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RESUMO: 

 

O encarceramento feminino por si, já apresenta muita complexidade, tal complexidade 

aumenta quando se trata de uma apenada gestante, ocasião em que passa a existir mais uma 

vida. Justifica a escolha pelo tema pois é de extrema importância para o direito penal, para o 

sistema penal, para a política criminal, bem como para a sociedade como um todo, além disso, 

se trata de um tema contemporâneo, sendo essencial as discussões doutrinárias bem como no 

ambiente acadêmico. O objetivo central da pesquisa, é analisar as condições de permanência 

dos recém-nascidos e/ou crianças com mães encarceradas. Especificamente buscou-se 

pesquisar as implicações no desenvolvimento destas crianças à luz dos princípios 

constitucionais e penais, bem como, produzir um confronto entre a norma legal e as garantias 

constitucionais, por fim, averiguar os vários aspectos que passam representar limitações no 

desenvolvimento pleno da criança. A pesquisa buscou responder a seguinte indagação: de que 

forma o encarceramento da gestante pode interferir no desenvolvimento da criança? A 

metodologia quanto ao método cientifico, foi a pesquisa bibliográfica baseada em fontes do 

conhecimento especifico, como livros, artigos, teses de dissertação, a pesquisa se deu de através 

do método científico indutivo, com abordagem dos problemas de forma qualitativa, através de 

uma pesquisa explicativa. Os resultados apontam que é mais vantajoso o cárcere domiciliar 

para a apenada gestante, pois de fato a estrutura das penitenciarias femininas brasileiras não são 

apropriadas, apresentando riscos à saúde da criança, bem como indo contra os princípios penais 

e constitucionais vigentes. 
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INTRODUÇÃO 

 

Antes de adentrar no tema em si, é pertinente que se traga à baila as reflexões e 

questionamentos que ensejaram na escolha do mesmo, assim como nossas inquietações e as 

considerações, as quais podemos observar acerca do princípio da responsabilidade pessoal civil 

nessa seara. 

Um dos princípios basilares do Direito penal é que a pena não poderá passar para 

terceiros, logo, se a pena não poderá passar da pessoa do apenado como prevê nossa Carga 

Magna, o mesmo dispositivo de lei asseverar em seu bojo , no art. 5º que “todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade”.  

Nessa seara, frente a possibilidade da mãe gestante permanecer no cárcere questiona-se 

será que a liberdade desse recém-nascido foi respeitada, foi preservada, nessa toada a lei de 

Execução Penal de n° 7.210 de 11 de julho de 1984 dispõe em seu artigo 14 § 3° que será 

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

extensivo ao recém-nascido.  

No entanto, com um sistema prisional defasado e lesivo como o brasileiro, a lei mais 

uma vez deixa a desejar. E em 2009, mais uma lei foi criada em nível infraconstitucional, a lei 

11.942, a qual prevê ainda que: 

 

§ 2o  Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de 

berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive 

amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade.”  

“Art. 89.  Além dos requisitos referidos no art. 88, a penitenciária de mulheres 

será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar 

crianças maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos, com a finalidade 

de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa. 

Parágrafo único.  São requisitos básicos da seção e da creche referidas neste 

artigo: 

I – atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes adotadas 

pela legislação educacional e em unidades autônomas; e 

II – horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e à 

sua responsável.”  

 

Diante desse diapasão o tema central da pesquisa, é analisar as condições de 

permanência dos recém-nascidos e/ou crianças com mães encarceradas, especificamente 

buscou-se pesquisar as implicações no desenvolvimento destas crianças à luz dos princípios 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm#art89
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constitucionais e penais, bem como, produzir um confronto entre a norma legal e as garantias 

constitucionais, por fim, averiguar os vários aspectos que passam representar limitações no 

desenvolvimento pleno da criança como estrutura física do espaço presídio, condições 

higiênicas, acompanhamento assistencial e políticas públicas e entre outros direitos que possam 

estar sendo suprimidos da criança a deter-se-á no pressuposto liberdade, à luz da legislação 

brasileira. 

As crianças recém-nascidas  têm  direito à amamentação, concedendo assim as mães 

presas, o direito de ficarem com seus filhos( recém-nascidos), durante esse período, no entanto, 

tal “regalia”, é assegurada de modo peculiar às presidiarias brasileiras femininas, dentro do 

nosso sistema prisional, onde em algumas penitenciárias, as detentas  têm o direito de 

permanecer e amamentar seus filhos até os 06 (seis) meses de idade enquanto em outras esse 

período pode chegar até os 03 (três) anos de idade visto a vulnerabilidade que as crianças podem 

adquirir dentro de celas , o que estaria em desacordo com a dignidade da pessoa humana. (art. 

83, §2ª da LEP) 

Araújo e Liberato (2015) explicam que houve um significativo aumento de mulheres 

encarceradas nos presídios brasileiros, de acordo com os dados de dezembro de 2010 do 

INFOPEN (Ministério da Justiça) mostrou que em 2000 havia 10.112 mulheres presas e em 

2010 o número saltou para 36.573, ou seja, a população prisional feminina teve um crescimento 

de 261% (mais do que o dobro dos homens). 

Logo, frente a um sistema carcerário tão defasado, em que a população presidiária vive 

em péssimas condições de vida, combinado a um grande desinteresse do poder público quanto 

a temática, a problemática do presente estudo se voltou-se a responder a seguinte indagação: 

Na atual concepção carcerária feminina brasileira, de que forma o encarceramento da grávida 

pode interferir no desenvolvimento da criança?  

No primeiro capítulo busca-se conceituar o Princípio da Intranscendência da Pena, 

apresentar sua síntese histórica, suas principais características e âmbito de aplicação. 

Primeiramente é analisado o alcance do princípio e como ele se desenvolveu ao longo da 

história, no segundo foi feito um confronto entre previsão legal e respeito às garantias 

constitucionais, o terceiro voltou-se a apresentar o encarceramento privativo de liberdade, o 

quarto foi feito um estudo acerca das inovações trazidas pela lei nº 13.257/13 acerca prisão 

domiciliar, e por fim uma pesquisa sobre os aspectos do Sistema prisional feminino brasileiro. 
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O tema, na abordagem escolhida, é de extrema importância para o direito penal, para o 

sistema penal, para a política criminal, para a criminologia e para a sociedade como um todo, 

não só a brasileira, visto que os familiares de apenados que sofrem reprimendas por tabela estão 

presentes em todas as sociedades. Além disso, se trata de um tema contemporâneo, sendo 

essencial as discussões doutrinárias bem como no ambiente acadêmico, perante à tamanha 

relevância.  

A metodologia zetética de empírica pura e aplicada foi adotada no procedimento de 

pesquisa, com a preocupação voltada para os fenômenos sociais e os comportamentos humanos 

e para a atuação condicionada do Direito como instrumento prático e social de acordo com 

conceitos da criminologia, que, como uma ciência interdisciplinar, possui diálogo com diversas 

outras ciências.  

Quanto ao método cientifico, foi a pesquisa bibliográfica baseada em fontes do 

conhecimento especifico, como livros, artigos, teses de dissertação. A pesquisa se deu de 

através do método científico indutivo, com abordagem dos problemas de forma qualitativa, 

através de uma pesquisa explicativa. 

A pesquisa foi viável embora não existam doutrinas ou estudos consistentes acerca da 

temática, os que existem pertencem a área da assistência social, o que não prejudica a 

viabilidade da pesquisa.  

O trabalho proposto consiste em uma denúncia e, portanto, não possui divergência 

doutrinária, uma vez que os poucos autores que abordam a temática consentem ao afirmar, com 

base no princípio da intranscendência da pena, que, de fato, a pena transcende ao acusado de 

distintas maneiras.  

Como o foco maior do trabalho foi na denúncia da realidade que contraria o princípio 

da intranscendência da pena, se atendo as interpretações dadas a legislação e como isso afeta a 

população delineada, os relatos de familiares, a experiência em campo e alguns trabalhos 

acadêmicos existentes foram os principais suportes para a pesquisa. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 Principio Da Intranscendência Da Pena  

 

A pena alcança seu fundamento, como princípio básico do Direito Penal na 

culpabilidade do réu. À vista disso, a culpa do condenado é o fundamento da medida da pena 

que lhe é atribuída, de forma com que é inusitada à aplicação da pena os indivíduos que não 

tomem parte a maior ou menor reprovabilidade do ato. 

Nas palavras de Greco (2015, p. 533) “a pena é a consequência natural imposta pelo 

Estado quando alguém pratica uma infração penal. Quando o agente comete um fato típico, 

ilícito e culpável, abre-se a possibilidade para o Estado de fazer valer seu ius puniendi.”  

Desde o primórdio em todas as sociedades, percebe-se a pena sobretudo a corporal, 

como forma de punição, do corpo e da mente, pelos atos praticados de forma errada, nos 

primórdios bem cruéis, hoje já mais amenizadas.  

O Estado tomou para si a responsabilidade de garantir os direitos daqueles que habitam 

em seu território e apesar de contar com inúmeros instrumentos que objetivam a aplicação de 

uma pena justa, ainda conta com um sistema bastante falho, é possível perceber frente a norma 

contida no Art. 5, inciso XLV, da atual Carta Magna: “ 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 transferido.” 

Em virtude de tal princípio, a pena não só poderá alcançar o condenado, ou seja, apenas 

o condenado é que terá que se submeter à sanção em que lhe foi aplicada pelo estado. Com isso, 

pode-se perceber que a pena da mãe que encontra-se em cárcere acaba sendo transmitida para 

seu filho de até 06 (seis) meses, estando, a criança, sujeita as mais diversas situações pejorativas 

que o sistema prisional oferecer, indo de tudo contra o que prevê a norma constitucional, bem 

como o princípio da intranscendência da pena. 

Princípio esse que vai de encontro ao que está assegurado no mesmo artigo 5º, em seu 

inciso L, quando assegura “às presidiárias serão asseguradas condições para que possam 

permanecer com seus filhos durante o período de amamentação”. 
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Quando o doutrinador assim prescreve nesse dispositivo legal o direito das presidiarias, 

detentas, permaneceram com seus filhos, no ambiente prisional, ele está fazendo a 

transcendência da pensa da mãe, para essas crianças.   

Hoje já se percebe que as mães têm a prisão domiciliar acatada, pois as penitenciarias 

femininas não tem o amparo físico que essas crianças, recém-nascidas necessitam, não lhes es 

capaz de resguardar, dignidade, segurança, saúde de qualidade. 

 

1.2 Confronto Entre Previsão Legal e respeito as Garantias Constitucionais 

 

No presente artigo busca-se identificar, se as penas das mulheres apenadas pela justiça 

estão passando da pessoa delas e alcançando seus filhos, os quais se encontram no mesmo 

ambiente de cárcere.  

Pelas pesquisas realizadas, pode-se observar que as condições estruturais, de higiene e 

o acesso às políticas públicas, são extremamente limitadoras, dentro da vivência das crianças 

que permanecem com suas mães encarceradas. 

Ressalte-se que os Direitos da Criança, à luz da legislação brasileira não estão sendo 

respeitados, uma vez que sua liberdade, está sendo privada e submetida a tratamento 

degradante.  

Indaga-se, será que direitos como liberdade, saúde, educação, estão sendo privados, por 

ausência de espaços propícios ao desenvolvimento pleno, no direito brasileiro, percebe-se 

ganhos no sentindo de mudar essa triste realidade, como o avanço e criação da Lei 11.942/09, 

responsável por assegurar as mães presas e aos recém-nascidos condições mínimas de 

assistência.  

Contudo, compreender avanços no direito brasileiro e conquistas implementadas ou 

posturas adotadas pelo judiciário para garantir direitos fundamentais expressos na Constituição 

Federal, perpassa inevitavelmente pelo viés de observar-se-á julgados e tendências das cortes 

superiores Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF) quanto à 

temática.  

Fazendo-se um contraponto entre o que está sendo aplicado e a previsão legal do Art. 5º 

em seu inciso L, as decisões tomadas pelo judiciário, nessa seara , vão de encontro as 

disposições legais em seu Art 5º (caput) e em seu  Art. 6º (caput) da nossa Cara Magna, ou 
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caminham na contra mão, faz-se importante ressaltar os dispositivos legais, para levantar esses 

questionamentos: 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes. 

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 

e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

 

Nesse diapasão percebe-se que mesmo, antes de caso de grande repercussão, o 

judiciário, na pessoa do magistrado, já adotava posturas como, conceder a prisão domiciliar as 

detentas presidiarias a partir do 9º mês de gestação, pela falta de amparo físico e social, descrito 

na LEP , corroborando com essa temática em 2017, a mulher do ex. governador do Rio de 

Janeiro, a qual estava encarcerada, por , como foi o caso da Adriana Anselmo, que abriu uma 

nova fase nessa temática. 

 

1.3  Encarceramento Privativo de Liberdade  

 

Fazendo um contexto histórico sobre as penas privativas de liberdade, observa-se que o 

Direito Penal, até o século XVIII, não existia privação de liberdade, as penas eram consideradas 

cruéis e desumana, havia a custódia para o suspeito não fugir e também uma forma de produção 

de provas, usando constantemente métodos de tortura até então considerada legítima na qual o 

acusado, enquanto aguardava o julgamento e a pena subsequente, era preso em cárcere, ou seja, 

a prisão era um meio e não uma punição (ARAÚJO; LIBERATO, 2015).  

O Brasil, até 1830, ainda era uma colônia de Portugal, não tendo nenhum Código Penal 

próprio.  SANTIS e ENGBRUCH (2016) citam como exemplos de pena no Brasil, na época: 

pena de morte, degredo para as galés e outros lugares, penas corporais (como açoite, mutilação, 

queimaduras), confisco de bens e multa e ainda penas como humilhação pública do réu, ou seja, 

não havia a previsão do cerceamento e privação de liberdade. Nesta época, portanto, as prisões 

eram também de custódia, e os movimentos reformistas penitenciários começam somente no 

fim do século seguinte.  

Durante o século XVII ,avanços no tocante a esse tema, foram feitos com os iluministas 

inspirados em Voltaire, Montesquieu e Rousseau, os quais passaram a criticar severamente os 
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excessos cometidos na legislação penal, atingindo seu ápice com a Revolução Francesa que 

manifestaram a ideia de igualdade, fraternidade e solidariedade, onde eles defendiam que para 

manifestar a pena deveriam ser levadas em consideração no momento da condenação o grau de 

malicia do delinquente, suas circunstancias pessoais, e qual a impressão eficaz produziria sobre 

os homens (SOUSA, 2016). 

Idealizadores como John HOWARD (apud, SOUSA, 2016) com suas convicções foram 

essenciais para humanizar as prisões, após conhecer de perto as mazelas das prisões, dedicando-

se à problemática penitenciaria. Autor da obra The state of prisions in England and Wales with 

na account of some goregn, esse autor buscou retratar sobre a reforma penal, na qual como 

processo de humanização e racionalização das penas, trazendo maneiras de como construir 

espaços adequados para cumprimento da pena privativa de liberdade. (SOUSA, 2016). 

Atualmente no Brasil, o encarceramento é um dos tipos de pena privativa de liberdade, 

tendo por objetivo privar o sujeito da liberdade de ir e vir, com previsão legal no Código Penal 

através de duas modalidades de pena: a reclusão e a detenção.  

Tem-se que a primeira pena, poderá ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou 

aberto, enquanto a detenção, será cumprida em regime semiaberto ou aberto, salvo nas 

disposições legais que preveem a necessidade de transferência para o regime fechado 

(ARAÚJO, LIBERATO, 2015).  

 

1.4 Inovações trazidas pela Lei Nº 13.257/13 acerca prisão domiciliar 

  

Cumpre salientar que a Lei no 13.257/16, publicada no dia 9 de março deste ano de 2016, 

alterou o art. 318 do Código de Processo Penal para acrescentar mais duas hipóteses em que 

será possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, além de deixar de exigir 

que este direito somente possa ser usufruído pela mulher gestante em risco ou acima do sétimo 

mês de gravidez. 

Logo, nos moldes do artigo 318 do CPP, o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela 

domiciliar quando o agente se enquadrar em um dos 06 (seis) incisos do mesmo, dentre os 

quais:  

 

I – maior de 80 (oitenta) anos; II – extremamente debilitado por motivo de 

doença grave; III – imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor 

de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV – gestante; V – mulher com 
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filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o 

único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade 

incompletos. 

 

A mulher presa gestante ou com filho de até 12 anos de idade incompletos tem direito a 

requerer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.  

É o que estabelece a Lei n. 13.257, editada em dia 8 de março de 2016, que alterou 

artigos do Código de Processo Penal. A mudança amplia o rol de direitos das mulheres presas 

no Brasil, que hoje representam segundo o Conselho Nacional de Justiça (2016), e já 

representam 6,4% da população carcerária do país, número que vem crescendo em ritmo muito 

maior do que a população carcerária do sexo masculino. 

Tal entendimento restou configurado diante da decisão da 2ª turma do Supremo Tribunal 

Federal, através do Habeas Corpus coletivo 143. 641, decidindo transformar a prisão preventiva 

em domiciliar.  

O relator Ricardo Lewandowski, foi acompanhado pelos ministros Gilmar Mendes, Dias 

Toffoli e Celso de Mello, entendendo que deve prevalecer o direito à dignidade da mães e das 

grávidas, entretanto, condicionado a alguns critérios como o fato de a mulher não ter cometido 

crime violento ou mediante ameaça, ou crime contra o filho, bem como, não serão beneficiadas 

as apenadas que perderam a guarda dos filhos por algum outro motivo que não seja a prisão ou 

aquelas mães que não têm convívio ou relação com o filho. (CARNEIRO E TEIXEIRA, 2018). 

As mudanças instituídas por meio da Lei n. 13.257, vão além e ampliam os direitos já 

previstos na legislação brasileira para as mulheres presas. Segundo a Cartilha da Mulher Presa, 

editada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2011, a mulher presa tinha direito a 

cumprir pena em estabelecimento distinto do destinado a homens e a segurança interna das 

penitenciárias femininas deve ser feita apenas por agentes do sexo feminino.  

É importante destacar que a palavra poderá, presente no texto legal, vem trazendo 

grandes discussões doutrinárias, vez que apresenta ideia de faculdade de aplicação por parte do 

magistrado, isto é, além da apenada se enquadrar em um dos incisos citados, é indispensável 

que o juiz faça uma análise no caso concreto, se tratando, portanto, de um direito subjetivo, é o 

que se pode observar diante do despacho proferido pelo rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro: 

 

Não obstante as alterações havidas no Código de Processo Penal pelo 

Estatuto da Primeira Infância (lei 13.257/16), e o munus do Estado no 

'fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação 

de seus filhos na primeira infância' (art. 14, §1º), certo é que a 
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jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que não se trata 

de 'dever' do julgador a determinação do cumprimento da prisão preventiva 

em custódia domiciliar quando se verificarem as condições objetivas 

previstas em lei. Posto isso, o verbo 'poderá' constante do caput do art. 318 

da lei adjetiva criminal não há de ser interpretado como uma obrigação 

judicial, sob pena de se extrair do magistrado a possibilidade de decidir de 

acordo com as peculiaridades concretas. Desse modo, nem toda pessoa com 

prole na idade indicada pelo dispositivo legal terá direito à cautela 

domiciliar, caso a medida não seja demonstrada como única providência 

cabível ao desenvolvimento infantil apropriado (Precedentes)4.  

 

Embora robustos argumentos no sentido de possibilidade de apreciação de requisitos 

subjetivos, é necessário voltar os olhos para a pessoa no qual recairá tal proteção, o sentido de 

decretar a prisão domiciliar para as mães com filhos de até 12 anos é exatamente a proteção da 

criança e não, necessariamente, um beneficio para a mãe apenada.  

Cumpre salientar que na prisão domiciliar o individuo deve permanecer em sua 

residência em tempo integral (24 horas por dia), e em casos de descumprimento injustificado o 

apenado retorna ao cárcere. Ainda nesse contexto, a prisão domiciliar pode ser aplicada de 

forma cumulativa com outras medidas cautelares, um exemplo é a monitoramento eletrônico (é 

o que se pode extrair do art. 319, IX cumulado com o art. 282, § 1º do CPP). 

Por óbvio, há situações que em que é inviável a aplicação da prisão domiciliar, quando 

a própria mãe apresenta risco ao recém-nascido ou até mesmo em casos de descumprimento 

dos requisitos para a permanência na prisão domiciliar. Com isso, a aplicação da domiciliar 

nesses casos deve ser a regra no ordenamento jurídico pátrio, sendo a exceção a não aplicação 

em casos justificáveis.   

O coerente é que o distanciamento da criança em relação ao meio familiar não pode 

servir de punição para os pais, visto que vai contra os direitos da criança e do adolescente, bem 

como contra o princípio da intranscendência da pena, vez que os pais são essenciais para o 

desenvolvimento da criança em todos os sentidos. 

O Inciso VI do art. 318 do CPP, ainda prevê a possibilidade de aplicação da substituição 

de pena nos casos em que a criança de 12 anos tenha apenas como responsável o pai preso, logo 

tal medida só é cabível em caso de total desamparo do menor, de tal modo, se no momento da 

                                                           
4 STJ, RHC 74.933/MT, 6ª T., rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18-10-2016, DJe de 10-11-2016. 

Disponível em: http://www.unoeste.br/site/enepe/2017/suplementos/area/Socialis/01%20-

%20Direito/APLICABILIDADE%20DA%20PRIS%C3%83O%20DOMICILIAR.pdf, acesso em 15 de julho 

de 2018. 
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prisão de seu pai, o filho menor já se encontrava sob os cuidados de outa pessoa, ou, ainda 

que sob os cuidados do genitor no momento da prisão, e então puder ser colocado sob 

responsabilidade de um terceiro, não especificamente a genitora ou qualquer familiar, a 

substituição não será permitida. (MARCÃO, 2017).  

Incluso, a referida lei também assevera que enquanto estiver amamentando, a mulher 

presa tem direito a permanecer com o filho na unidade, caso o juiz não conceda a prisão 

domiciliar.  

Por esse motivo, penitenciárias femininas devem contar com uma ala reservada para 

mulheres grávidas e para internas que estejam amamentando. Além disso, a criança tem direito 

a ser atendida por um pediatra enquanto estiver na unidade. 

Vale ressaltar que: 

 

 Desde março de 2016, as diretrizes para o tratamento de mulheres presas e 

medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras contidas no 

tratado internacional conhecido como Regras de Bangkok estão disponíveis 

para consulta em português. O documento da Organização das Nações Unidas 

(ONU) foi traduzido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o intuito 

de sensibilizar os poderes públicos responsáveis pelo sistema carcerário e 

pelas políticas de execução penal para as questões de gênero nos presídios, 

estimulando mudanças e melhorias no atendimento prestado a esta parcela da 

população carcerária brasileira. 

As Regras de Bangkok foram aprovadas em 2010, durante a 65ª Assembleia 

Geral da ONU, e complementam as Regras mínimas para o tratamento de 

reclusos e as Regras mínimas das Nações Unidas sobre medidas não privativas 

de liberdade, conhecidas como Regras de Tóquio, adotadas em 1990 (Agência 

CNJ de Notícias, 2016) 

 

Nossa Carta Magna, tem como máxima em nosso ordenamento Jurídico, a previsão legal 

de que as presas serão asseguradas, condições para que possam permanecer com seus filhos 

durante o período de amamentação. 

 Portanto, com a presente alteração legislativa é possível perceber uma postura mais 

humanizada por parte do legislador, visto a possibilidade de alteração de regime nos casos em 

que a apenada for mãe de filhos até 12 anos, é um pequeno avanço em meio ao gigantesco 

arcabouço legal e social que o Brasil enfrenta.  

 

1.4 Sistema Prisional Feminino Brasileiro  
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 O sistema prisional brasileiro há muito tempo encontra-se em crise, a realidade é de fato 

pejorativa, visto que são comuns presídios superlotados, em que o número de presos ultrapassa 

excessivamente a capacidade de cada compartimento. Com isso, essa mesma realidade assola 

o âmbito do sistema prisional feminino, as apenadas vivem em ambientes totalmente 

degradante, em que a ausência de médicos ou suprimentos básicos é a normalidade. 

 Em pesquisa realizada, é visível o desrespeito ao que dispõe o art. 14 da Lei de 

Execuções Penais (LEP) no qual estabelece o direito à saúde, compreendendo atendimento 

médico, farmacêutico e odontológico, nesse ponto, Cunha (2017) pontua que: 

 
Superlotação, ausência de energia elétrica e de material de higiene íntima: 

"São três absorventes íntimos por mês para cada presa. Apenas". Em São 

Paulo, por exemplo, há relatos de que presas usam miolo de pão amassado por 

falta de absorventes. No entanto, Petra Silvia pontua que ainda mais grave que 

as condições de higiene é a saúde. A complexidade do corpo feminino é um 

dos motivos: Em Pelotas (RS) as presas, mesmo com nódulos nas mamas e 

hemorragias, esperaram meses para receber atendimento médico. Já em 

Campo Grande (MS), o atendimento que deveria ser feito por ginecologistas 

era feito por um ortopedista. Sem falar na falta de dermatologistas; são muitos 

os problemas de pele. 

 

 É necessário destacar que de acordo com os dados obtidos pelo INFOPEN 

(Levantamento Nacional de Informações Penitenciária), a taxa de ocupação, no que diz respeito 

às mulheres, é de 156, 7%, de acordo com registro no ano de 2016, significa dizer que um 

espaço destinado a 10 mulheres, encontra-se custodiadas 16.  

Nesse mesmo viés, é de grande relevância frisar que apenas 15 % da população prisional 

feminina concluiu o ensino médio. É nítido perceber tamanho descaso de politicas públicas 

voltadas à reabilitação dos apenados brasileiros, principalmente pelo sucateamento dos 

presídios. 

 Atualmente o Brasil conta com a 4ª posição quanto a população carcerária feminina, 

ficando atrás apenas dos EUA, China e Rússia. ( World Female Imprisonment List, 20175).  

Diante do exposto, o Brasil conta com apenas 55 unidades em todo país que contam 

com cela ou dormitório adequado para custodiar gestantes, sendo que apenas 14% das unidades 

femininas ou mistas contam com berçários e/ou centro de referência materno-infantil, que são 

                                                           
5 Disponível em: http://prisonstudies.org/news/world-female-imprisonment-list-fourth-edition, acesso em 20 de 

julho de 2018. 

http://prisonstudies.org/news/world-female-imprisonment-list-fourth-edition
http://prisonstudies.org/news/world-female-imprisonment-list-fourth-edition
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espaços destinados a comportar bebês de até 02 (dois) anos. Por fim, apenas 3% declaram contar 

com espaços de creche, em todo país (INFOPEN, 2016).  

Nesse sentido, interessante são as palavras de Acunha (2015, p. 73): 

 
O respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado 

brasileiro constituído em Estado Democrático de Direito, reclama uma 

solução urgente e eficaz para a situação em que se encontram as mães presas 

e seus filhos em nosso País, o que poderá ser alcançado com a concessão, em 

caráter especial, da prisão domiciliar à mulher encarcerada quando, 

concretamente, não existir vaga em estabelecimento penal adequado à sua 

condição de gestante, parturiente ou lactante, ou ainda seu filho menor que 

necessite dos seus cuidados. 

  

Expor uma criança a viver em tal ambiente é sentencia-lo a uma pena de grandes 

proporções, resultando em danos inimagináveis, seja eles relacionados à saúde ou até mesmo 

riscos externos decorrentes do ambiente sucateado e esquecido pelo poder público.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante a tudo que foi evidenciado e ao objetivo central do trabalho, obteve-se que é 

inviável a permanência do recém-nascido com a mãe até os 06 (seis) meses como estabelece o 

atual ordenamento jurídico pátrio, principalmente pelo fato de que o cenário carcerário 

feminino ser bastante defasado, não contando com estrutura capaz de sustentar a própria 

detenta, quanto mais uma criança. 

 Especificamente, constatou-se que à luz do art. 5º L da Constituição Federal, a melhor 

condição para o desenvolvimento da criança é a possibilidade que dispõe o artigo 318 do CPP 

e a Lei 13.257/2016, no que diz respeito à possibilidade de alteração do regime da apenada para 

prisão domiciliar, constata-se que as alterações provenientes de tal norma jurídica encontra-se 

de acordo com a atual realidade social, preocupando-se com o impacto desta medida cautelar 

na gestação. 

 Portanto, o mais coerente, objetivando resguardar a norma legal e ao mesmo tempo as 

garantias constitucionais seria a aplicação pacificada do entendimento acima, vez que dessa 

forma resta comprovada a condição mais benéfica à criança, respeitando o princípio da 

intranscendência da pena, do art. 5º L e XLV da atual Constituição Federal. 
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 Por fim, cumpre salientar que vários são os argumentos contrários ao encarceramento 

da gestante com sua criança, com destaque para o fato de o Brasil contar com uma péssima 

estrutura carcerária, no qual é falho desde sua principal função que é a ressocializadora, até 

mesmo no que diz respeito a função de manter o mínimo exigido quanto à educação, à saúde 

do apenado, aos direitos básicos do apenado, tais motivos tem o condão de levar a interferência 

direta do desenvolvimento da criança, em seus vários aspectos. 

 A realidade carcerária brasileira está longe de se tornar ideal para a ressocialização do 

preso, há falta de investimento do Estado, ausência de politicas públicas objetivando seu 

desenvolvimento, com isso, o cárcere da gestante pode resultar em vários resultados pejorativos 

para a criança, havendo a possibilidade de lhe custar o bem mais preciso que existe, a vida, vez 

que os presídios brasileiros não contam com estruturas mínimas capazes de comportar um 

ambiente sadio para a mesma.  

 Portanto, é necessário o Estado e a sociedade unirem forças objetivando a melhoria da 

educação brasileira, bem como, de politicas voltadas a diminuição da criminalidade e da 

melhoria de condições da apenada com sua criança, e o primeiro passo é coibir que a criança 

viva os primeiros dias de vida em um ambiente tão hostil e degradante.   
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