 é o distanciamento social. 

 
52 DEPEN. Departamento Penitenciário Nacional. Disponível em: http://www.depen.pr.gov.br/. Acesso 

 em 06 out. 2021. 
53 Ibidem, loc. Cit 
54 JUSTIÇA GLOBAL. ONU descreve como cruel, desumano e degradante o sistema 

prisional   brasileiro.  Acesso em 19 jan. 2022. 
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Conforme dados da Fundação Oswaldo Cruz55, dentro dos estabelecimentos 

prisionais a incidência da tuberculose é 30 vezes maior, sendo certo que os problemas 

respiratórios, cardiológicos e a diabetes são comorbidades comuns dentro do sistema 

carcerário, figurando as pessoas encarceradas como as mais suscetíveis ao contágio. 

Conforme a constatação do Departamento Penitenciário Nacional, a taxa de 

letalidade do Novo Coronavírus foi 5 vezes maior intramuros, já que a deficiência no 

acesso à médicos e medicamentos dentro das cadeias pátrias é patente56. 

Impende evidenciar que a LEP – ainda que o problema do encarceramento 

esteja longe de se resumir à situação daqueles que já foram definitivamente 

condenados -, mais especificamente em seus artigos 12 e 14, garante ao preso a 

assistência material, que consiste em higiene, instalações higiênicas, atendimento 

médico, farmacêutico e odontológico, etc. 

Além disto, o artigo 85 da referida Lei ainda rechaça a hipótese da superlotação 

dos presídios ao estabelecer que deverá existir uma compatibilidade entre a estrutura 

do presídio e a lotação que nele existe. 

Recorrendo-se à história, outra não pode ser a conclusão, a não ser a de que 

a pena privativa de liberdade é um instituto que falhou. 

A prevenção geral negativa, justificativa muito utilizados pelos indivíduos que 

defendem a prisão, sobretudo no Brasil, se mostra completamente destoada da 

realidade57, posto que o crime no Brasil, estatisticamente, aumenta a todo momento, 

mesmo surgindo inúmeras propostas e narrativas no sentido de criminalizar mais 

condutas enrijecer ainda mais o patamar de pena aplicado aos crimes. 

Em vez de desestimular a prática de crimes, a pena de prisão, na prática, acaba 

incrementando as estatísticas relacionadas à delinquência, em um fenômeno definido 

pela doutrina como “fator criminógeno da pena”58, já que os apenados saem com 

 
55 PORTAL FIO CRUZ. Presídios têm 30 vezes mais casos de tuberculose. Disponível 

em:  https://portal.fiocruz.br/noticia/presidios-tem-30-vezes-mais-casos-de-tuberculose. Acesso 05 
out.  2021. 

56 FOLHA DE SÃO PAULO. Letalidade do coronavírus entre presos brasileiros é o quíntuplo 
da  registrada na população geral. Disponível 
em:  https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/05/letalidade-do-coronavirus-entre-presos-
brasileiros- e-o-quintuplo-da-registrada-na-populacao-geral.shtml. Acesso em 05 out. 2021 

57 CARVALHO. Amilton Bueno de. Pena de prisão: um olhar crítico libertário. Youtube, 24 jun. 201 
5. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RDTTiXRiWhg&ab_channel=InstitutoToler%C
3%A2ncia 

58 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 4. ed. São  
 Paulo: Saraiva, 2011. p. 165. 
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novas habilidades delinquenciais, funcionando os ambientes de reclusão, em uma 

definição popular, como uma espécie de “faculdade do crime”. 

Dos ensinamentos de Cézar Roberto Bittencourt, é possível extrair 3 fatores 

que dominam a vida carcerária59: 

1. Fatores materiais: 

Consistem nos efeitos sobre a saúde dos celerados gerados pela prisão, que 

ostenta deficiência de alojamentos adequados; alimentação com qualidade mínima; 

acompanhamento médico; facilidade de proliferação de doenças como a tuberculose, 

além de outras enfermidades ocasionadas pela ausência de higiene básica nestes 

espaços. 

2. Fatores psicológicos: 

Os fatores psicológicos seriam desdobramentos do modus operandidos 

presídios, marcado pela dissimulação e da mentira, já que, embora haja uma 

preocupação com a disciplina, esta não consegue ser alcançada. Como consequência 

mediata, se teria um amadurecimento criminoso daquele que é privado de sua 

liberdade. 

3. Fatores sociais 

Estes estariam relacionados à dificuldade de reinserção social do apenado, já 

que o ambiente de reclusão possui condição sui generis e os egressos, não raras 

vezes, precisam resolver dívidas contraídas dentro do cárcere60. 

Com o intento de tenta sanar as lacunas do discurso da chamada prevenção 

geral negativa, então, surge a teoria da prevenção geral positiva, que consiste em 

atribuir à pena o papel de tutelar a higidez da norma e do Direito, considerando aquele 

que delinque um inimigo da sociedade61 e um transgressor da estabilidade social, 

devendo este ser reprimido exemplarmente, passando-se a punir com base no autor, 

e não no fato. 

 
59 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 4. ed. São  
    Paulo: Saraiva, 2011. p. 165 e 166. 
60 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 4. ed. São  
    Paulo: Saraiva, 2011. p. 166. 
61 SANTOS, J. C. d. O Direito penal do inimigo ou o Discurso do Direito Penal Desigual, Institut  

o de Criminologia e Política Criminal, ICPC,  2012. Disponível em http://icpc.org.br/wp- content/u
ploads/2012/05/direito_penal_do_inimigo.pdf. Acesso em 05 out. 2021. p 



32 
 

É fato notório que a realidade carcerária brasileira é marcada pela crise 

estrutural e de superlotação, independente do estado ou da modalidade de 

encarceramento. 

Em 201862, nove adolescentes pereceram em decorrência de um incêndio no 

Centro de Internação Provisória em Goiás. 

Além disto, inúmeros são os casos de motins, rebeliões, fugas em massa e 

caos no país, e alguns elementos impactantes e dotados de importância ímpar são 

desconsiderados. 

O racismo dentro do sistema carcerário pátrio é patente, e tal realidade é 

mitigada. 

Em levantamento realizado em 2017 e, São Paulo, aferiu-se que negros são 

mais condenados por tráfico e com menos drogas no estado. 

A realidade do cárcere brasileiro é marcada, cada vez mais, pela barbárie e 

pelo absurdo, sendo certo que esta é fruto, sobretudo, da política criminal que se adota 

no país, além do fomento da pena privativa de liberdade como remédio principal de 

tentativa de alteração deste quadro. 

2.2 A ADPF 347 

2.2.1 Prelúdio brasileiro do Estado de Coisas Inconstitucional brasileiro: o 

Estado de Coisas Inconstitucional na Colômbia 

Em 1998, em ação proposta por José Manuel Arcila Duque, recluso da Prisão 

Bellavista Nacional Medelin, além de outros proponentes, a Corte Constitucional 

Colombiana, marcada por seu papel ativista, proferiu sentença no processo T-153, 

que reconheceu na Colômbia o estado de coisas inconstitucional relacionado ao 

sistema penitenciário do país. 

Dentre os inúmeros pontos abordados, destaca-se a superlotação, ausência de 

estrutura e inexistência de separação dos celerados, que acabava gerando o aumento 

 
62 JUSTIFICANDO. Tragédia anunciada: presídio em que nove adolescentes morreram queimad 

os estava condenado por Governo e pelo TJGO. Disponível em: https://www.justificando.com/20

18/05/28/tragedia-anunciada-presidio-em-que-nove-adolescentes-morreram-queimados- 

estava- condenado-por-governo-e-pelo-tjgo/. Acesso em 12 nov. 2021. 
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da violência e da delinquência, que instauravam uma barreira intransponível para a 

reabilitação social dos futuros egressos. 

O Tribunal, na decisão, determinou que o Ministério da Justiça, o INPEC e o 

Departamento de Planejamento Nacional, dentro de três meses, estabelecessem um 

plano de construção de novos presídios e reforma daqueles já existentes, além da 

realização de medidas relacionadas ao orçamento fiscal e separação dos presos já 

condenados dentro dos estabelecimentos prisionais63. 

A execução das medidas, por óbvio, foi bastante aquém do previsto, mas 

representou uma ruptura no status quo existente na Colômbia. Estima-se que, ao 

menos, 20 mil novas vagas foram criadas dentro das novéis construções no sistema 

prisional e decisões fulcradas no enfrentamento de demandas relacionadas passaram 

a existir em maior número. 

A título de exemplo, ressalta-se o processo T-025, que cuidava da migração 

forçada em decorrência do narcotráfico em determinadas regiões do país, e que 

desencadeou, um ano depois, um plano nacional que deslocava fundos para fortalecer 

o orçamento destinado a programas que cuidassem de tal tema64. 

Situação análoga (quiçá pior) à da Colômbia é a do sistema carcerário 

brasileiro. É esta, inclusive, uma das grandes responsáveis por conferir o Brasil as 

piores avaliações no que tange à preservação dos direitos humanos estabelecidos em 

instrumentos internacionais como a Declaração dos Direitos Humanos; a Declaração 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem; as Regras Mínimas para o Tratamento 

dos Reclusos; o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e culturais, dentre outros (grifos 

nossos). 

É possível citar, inclusive, diversos casos em que a Corte Internacional de 

Direitos Humanos postulou a tomada de medidas em face do Brasil nos últimos anos, 

sobretudo em relação aos seguintes estabelecimentos prisionais pátrios: Centro 

Penitenciário Professor Aníbal Bruno (Recife /PE); Penitenciária Urso Branco (Porto 

 
63 GUIMARÃES, Mariana Rezende. O estado de coisas inconstitucional: a perspectiva de atuaçã 

 o do Supremo Tribunal Federal a partir da experiência da Corte Constitucional colombiana. B

 oletim Científico ESMPU, Brasília, a. 16 – n. 49, p. 79-111. Jan/jun. 2017. 
64 Ibidem, loc. Cit. 
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Velho/RO); Complexo do Tatuapé; Penitenciária Dr. Sebastião Martins Silveira 

(Araraquara/SP) e Complexo de Pedrinhas (São Luiz do Maranhão/MA)65. 

2.2.2 O Estado de Coisas Inconstitucional no Brasil 

Com clara inspiração na decisão da Corte Constitucional Colombiana, em 2015 

o Supremo Tribunal Federal reconhece o Estado de Coisas Inconstitucional no Brasil 

66 

A priori, impende destacar que o Estado de Coisas Inconstitucional pode ser 

definido como o ato de uma Corte Constitucional de afirmar existir um quadro 

insuportável de violação massiva de direitos fundamentais, decorrente de atos 

comissivos de violação massiva de direitos fundamentais, decorrente de atos 

comissivos e omissivos praticados por diferentes autoridades públicas, agravado pela 

inércia continuada dessas mesmas autoridades, de modo que apenas transformações 

estruturais da atuação do Poder Público podem modificar a situação inconstitucional67. 

Há, desta forma, passos para o reconhecimento do Estado de Coisas 

Inconstitucional, sendo o primeiro a constatação de um quadro de graves, 

permanentes e generalizadas violações de direitos fundamentais, capaz de afetar um 

grande e indeterminado número de pessoas68. 

O segundo consistiria na constatação da existência de um quadro de  

completa inércia do estado, além de omissões e falhas persistentes de autoridades 

competentes e todas as entidades envolvidas com a proteção e garantia dos direitos 

fundamentais69. 

 
65 PEREIRA, Luciano Meneguetti. O Estado de Coisas Inconstitucional e a violação dos direitos h

 umanos no sistema prisional brasileiro. Revista Interdisciplinar de Direitos Humanos. Bauru, 
 v. 5, n. 1, p. 167-190. jan./jun., 2017. 

66 Ramos, E. M. B., Rosário, P. T. do, & Lima, A. S. (2020). O estado de coisas 
inconstitucional:   apontamentos comparativos sobre a judicialização das políticas 
penitenciárias brasileira e   colombiana. Revista Direito Em Debate, 29(54), 273–287. 
https://doi.org/10.21527/2176-  6622.2020.54.273-287 

67 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. O Estado de Coisas Inconstitucional e o litígio estrutu

ral. Disponível em: https://www .conjur.com.br/2015-set-01/carlos-campos-estado-

coisas- inconstitucional-litigio- estrutural#_ftnref1. Acesso em 10 out. 2021. 
68 PEREIRA, Luciano Meneguetti. O Estado de Coisas Inconstitucional e a violação dos direitos h uma

 nos no sistema prisional brasileiro. Revista Interdisciplinar de Direitos Humanos. Bauru,  v. 5, n. 
 1, p. 167-190. jan./jun., 2017. 

69 Ibidem, loc. Cit. 



35 
 

Já o terceiro passo seria a verificação de um conjunto de violações de direitos 

fundamentais70 que exigem da Corte a expedição de remédios e ordens dirigidas não 

apenas a um órgão, e sim a uma pluralidades destes. 

Em 2015, portanto, seguindo os passos da Corte Constitucional colombiana, 

o Supremo Tribunal Federal reconheceu o Estado de Coisas Inconstitucional nos 

presídios brasileiros quando do julgamento da ADPF n. 347/DF, de relatoria do 

Ministro Marco Aurélio71 

Em síntese, os impetrantes requereram o conhecimento do ECI21 em relação 

ao sistema carcerário brasileiro, além da adoção de mudanças estruturais que 

permitisse o cumprimento de princípios e preceitos básicos estabelecidos na 

Constituição de 1988 e nos acordos internacionais os quais o Brasil é signatário, tais 

como a dignidade da pessoa humana; a individualização da pena; a 

intranscendência da pena; a vedação ao tratamento desumano e o acesso a saúde 

e tratamento médico. 

Segundo o ministro relator, as prisões brasileiras são verdadeiros infernos 

dantescos, ao passo que as celas são superlotadas, imundas e insalubres, há 

proliferação de doenças infectocontagiosas, comida intragável, temperaturas 

extremas, falta de água potável e de produtos higiênicos básicos, homicídios 

freqüentes, espancamentos, tortura e violência sexual contra os presos, praticadas 

tanto por outros detentos quanto por agentes do Estado. GRIFOS... 

O Estado de Coisas inconstitucional marcou, ainda, a determinação da 

realização de audiências de custódia em todo o país em observação ao disposto no 

Pacto dos Direitos Civis e Políticos e da Convenção Americana Sobre Direitos 

Humanos, sendo estabelecido o prazo de 24 horas para a apresentação do preso a 

uma autoridade judicial. 

É de se observar, no entanto, que o Conselho Nacional de Justiça já havia 

implantado anteriormente, em conjunto com o Tribunal de Justiça de São Paulo, o 

projeto Audiência de Custódia 72. Foi após a decisão do Supremo Tribunal Federal, no 

entanto, que a audiência de custódia passou a ser obrigatória em todo o país. 

 
70 Ibidem, loc. Cit. 
71 GARCIA, Basileu. Instituições de direito penal. 6. ed. São Paulo: Max Limonad, 1982.v.1 
72 BRASIL, Conselho Nacional de Justiça. Audiência de custódia. Disponível 

em:  https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2016/09/0a99a0ab0eb26b96fdeaf5
29f0   dec09b.pdf. Acesso em 20. out. 2021 
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Importante destacar que o Estado de Coisas Inconstitucional sofreu e sofre 

várias críticas, sobretudo por ser, no entendimento de alguns doutrinadores, uma claro 

ativismo judicial que coloca em risco a democracia, visto que um poder acaba 

imiscuindo-se na atividade do outro. 

Neste sentido, Matos:  

Se o argumento é que o Supremo Tribunal Federal (ou a suprema corte) é 
legítimo para controlar as ações dos outros, que é um bom argumento da 
imparcialidade, quem controlará as ações do Supremo?; agregado à ideia de 
que aquele que controla não age apenas negativamente, obstruindo as ações 
dos outros, mas tem se tornando mais frequente a ideia de que age 
prescritivamente determinando como os outros órgãos devem agir73. 

Além disto, há severas críticas relacionadas ao fato de o Estado de Coisas 

Inconstitucional reconhecido na ADPF 347 ter padecido de falta de aplicabilidade 

prática, visto que algumas determinações acabaram sendo genéricas, tornando difícil 

a execução. 

2.3 A relação entre o cárcere brasileiro e as mães em situação de privação de 

liberdade 

A criação dos estabelecimentos prisionais femininos no Brasil aconteceu com 

um atraso significativo em relação aos vizinhos latino-americanos. O Chile, desde 

1864, possuía casas de correção voltadas para as mulheres; o Peru estabeleceu a 

criação em 1871 e a Argentina na década de 188074. Em solo pátrio, no entanto, o 

primeiro espaço destinado às mulheres surgiu na década de 1930. 

A questão do compartilhamento de celas entre homens e mulheres (minoria)  

sempre permeou a história do mundo. Em verdade, a discussão não se resumia ao 

fato de mulheres e homens se ombreassem dentro do cárcere, mas também o fato 

dos funcionários dos presídios serem exclusivamente homens. Na Grã Bretanha, em 

1823, surgiu um instrumento de regulação de nome Gaol Act, que clamava por 

 
73 MATOS, Nelson Juliano Cardoso. O estado constitucional contra a democracia: aspectos da crise p 

 aradigmática no direito e no estado.Revista Eletrônica Direito e Política, Op. cit. Disponível em: 
 www.univali.br/direitoepolitica. Acesso em 09 out. 2021. 

74 ANGOTTI, Bruna. Entre as leis da ciência, do estado e de deus:o surgimento dos presídios fe 
mininos no Brasil / Bruna Angotti; comentarios de José Daniel Cesano. 2a ed revisada. San Mi   g
uel de Tucumán (Espanha): Universidad Nacional de Tucumán. Instituto de Investigaciones Históri 
cas LeoniPinto, 2018.  
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ambientes diferentes e que a supervisão dos ambientes de reclusão femininos fosse 

feita por mulheres. O ato foi fruto de uma campanha dura e difícil encabeçada por 

algumas mulheres, dentre as quais se destacava Elisabeth Fry75. 

Na França a situação era igualmente dramática, sendo comum detentas 

grávidas de guardas e de presos que compartilhavam os mesmos espaços. O primeiro 

presídio exclusivamente feminino fora inaugurado na cidade de Rennes em 187076. 

Durante longevas décadas, estabeleceu-se que a mulher que delinquia não 

necessitaria de espaço que atendesse suas particularidades, de forma que o 

compartilhamento das celas com os homens sempre foi algo normal. 

Os registros demonstram que em boa parte da história as mulheres foram 

obrigadas a dividirem celas e a serem supervisionadas por homens. 

De acordo com Basileu Garcia77: 

A impressão que me desperta o projeto é a melhor possível. A falta de um 

presídio para mulheres, organizado de acordo coma as normas que regem o 
nosso sistema penitenciário, era extraordinariamente sensível, por várias 
razões. As mulheres condenadas cumpriam e cumprem pena nas cadeias 
públicas. Ora, as cadeias destinam-se ao aprisionamento provisório e não ao 
cumprimento definitivo das penas. Não estão sujeitas aos métodos racionais 
estabelecidos para obtenção da plena eficácia da medida penal. 

A previsão de separação por sexo, importante ressaltar, já era encontrada no 

Código Criminal do Império de 1830, que, inclusive, impedia que mulheres fossem 

julgadas grávidas, o que fazia do dispositivo, apesar do anacronismo, algo muito mais 

avançado do que o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal 

Brasileiro). Previa o Código do Império em seu artigo 4378. 

Art. 43 A pena de galés nunca será imposta: “§ 1º As mulheres, as quais 

quando tiverem cometido crimes, para que esteja estabelecida esta pena, 
serão condenadas pelo mesmo tempo a prisão em lugar, e com serviço 
análogo a seu sexo 

Sobre a situação das mulheres no cárcere, que permeou centenas de anos, 

assevera Bruna Soares Angotti Batista de Andrade: 

 
75 SANTOS, Jahyra Helena P. dos e SANTOS, Ivanna Pequeno dos. Prisões: um aporte sobre a ori

gem do encarceramento feminino no brasil. Brasil, 2019. 
76 Ibidem, loc. Cit. 
77 GARCIA, Basileu. Instituições de direito penal. 6. ed. São Paulo: Max Limonad, 1982.v.1 
78 BRASIL. Constituição (1824).Constituição Política do Império do Brasil. Disponível 

em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm . Acesso  em: 05 out. 
2021. 
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Desde o período colonial, no Brasil, as mulheres foram encarceradas em 

estabelecimentos onde prevaleciam prisioneiros do sexo masculino, sendo a 
elas raramente destinados espaços reservados. Prostitutas e escravas, em 
sua maioria, as mulheres eram confinadas junto aos homens, frequentemente 
dividindo a mesma cela”79. 

Ainda que os estabelecimentos prisionais femininos pátrios padeçam da falta 

de estrutura até os dias atuais, pode-se dizer que atualmente os mesmos marcam 

uma realidade que já fora muito pior. O fato de mulheres compartilharem as mesmas 

celas com dezenas de homens e serem supervisionadas pelos mesmos constitui algo 

inaceitável na modernidade, mas tal qual a aplicação de sanções penais a grávidas, 

puérperas, mães, etc, sempre foi considerado algo normal e banal, os mais variados 

abusos fossem perpetrados. 

Em um país cujo sistema penitenciário é superlotado e funciona como um 

propulsor da delinqüência, outra não poderia ser a conclusão, a não ser aquela que o 

coloca como um ente que prospecta problemas em vez de resolver os que figuram 

como a ratio de sua criação. 

Embora haja inúmeras críticas sólidas e bem fundamentadas no Brasil, o que 

se afere em alguns casos é uma análise da problemática a partir de uma perspectiva 

macro, que, por óbvio, acaba trazendo resultados de singular importância, mas 

mascara algumas realidades que só são percebidas quando aquela é fragmentada. 

Necessário constatar que tal cenário melhorou, mas estudos – não só 

relacionados das verdadeiras condições do cárcere feminino, mas também aqueles 

que tratam da criminalidade feminina – que ilustram são, em números, completamente 

inferiores àqueles que tratam da situação de encarceramento masculino, sendo certo 

que os já existentes não recebem a mesma divulgação 

O levantamento das informações relacionadas à crise do sistema carcerário 

brasileiro, normalmente, é relacionado unicamente aos homens, restando ignorada a 

situação das mulheres que se encontram celeradas. 

A população carcerária feminina brasileira é a quarta maior do mundo 

(INFOPEN, 2018)80, deixando evidenciado que as mais de 42 mil mulheres que se 

encontram sob a custódia do estado merecem, sim, atenção. 

 
79 ANGOTTI, Bruna. Entre as leis da ciência, do estado e de deus:o surgimento dos presídios  

femininos no Brasil; comentarios de José Daniel Cesano.2a ed revisada. San Miguel de Tucumá
m: Universidad Nacional de Tucumán. Institutode Investigaciones Históricas Leoni Pinto, 2018. 

80 INFOPEN. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Disponível em: https://dados
.mj.gov.br/dataset/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-
penitenciarias. Acesso em 12 dez. 2021 
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Do ano de 2000 ao ano de 2016, o número de mulheres encarceradas 

aumentou de 5.601 (cinco mil, seiscentos e um) para 42.355 (quarenta e dois mil, 

trezentos e cinqüenta e cinco), registrando um aumento de mais de 656% em 

apenas 16 anos81.  

Analisando os dados por 100 mil habitantes, a situação se agravada, chegando 

o Brasil à terceira posição no ranking, perdendo apenas para os Estados Unidos e a 

Tailândia. 

O tráfico de drogas – seguindo a tendência dos aprisionados do sexo 

masculino, mas ainda maior dentro da realidade das celeradas mulheres – é o 

principal fator para a alta taxa de encarceramento, que chega a 62%82.  

O perfil das mulheres celeradas também é sugestivo, sendo certo que 50% 

delas possuem apenas o ensino fundamental, além de possuírem entre 18 e 29 anos, 

serem negras e solteiras. Além disto, a maior parte é mãe, cumpre pena em regime 

fechado, não possuem antecedentes criminais e não ostentam cargos altos dentro da 

hierarquia das facções criminosas responsáveis pelo varejo de entorpecentes em todo 

o território brasileiro83. 

Não bastasse, ainda, toda a realidade lamentável que assola a realidade do 

sexo masculino, as mães no cárcere ainda possuem um exclusivo, que é a baixíssima 

freqüência de visitas. 

Segundo levantamento realizado pelo instituto “Mulheres em Prisão” realizado 

no estado de São Paulo, dentre as mulheres as mulheres celeradas entrevistadas, 

36% nunca recebeu visitas; 18% raramente é visitada; 17% recebe visitas a cada 15 

dias e apenas 14% é visitada semanalmente84. 

Fica evidenciado, desta forma, que a situação da população carcerária feminina 

é ainda mais grave, já que além de não ser objeto de preocupação direta das 

pesquisas e críticas – sobretudo da comunidade acadêmica -, ainda são 

abandonadas. 

Bem verdade tal celeuma é apenas um desdobramento da – infeliz- realidade 

que a mulher vive na sociedade brasileira, ao passo que ainda há uma sólida cultura 

 
81 CORREIO BRASILIENSE. Número de mulheres presas cresce 656%; Brasil é o 4º país que ma

is prende. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/06/11/inter
na-brasil,687581/quantas-mulheres-estao-presas-no-brasil.shtml. Acesso em 13 out. 2021. 

82 Ibidem, loc. Cit. 
83 MULHERES EM PRISÃO. Quem são essas mulheres? Disponível em: http://mulheresemprisao.or

g.br/quem/. Acesso em 10 dez. 2021. 
84 Ibidem, loc. Cit.  
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de olhar para a mulher como uma dona de casa, que exerce funções domésticas e 

precisa cuidar dos filhos. Basicamente, a questão de gênero no cárcere é tratada 

como se a delinqüência do homem fosse sempre passível de uma segunda chance, 

enquanto a da mulher fosse sempre a última. 

As mulheres, portanto, acaba se encontrando em uma espécie de encruzilhada, 

pois muitas acabam delinqüindo em decorrência do processo de emancipação 

feminino85, marcado por sua ida ao mercado de trabalho, sendo certo que as 

oportunidades são escassas e os salários completamente díspares. 

Quando a mulher está fora do cárcere, a tratam como emancipada, mas 

ignoram as diferenças que a fazem sucumbir; já quando ela está dentro, a julgam, 

afinal, é inaceitável uma dona de casa cometer qualquer sorte de crime. 

Há uma forte influência de um modo de pensar androcêntrico no estudo 

relacionado ao cárcere, ao passo que as análises e as cobranças de melhores 

condições se resumem ao homem. 

Em levantamento realizado no ano de 2014, constatou-se que das 1.420 

unidades prisionais que possuía o Brasil, 7% eram exclusivamente femininas, 

enquanto 17% eram mistas (mistas, pois havia uma sala ou ala feminina dentro de um 

estabelecimento masculino)86. 

Além disto, é preciso ressaltar que os estabelecimentos prisionais femininos, 

ainda que o número de mulheres presas seja muito inferior ao dos homens, também 

padecem de superlotação. 

Nas unidades exclusivamente femininas, ainda notou-se certa influência 

androcêntrica, já que em apenas 49% delas havia a presença de celas adequadas a 

gestantes. 

 
85 BECKER, A.; SPESSOTE, D. V.; SARDINHA, L. da S.; SANTOS, L. G. de M.; CHAVES, N. N.; BIC

ALHO, P. P. G. O CÁRCERE E O ABANDONO: PRISÃO, PENALIZAÇÃO E RELAÇÕES DE GÊN
ERO. Revista Psicologia, Diversidade e Saúde, [S. l.], v. 5, n. 2, 2016. DOI: 10.17267/2317-
3394rpds.v5i2.1050. Disponível em: https://www5.bahiana.edu.br/index.php/psicologia/article/view/
1050. Acesso em: 14 out. 2021. 

86 Ibidem, loc. Cit. 
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3 DA INCONSTITUCIONALIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS À MULHER 

GRÁVIDA/MÃE 

3.1 A ilegalidade das sanções impostas às mães e a ofensa aos princípios 

constitucionais 

O ECA foi criado com o intento de promover o chamado princípio da proteção 

integral, trazendo a ideia de que todas as crianças e adolescentes precisam ter um 

desenvolvimento pleno, de forma que este desencadeie no estímulo de 

potencialidades e na busca por seus próprios caminhos. 

Foi a partir do ECA, por exemplo, que crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos, 

passaram a ser considerados cidadãos. Além disto, outras conquistas foram alçadas, 

sendo possível citar, dentre elas, algumas de extrema importância, como é o caso do 

reconhecimento das crianças e dos adolescentes como pessoas em situação peculiar 

de desenvolvimento que, por esta razão, precisam de condições especiais em cada 

ciclo de vida, para que assim tenham um desenvolvimento pleno, além do direito à 

convivência familiar e comunitária e o direito a crescer livre de violência, opressão 

discriminação e tratamento desumano ou cruel87 (grifos nossos). 

O artigo 2º deste dispositivo estabelece os parâmetros que balizarão as 

denominações a serem utilizadas, estabelecendo que criança é o indivíduo que possui 

12 (doze) anos incompletos e adolescente é aquele que se encontra dentro do 

intervalo dos 12 (doze) aos 18 (dezoito) anos, senão vejamos: 

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa de até doze 

anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos 
de idade. 
 
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente 
este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade. (BRASIL, 
1990). 

O artigo 19 do Estatuto carrega consigo importância descomunal, ao passo que 

estabelece que toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio 

de sua família. 

 
87 MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ. Fundação Abrinq fala: A importância do ECA. Disponível 

em: https://crianca.mppr.mp.br/pagina-2170.html. Acesso em 16 out. 2021. 
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Verifica-se, aqui, o introito do entrave para a aplicação de qualquer medida que 

restrinja direitos – sobretudo a liberdade – das mulheres mães, já que demonstra 

flagrante aviltamento ao princípio da intranscendência. 

Afastar um menor dos pais é, sem dúvidas, restringir um de seus direitos 

fundamentais mais basilares, qual seja, o convívio com sua família. 

É inegável que a primeira infância é um dos períodos mais importantes da vida 

de um ser humano, sendo certo que a tendência do Brasil e do mundo é no sentido 

de reduzir iniquidades em relação às crianças, e não a instalação de um caos 

institucionalizado que forneça uma realidade que diminua a qualidade de vida dos 

neófitos. 

Somente a título de informação, os esforços contínuos no país geraram 

resultados singulares, como a taxa anual de mortalidade de crianças menores de cinco 

anos de idade. Na década de 1970, o índice de mortalidade infantil era de 115 por mil 

nascidos vivos, sendo este diminuído, durante a década de 2000 para 20 mortes por 

mil nascidos88. 

Os resultados animadores e impactantes só foram possíveis graças a uma série 

de esforços intentados no Brasil, dentre eles o fortalecimento dos vínculos familiares, 

que são fundamentais na constituição de um desenvolvimento emocional saudável e 

que são constituídos pelas atividades de cuidado cotidiano com a criança89. 

É importante destacar que, durante muito tempo, os infantes foram tratados em 

solo brasileiro como mão de obra e ser adolescente era sinônimo de subversão da 

ordem. Na Era Vargas, estabeleceu-se uma política repressiva para a infância e a 

adolescência, vindo a ser criado, em 1941, o “Serviço Nacional de Assistência aos  

Menores”, que seria responsável por acolher as crianças e os adolescentes 

encontrados na rua e suspeitos de crime para impulsioná-los socialmente através da 

proteção e o fornecimento de educação, o que não aconteceu. O chamado “SAM”, na 

prática, institucionalizou uma política repressiva, onde os maus-tratos e o desleixo 

eram comuns90. 

 
88 VICTORA, C.G.; AQUINO, E.M., LEAL, M.C. et al. Saúde de mães e crianças no Brasil: progress

os e desafios. The Lancet, London, p. 32-46, May, 2011. 
89 ABUCHAIM, Beatriz de Oliveira [et al.]. Importância dos vínculos familiares na primeira infância

: estudo II. Comitê do Núcleo Pela Infância, 1. ed. 
São Paulo: Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal - FMCSV, 2016. 

90 SOUSA, Ana Clécia de. A institucionalização de crianças e a importância do convívio familiar.
In: ENCONTRO DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO EM HUMANIDADES, 2., 2011, Fortaleza. S
EMANA DE HUMANIDADES, HUMANIDADES: ENTRE FIXOS E FLUXOS, 8., 2011. 
Fortaleza: Universidade Federal do Ceará; Universidade Estadual do Ceará, 2011, p. 1-14. 
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É a família o marco inicial da história de vida de uma criança e de sua inserção 

cultural, ao passo que os valores éticos e humanitários que serão alicerce para o 

desenvolvimento de sua personalidade serão absorvidos naquele círculo. Retirá-la do 

convívio da família é, sem dúvidas, inocular um desemparo que desencadeará, a partir 

de um emaranhado complexo de necessidades não supridas, em consequências 

infelizes no futuro. 

É nesse sentido que caminha, como não poderia deixar de ser, a Constituição 

Federal, que prescreve, em seu artigo 22791, o dever da família, da sociedade e do 

Estado de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, o direito à vida, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito à liberdade à convivência familiar e comunitária. 

Ainda, a lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 002 (Código Civil), em seu artigo 

1.634, elucidará os atributos referentes ao já mencionado poder familiar, ressaltando 

que este competirá a ambos os pais. Vejamos a sua redação: 

Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação 

conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos 
filhos: 
 
I - dirigir-lhes a criação e a educação; 
II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584 

; 
III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; IV - 

conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior; 
V - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua 

residência permanente para outro Município; 

 
91 BRASIL, Constituilção (1988), art. 227: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 

à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” 

 § 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e 
do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas 
e obedecendo aos seguintes preceitos: 
 I- aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-
infantil; 

  II- criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras 
de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do 
jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a 
facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos 
arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. 
§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de 
fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas 
portadoras de deficiência. 
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, 
XXXIII. 
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VI - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro 
dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder 
familiar; 

VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) 
anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em 
que forem partes, suprindo-lhes o consentimento; 

VIII - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; 
IX - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de 

sua idade e condição92 

E o dispositivo é categórico ao estabelecer, no artigo 1.637, que o 

descumprimento dos deveres – ou exagero no cumprimento – pode desencadear na 

adoção, por parte do juiz, de medida que lhe pareça reclamada pela segurança do 

menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha. Ainda 

que acerte, no entanto, é preciso destacar que o Código Civil, no parágrafo único do 

citado artigo 1.637, peca de maneira substancial ao prescrever que o poder familiar 

será suspenso ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível por crime cuja 

pena exceda a dois anos de prisão. Isto porque o legislador não se deu o trabalho 

nem de, ao menos, fazer uma diferenciação no que tange à natureza do crime. 
Estabelecer a perda do poder familiar usando como parâmetro único o patamar 

de pena é um grave equívoco e chancela a criação de verdadeiras situações 

aberrantes, como a suspenção do poder de um pai que, dominado por uma violenta 

emoção desencadeada por um estupro de sua filha, põe fim à vida do agressor e é 

condenado à pena do chamado homicídio privilegiado. 
O regramento cria uma gravíssima exceção ao estabelecer que a existência de 

um crime que resulte em uma pena acima de 02 anos de reclusão, 

independentemente de sua natureza, retire a criança do convívio do “pai infrator”. 

Em verdade, tal prescrição, sobretudo em virtude de seu conteúdo raso, é fruto 

de uma política mal feita de combate ao crime que opera com uma força cada vez 

maior no Brasil. 
O direito penal do autor, claro, se manifesta em outros ramos do direito, e se 

apresenta como uma figura solucionadora de todos os problemas. Impera ressaltar 

que o que afastará o inimigo da convivência com os seus descendentes não é o 

cumprimento da pena em regime fechado, mas tão somente o cometimento de 

 
92 BRASIL. Lei n. 10.406, 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 

Diário  Oficial  da  União,  Brasília,   DF, 11 jan. 2002.  
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qualquer crime que resulte em uma sentença penal condenatória com um patamar de 

pena acima de 02 anos. 
Há de se mencionar, também, a importância do aleitamento materno para o 

recém-nascido, que além fornecer nutrientes indispensáveis à saúde do neófito, é 

responsável por desenvolver um laço maternal entre ele e a mãe. 

Segundo a Organização Pan Americana de Saúde,  

o aleitamento materno é vital para a saúde e desenvolvimento das crianças 

ao longo de toda a vida e reduz os custos para os sistemas de saúde, famílias 
e governos. Além disto, quando iniciada na primeira hora de vida, a 
amamentação protege os recém-nascidos de infecções e pode salvar vidas, 
já que os lactantes correm um risco de morrer devido a diarreia e outras 
infecções quando são amamentados apenas parcialmente ou não são 
amamentados em absoluto93. 

O artigo 8º do ECA estabelece a amamentação como direito fundamental da 

criança. 

Art. 8 o 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 Saúde94 

Complementando, o artigo 995 do mesmo dispositivo prescreve que o poder 

público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao 

aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa 

liberdade. 

A amamentação, doravante, é mais um dos indicativos de que, sobretudo no 

Brasil, aplicar uma sanção restritiva de liberdade a uma mãe é um ostensivo 

desrespeito à instranscendência, uma vez que a alimentação da mãe durante o 

período de aleitamento necessita de cuidadoso balanceamento, devendo preponderar 

 
93 ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DA SAÚDE. Aleitamento materno nos primeiros anos de vid

a salvaria mais de 820 mil crianças menores de cinco anos em todo o mundo. Disponível em: 
https://www.paho.org/pt/noticias/1-8-2018-aleitamento-materno-nos-primeiros-anos-vida-salvaria-
mais-820-mil-criancas. 08 dez. 2021. 

94 BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e  dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 16 jul. 1990. 

95 BRASIL, Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 9º: “O poder público, as instituições e os 
empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de 
mães submetidas a medida privativa de liberdade.” 
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a ingestão de frutas, cereais, integrais, legumes e verduras, devendo se evitar 

alimentos industrializados e com alto teor de gordura96. 

A realidade das comidas dentro do cárcere, por óbvio, é lamentável. Segundo 

José de Ribamar, ex conselheiro do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (Consea) e ouvidor de Segurança pública no estado do Maranhão, a 

alimentação prisional é um dos fortes vetores de tortura que deixam sequelas graves, 

entre elas o acirramento de conflitos e mortes em penitenciárias: 

A alimentação está entre as reclamações mais constante e principais causas 
de rebeliões dentro de um sistema que Ribamar considera violador de direitos 
mais básicos, como o direito à alimentação, garantido na Constituição. 
“Muitos chegam ao ponto de não quererem comer e a família é que tem de 
prover o alimento. E são pessoas humildes, que não têm grandes 
sofisticações alimentares. Mesmo assim, devolvem grande parte da 
comida, por a qualidade ser tão precária. Preferem passar fome do que 
engolir aquela refeição de baixa qualidade, que chega em pouca 
quantidade e azeda97. (Grifos nossos) 

Ribamar vai além ao evidenciar uma situação ainda pior para as presas mães. 

Segundo ele, há casos em que o benefício da prisão domiciliar é concedido a algumas 

mulheres, tendo em vista a amamentação ou o atendimento a filhos menores, mas 

essa está longe de ser a regra entre as encarceradas mais pobres98; 

Revela Ribamar que dentro dos presídios pátrios há o abominável 

escasseamento de comida para que as mulheres logo parem de dar leite e o 

período de aleitamento seja abreviado (grifos nossos). 

O que se observa, portanto, é a existência de um estado de coisas 

inconstitucional, sobretudo no que tange ao apenamento de crianças que, por óbvio, 

em nada tem a ver com o suposto crime cometido por sua genitora. Em uma política 

marcada pela tortura e pela eugenia, pune-se a mãe e seu filho que, se completa 

consciência ostentasse, já chegaria ao mundo extrauterino com vontade de regressar. 

Não há como salvar a ideia de encarcerar-se uma mãe! (Grifos nossos) 

 
96 TUA SAÚDE. Alimentação na amamentação: o que comer, evitar e cardápio. Disponível em: htt

ps://www.tuasaude.com/alimentacao-da-mae-durante-a-
amamentacao/#:~:text=A%20alimenta%C3%A7%C3%A3o%20da%20m%C3%A3e%20durante,e%
20nem%20par%20a%20o%20beb%C3%AA. Acesso em: 20 out. 2021. 

97 BRASIL. Comida de má qualidade transforma presos do país em obesos e diabéticos. Disponí
vel em: http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/2017/agosto/comida-de-ma-
qualidade-transforma-presos-do-pais-em-obesos-e-diabeticos. Acesso em: 15 dez. 2021. 

98 Ibidem, loc. Cit. 
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Sobre a gravidez e amamentação no cárcere em São Paulo, relata a advogada 

Sônia Drigo: 

[...] existe a possibilidade de amamentar os bebês por seis meses, sem muita 

estrutura para isso. As unidades do interior, cadeias públicas na maioria, não 
permitem e não tem espaço. As parturientes são deslocadas para a Capital. 
A partir da parceria estabelecida com a Secretaria Estadual de Saúde no ano 
passado, as mulheres são internadas no Centro Hospitalar ou na Feminina 
da Capital, após o parto na rede pública (Mandaqui ou Vila Penteado), o que 
vem causando sérios problemas, pois bebês já nasceram nas celas por falta 
de atendimento médico. O Grupo de Estudos e Trabalho “Mulheres 
Encarceradas”, do qual o IBCCRIM faz parte, encaminhou à Defensoria 
Pública um ofício solicitando a intervenção dos defensores em favor das 
gestantes, para que possam cumprir a prisão (provisória ou definitiva) em seu 
domicílio, enquanto durar a amamentação, a exemplo do que foi concedido 
em Franca/SP e Passos/MG e o STJ já deferiu benefício semelhante99. 

Obedecendo-se aos comandos punitivistas, pune-se a mãe sob o pretexto de 

se fazê-la cumprir pelo crime cometido e pune-se seu filho sob o pretexto de que ele 

estará submetido àquelas situações em virtude de uma ação perpetrada por sua 

genitora. No final das contas, pune-se uma mãe com uma pena corporal e psicológica, 

que é desencadeada pela sanção aplicada a seu filho. O denominador comum desta 

é equação divide-se em dois: a violação do princípio ne bis in idem e a violação 

do princípio da intranscendência (grifos nossos). 

Somente um sistema penal retrógrado, punitivista desumano chancela, por 

exemplo, o artigo 83, § 2º, da Lei de Execução Penal, que prevê a adoção de berçários 

dentro das unidades prisionais para possibilitar que as condenadas possam cuidar de 

seus filhos. 

O dispositivo em um país com um sistema carcerário digno já consistiria em 

inigualável absurdo, posto que a mera pretensão de se levar ao sistema penitenciário 

uma criança recém-nascida já seria algo repugnante, não havendo o que se ponderar 

quando tal sorte de afronta aos princípios mais básicos do direito é positivado através 

de uma Lei que busca tutelar o procedimento relacionado à execução da pena. 

Imponderável, na verdade, é quando o mesmo é trazido para o arcabouço 

legislativo de um país cujo sistema penitenciário não é lugar apropriado mesmo para 

animais silvestres. Em uma verdadeira banalização do absurdo, acata-se uma 

mudança legislativa que traz para o ordenamento jurídico a previsão de normas que 

tutelam o acondicionamento de crianças - que sequer chegaram ao primeiro ano de 

 
99 BICALHO, Carolina Costa Fiães. Direito ao aleitamento materno no contexto da prisão domiciliar. 

1.  ed. Belo Horizonte: IDDE, 2018 
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vida - dentro de espaços miseráveis, cuja higiene inexiste e a tortura é 

institucionalizada. Convencionou-se chamar o sistema carcerário de “faculdade”, 

enquanto a Lei de Execução Penal chancela aquilo que, no ditar popular, poderia vir 

a ser convencionado como “a creche do crime”. 

No plano internacional, é possível destacar dois diplomas que foram aprovados 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas: as Regras de Mandela e as Regras de 

Bangkok. Necessário evidenciar que o Brasil participou das negociações e é signatário 

de ambas. 

A primeira é responsável por determinar que os estados devem tratar as 

pessoas presas com dignidade e respeito, estabelecendo que são injustificáveis as 

aplicações de penas cruéis e degradantes, assim como a prática de tortura. Nela, 

também consta a recomendação de, no máximo, dois detentos por cela; acomodações 

higiênicas e que ofereçam ventilação, iluminação e aquecimento, além da entrega de 

vestimentas, roupas de cama e itens de higiene. 

As Regras de Bangkok, no entanto tratou de uma demanda sensível e que até 

hoje é negligenciada, qual seja a preocupação com as questões de gênero nos 

presídios, dando especial destaque para o tratamento diferenciado que a mulher 

necessita100. 

Dentre todos preceitos estabelecidos pelas Regras de Bangkok, faz-se 

importante citar a criação de regime prisional especial para atender às necessidades 

das presas gestantes, o incentivo à dieta especial para mães que amamentam, e o 

estabelecimento de condições favoráveis à estadia da mulher presa e seu filho durante 

o período em que este pode passar junto à mãe na prisão101. 

Tais regras configuraram uma importantíssima mudança de paradigma no 

mundo todo, já que a situação das mulheres, sobretudo das gestantes e mães, sempre 

fora negligenciada, mas não há como evidenciar que o dispositivo incorre em 

seríssimo erro ao normalizar a alocação de recém nascidos dentro de 

estabelecimentos prisionais. 

Inexiste em qualquer ordenamento jurídico democrático a previsão de 

atribuição de culpa penal por derivação ou a indivíduos recém nascidos. A primeira 

 
100 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Regras de Bangkok: Regras das NaçõesUnidas para 

o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade para Mulheres  
Infratoras. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2016. 

101 Ibidem, loc. Cit. 
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barreira para tal prescrição seria o princípio da legalidade. Ademais, tal determinação 

aviltaria de maneira substancial a responsabilidade penal pessoa. Ainda, a previsão 

iria de encontro ao princípio da humanidade, visto que se pretende enviar ao cárcere 

menores que sequer chegaram ao primeiro ano de vida. 

É inadmissível que se pretenda terceirizar uma punição a indivíduos frágeis e 

completamente inocentes sob o argumento de que o Estado não pode ser impedido 

de aplicar as sanções previstas em seus ordenamentos, ao passo que no confronto 

entre a prestação jurisdicional e o princípio da humanidade, o segundo deve 

prevalecer. 

Não convence, ainda, o argumento de que a reclusão seria necessária para a 

manutenção da “paz social”. A um, pois a prevenção como um dos fundamentos da 

pena não pode ser absoluta. A dois, pois a grande maioria dos crimes cometidos por 

mulheres não possuem vítimas e são, comumente, reflexos da pobreza e da miséria. 

Dentro do ordenamento jurídico brasileiro, alguns são os dispositivos existentes 

para tutelar os direitos da mulher mãe acautelada. A Lei de Execução Penal, em seu 

artigo 14, § 3º, que prevê que as presas grávidas serão devidamente acompanhadas 

por um profissional da saúde durante e após o parto, juntamente do recém-nascido. 

Impende destacar que tal regramento foi a patamar de Lei somente em 2009, 

com o advento da Lei 11.942, de 28 de maio de 2009. 

Ponto nevrálgico da situação é o artigo 5º, L, que prevê, ipsis litteris, que às 

presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus 

filhos durante o período de amamentação. 

O leite materno, quando possibilitado pelas condições fisiológicas da mulher, 

consiste em nutriente indispensável à dieta de um recém-nascido. Nele, há tudo o que 

o neófito necessita durante aquela época da vida, sendo certo que o mesmo é fonte 

notável da diminuição do número de diarreias, infecções respiratórias e alergias, além 

de ser de mais fácil digestão, configurando flagrante exposição à agentes infecciosos 

a interrupção precoce do aleitamento. 

O dispositivo constitucional, doravante, fornece um feixe de luz que elucida as 

celeumas relacionadas às condições da celerada mãe, sendo possível separá-lo em 

dois. O primeiro consiste em determinar que seja assegurado às presidiárias 

condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de 

amamentação. O segundo relaciona-se com o fato da Constituição Federal não 
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estabelecer, o período mínimo que o recém-nascido poderá ficar com sua genitora em 

números. 

Como já evidenciado reiteradas vezes, o regramento jurídico infraconstitucional 

estabelece que o recém-nascido poderá permanecer junto de sua mãe até os seus 06 

meses de vida, tempo este que se mostra extremamente efêmero. 

Em verdade, os 06 meses para amamentação vem da recomendação da 

comunidade médica, mas sua implementação na Lei de Execuções Penais deve ser 

feito com detida frieza, já que o período estabelecido, para a medicina, é relacionado 

com o aleitamento exclusivo, e não com o período mínimo de amamentação, que 

deveria ser 02 anos102 (grifos nossos). 

Já em relação ao primeiro item, é de se destacar que a Constituição cidadã não 

estabelece que condições para as celeradas mães deverão ser criadas dentro dos 

estabelecimentos prisionais, mas tão somente que estas deverão ser asseguradas. 

Não assiste razão aqueles que concluem em sentido diverso, já que além do 

fato de que em âmbito penal os preceitos advindos do legislador precisam estar 

expressos, há de se fazer uma interpretação sistemática para o melhor entendimento 

dos dispositivos. 

Realizando-a, verifica-se que há uma completa inconstitucionalidade. 

3.2 Da ofensa aos princípios constitucionais 

Dentro de um estado democrático de direito, a presença de uma mulher grávida 

ou de uma criança no cárcere já deveria ser motivo suficiente para uma indignação 

geral e irrestrita. 

Convencionou-se no Brasil o estratagema de utilizar-se da prevalência do 

interesse público sobre o interesse particular com o objetivo explícito de subtrair-se 

direitos e garantias individuais sob o pretexto de estabelecer-se uma paz social. A 

existência do assustador in dubio pro sociatate já tende a sair do âmbito do tribunal 

do júri para permear todo o direito penal. 

 
102 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.  
     Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação complementar. Ministério 

da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília : Editora do 
Ministério da Saúde, 2009. 
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A primeira violação causada pela prisão de mulheres mães é a do princípio da 

dignidade da pessoa humana. Para Bittencourt, dignidade da pessoa humana é um 

bem superior aos demais e essencial a todos os direitos fundamentais do Homem, 

que atrai todos os demais valores constitucionais para si103. Importante ressaltar, 

ainda, a importância do princípio da dignidade da pessoa humana na aplicação da 

pena. Segundo ROIG104, (...) o princípio funciona como elemento de contenção da 

irracionalidade do poder punitivo, materializando-se na proibição de tortura e 

tratamento cruel e degradante (art. 5º, III, da CF), na própria individualização da pena 

(art. 5º, XLVI) e na proibição das penas de morte, cruéis ou perpétuas (art. 5º, XLVII). 

É o princípio da dignidade humana que fará com que o Direito se separe da 

moral. Assim, mesmo o indivíduo já condenado por sentença transitada em julgado 

será reconhecido como um sujeito de direitos, devendo afastar-se o juiz de juizos 

morais, subjetivos e ideológicos. 

Já assinalava BITTENCOURT105: 

O princípio de humanidade do Direito Penal é o maior entrave para a adoção 

da pena capital e da prisão perpétua. Esse princípio sustenta que o poder 
punitivo estatal não pode aplicar sanções que atinjam a dignidade da pessoa 
humana ou que lesionem a constituição físico-psíquica dos condenados98 . 
A proscrição de penas cruéis e infamantes, a proibição de tortura e maus-
tratos nos interrogatórios policiais e a obrigação imposta ao Estado de dotar 
sua infraestrutura carcerária de meios e recursos que impeçam a degradação 
e a dessocialização dos condenados são corolários do princípio de 
humanidade. 

Um indivíduo, assim que aporta no plano extrauterino já passa a ser detentor 

de dignidade, pouco importando a cultura a qual ele está submetido. A dignidade 

humana é a responsável por impedir o estabelecimento de graus morais de seres 

humanos. A manutenção da ordem social não pode, em hipótese alguma, servir de 

alicerce para a institucionalização de uma política de retirada da dignidade dos 

indivíduos, sobretudo quando estes sequer possuem condições de ser um infrator. Em 

um processo de reiteração perpétua da punição, o Estado retira as condições sociais 

mínimas de mulheres – negras e pobres, em sua maioria -, a joga dentro de um 

cárcere e finaliza apenando, também, seus descendentes. 

 
103 BITTENCOURT, Cezar Roberto; Coleção Tratado de direito penal volume 1. 26. ed. São Paulo:  

 Saraiva Educação, 2020. p. 154. 
104 ROIG, R. D. E.; Execução penal: teoria crítica. 2. ed. São Paulo : Saraiva, 2016. p. 22 
105 BITTENCOURT, Cezar Roberto; Coleção Tratado de direito penal volume 1. 26. ed. São Paulo: 

 Saraiva Educação, 2020. p. 163. 
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Acondiciona-se a mulher na latrina social e, intencionalmente, tentam fazer o 

mesmo com seus filhos. 

A dignidade da pessoa humana, vale dizer, é o princípio mais importante do 

ordenamento jurídico brasileiro, devendo, claro, ser dirigido a todas as pessoas, sem 

qualquer distinção. Assim, é inadmissível que qualquer tratamento humilhante e 

degradante seja dispensado aos reclusos que, vale dizer, já estão sendo sancionados 

pelo Estado no momento da restrição corporal. 

O sistema prisional brasileiro, como já asseverado no presente trabalho em 

diversas oportunidades, encontra-se em flagrante conflito com a dignidade da pessoa 

humana, já que é palco de diversas violações de direitos humanos, de diversas prisões 

cautelares sem prazo de término, rebeliões, mutilações e diversos aviltamentos 

humanos. 

No caso das mães aprisionadas com os próprios filhos a coisa é ainda pior. Isso 

porque em um mesmo contexto acabam sendo inseridas duas vidas, que são 

vilipendiadas pelo Estado a todo momento, sobretudo nas condições dos 

estabelcimentos prisionais pátrios.  

Apenar ou aplicar qualquer sorte de sanção, ainda que cautelar, à mulher mãe, 

portanto, é aviltar não somente a dignidade de seu filho, mas também a sua, que o 

verá apenado sem que o mesmo tenha cometido um delito 

Para tutelar e garantir que o poder estatal seja exercido de maneira limitada, 

respeitando sempre os direitos e garantias individuais, surge o princípio da intevenção 

mínima, também denominado de ultima ratio. 

 Direito Penal, instrumento de maior poder coercivo à disposição do Estado, 

precisa ser detidamente controlado, pois mesmo a instauração de Inquérito Policial já 

gera um processo de estigmatização e de discriminação social do indivíduo. 

O princípio da intervenção mínima, então, surge para evitar que o Estado puna 

condutas que possuam lesividade pequena ou nenhuma, além de preservar a vida 

dos indivíduos para que estes não tenham suas vidas dilaceradas sem uma motivação 

mínima. O direito penal como última ratio existe para impedir que se utilize deste para 

solucionar problemas que seriam solucionados por outros ramos do direito. 

A prisão de menores de idade e de neófitos, no entanto, vai na contramão do 

consagrado princípio, já que se utiliza do aparato coercitivo estatal para aplicar 

sanções que recaem nestes indivíduos, que sequer poderiam ser sujeitos ativos de 

infrações penais. Deturpa-se a função do direito penal estendendo-se seus efeitos a 
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seres humanos inequivocamente inocentes. A intervenção, neste caso, é absoluta, 

não mínima. 

O princípio da intranscendência, materializado no artigo 5º, inciso XLV, da 

Constituição Federal estabelece que nenhuma pena passará da pessoa do 

condenado. 

Tal princípio, tão caro à democracia, é, sem dúvidas, o mais violado in casu. 

Quando se materializa a prisão de uma mulher juntamente de seu descendente, 

afronta-se o axioma mais basilar do direito penal, qual seja a responsabilização do 

indivíduo na medida de sua participação na empreitada criminosa. 

Em uma inigualável materialização da barbárie, se estabelece como razoável 

que um ser humano seja acometido por uma sanção relacionada a um ato que não 

lhe vincula. Em uma clara usurpação da finalidade retributiva da pena, o mal acaba 

recaindo em alguém que não praticou o crime. 

O magistério tão importante e histórico de Cesare de Beccaria, ao asseverar 

ser despótico e odioso o castigo aplicado à família inocente, no Brasil, país do 

incomum e dos déspotas, ostenta zero importância. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo do presente estudo, buscou-se abordar o significado e alcance de 

cada um dos principais princípios constitucionais que balizam o processo penal no 

Brasil, assim como a relevância de cada um dentro de uma sistemática processual 

que visa conter o poder punitivo à disposição do Estado. Extremamente preocupante, 

vale ressaltar, como os mandamentos constitucionais materializados desde 1988 são 

desrespeitados no Brasil, sobretudo no que tange ao Sistema Carcerário. 

A sociedade brasileira, infelizmente, parece não ter se dado conta da 

importância das garantias e direitos fundamentais, além, claro, dos direitos humanos, 

para um país que optou pela racionalização da persecução penal e da aplicação da 

pena. O criminoso já condenado em sentença transitada em julgado e mesmo o 

suposto criminoso preso provisoriamente ainda são vistos como inimigos, resultando, 

assim, em um ciclo vicioso de vilipêndio ao ser humano que gera ainda mais violência. 

No caso daquelas que são mães a coisa é ainda pior. Em um país marcado 

pela predominância dos interesses masculinos, a mulher acaba sendo estigmatizada 

e sofrendo em demasia até dentro do sistema carcerário. A realidade pátria mostra 

que o sistema carcerário existente, apesar de precário no geral, gera mais dor e 

sofrimento às mulheres, sobretudo àquelas que são mães, visto que este foi todo 

projetado para acautelar homens. 

Temos no país presídios marcados pela coabitação entre mulheres vítimas de 

persecuções penais e de seus descendentes, que acabam sendo punidos e 

restringidos única e exclusivamente em razão dessa condição. Essa realidade, claro, 

parece invisível às urgências do país. Isso porque ainda vige a ideia autoritária e 

arcaica de que o delinquente, por ser um inimigo da sociedade, deve ser excluído do 

convívio social, ainda que isso demande a dor de um feto ou de um neófito. 

Sob o argumento de que a segurança pública deve ser preservada e a paz 

social deve ser alcançada, tornou-se comum aviltar os princípios e garantias 

fundamentais. Um país que adota um sistema de justiça criminal democrático e que é 

signatário de vários tratados internacionais de direitos humanos não pode aceitar que 

um indivíduo que não delinquiu seja punido apenas em razão da “consequência 

genealógica” que o destino lhe conferiu. 

É preciso que a tão falada “racionalização” saia do imaginário e das doutrinas 

de direito e seja efetivamente aplicada no dia a dia. 
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