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RESUMO 
 
Com o aumento da população carcerária feminina no Brasil, cresce a necessidade de 

fazer valer os direitos das mulheres com filho ou gestante que cumprem pena privativa 

de liberdade no sistema prisional brasileiro. Diante disso, a presente pesquisa busca-

se analisar como ocorre o exercício desses direitos no interior do cárcere e se as 

normas que positivam as garantias maternais estão sendo efetivadas. A metodologia 

utilizada para obtenção dos dados foram através do método qualitativo e descritivo, 

por meio da técnica documentação indireta, uma vez que as informações coletadas 

foram obtidas através de pesquisas bibliográficas, como artigos científicos, doutrinas, 

revistas jurídicas, legislações e monografias que abordam sobre os seguintes temas: 

mulheres encarceradas, maternidade no cárcere, direitos da mulher gestante no 

sistema prisional e crianças no cárcere. A referida dissertação situa-se na área do 

estudo do Direito Constitucional e Direito Penal, razão pela qual tem como referência 

os direitos positivados na Constituição Federal de 1988, a Lei de Execução Penal e a 

norma internacional de Direitos humanos, denominada “Regras de Bangkok”. 

 
Palavras- chave: Mãe encarcerada. Crianças. Presídio Feminino 
 

 

 

 

 

                      
 

 
 

               



 
 

 
 

ABSTRACT 

 
With the increase in the female prison population in Brazil, there is a growing need to 
enforce the rights of women with children or pregnant women who serve a custodial 
sentence in the Brazilian prison system. Therefore, this research seeks to analyze how 
the exercise of these rights has been occurring within the prison and whether the norms 
that positive maternal guarantees are being effected. The methodology used to obtain 
the data were obtained through the qualitative and descriptive method, through the 
indirect documentation technique, since the information collected was obtained 
through bibliographic research, such as scientific articles, doctrines, legal journals, 
legislation and monographs that address the following topics: incarcerated women, 
maternity in prison, rights of pregnant women in the prison system and children in 
prison. The present dissertation is located in the area of the study of Constitutional Law 
and Criminal Law, which is why it has as reference the rights positive in the Federal 
Constitution of 1988, the Criminal Execution Law and the international norm of Human 
Rights, called "Bangkok Rules". 

 

Keywords: Imprisoned mother. Children. Female prison 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Desde o surgimento dos locais de privação de liberdade criados para punir 

infratores, as penitenciárias já remetem um local de punição onde são colocadas 

pessoas que a sociedade não deseja ver em seu meio.  Não é de hoje que o número 

de presidiários cresce em nosso país, fomentando a necessidade de estudar e 

analisar os fatores que contribuem para esse crescimento. 

A partir desses estudos surgem inúmeras vertentes que se destacam como 

vetores de condução para o aumento da criminalidade e a consequente alta de 

pessoas presas nas cadeias do Brasil, sendo elas: a extrema pobreza presente nas 

grandes periferias do país, a falta de disponibilidade e incentivo a educação as classes 

de baixa renda, o grande número de jovens e pais de família que enfrentam a falta de 

emprego; e a desigualdade social fortemente presente na sociedade brasileira.  

Nesse cenário de crescimento carcerário, surge a presença da mulher como 

atuante nos índices de criminalidade, presença que chama atenção do Estado e da 

sociedade, exigindo um olhar mais crítico e atuante desses poderes em relação a essa 

classe. 

Voltando-se para questão da presença feminina nas instituições de privação de 

liberdade, surgiu o interesse de estudar acerca das violações dos direitos da criança 

e da mulher parturiente no sistema prisional brasileiro através de análises as 

legislações que garantem os direitos dessas mulheres e como eles estão sendo 

efetivadas dentro do presídio. É importante destacar que o estudo não está voltado a 

uma questão de gênero, mas sim de como a vivência atrás das grades afeta a vida da 

mulher que possuí condições fisiológicas únicas e particulares exigindo maior atenção 

e cuidado, principalmente em razão da maternidade que leva muitas crianças a 

enfrentarem a vida no cárcere juntamente com suas mães. 

A dissertação baseia-se na pesquisa bibliográfica tendo como fonte bases de 

dados encontrados nos sites de informação carcerária como o Levantamento Nacional 

de Informações Penitenciárias - INFOPEN e o Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 

O trabalho em questão foi desenvolvido por meio do método qualitativo e 

descritivo, através da técnica documentação indireta por meio da qual se desenvolveu 
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pesquisa documental e bibliográficas baseados em jornais online, livros, monografias, 

dissertações, doutrinas, revistas jurídicas, legislações e artigos científicos 

direcionados as questões das mulheres encarceradas, maternidade no cárcere, 

direitos da mulher gestante no sistema prisional e crianças no cárcere.  

O capítulo 2 (dois) da presente pesquisa é pautado numa abordagem 

bibliográfica acerca do sistema penitenciário, levando sua linha de estudo aos 

aspectos históricos do surgimento da instituição penitenciária no Brasil, uma vez que 

é importante para identificar fatores que conduziram ao desenvolvimento das atuais 

penitenciárias voltadas ao abrigo de mulheres. Ademais, é feito uma avaliação dos 

princípios e normas jurídicas constitucionais, bem como da Lei de Execução Penal, e 

normas internacionais de direitos humanos, mais especificamente as “Regras de 

Bangkok”, as quais positivam os direitos da mulher e da criança inserida nesse 

contexto e dão respaldo a garantia destes. 

O capítulo 3 (três) trata-se da maternidade e dos direitos da mulher no cárcere, 

relacionado a etapa da gestação, amamentação e aguarda dos filhos, com base no 

texto constitucional, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Código de Processo 

Penal e a Lei de Execução penal, considerando exercício do direito materno que é 

precário nas instituições penais, uma vez que os cuidados destinados a estas mães e 

crianças exigem mais investimentos. 

Apesar da Lei 11.942, sancionada em 28 de maio de 2009, garantir o direito de 

amamentação pelo mínimo seis meses de vida, contudo a maneira como ocorre a 

amamentação é preocupante, uma vez que, no Brasil, como veremos, poucas 

instituições possuem um local apropriado ou berçário para os recém-nascidos. 

Por um lado, garantir o direito de uma criança crescer com sua mãe e ser 

cuidado por ela é um avanço já que nos primeiros meses de vida o leite materno e o 

afeto desenvolvido pela mãe são essenciais ao desenvolvimento físico e afetivo do 

bebê. Por outro, há muito que se trabalhar para que essa relação mãe, filho e cadeia 

seja exercido de maneira saudável garantindo cuidados como: saúde, alimentação, 

cuidado físico e emocional, necessidades que infelizmente, na maioria das vezes, 
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torna-se difícil num país que não corresponde as carências e investimentos que uma 

penitenciária necessita1. 

Ainda que a legislação prevê e assegura o exercício da maternidade no 

cárcere, a situação estrutural das penitenciárias demonstra a necessidade desse 

direito ser efetivo, garantindo os demais direitos a uma vida digna. 

O objetivo do trabalho está voltado em abordar acerca da legislação que 

assegura os direitos da mulher-mãe inserida em um contexto penitenciário, bem como 

ocorre o exercício da maternidade nesse ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1De acordo com a matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo, com dados obtidos através da 
FOLHA via Lei de Acesso à Informação e publicada em 12/09/2019, informou que até agosto daquele 
ano o Governo Federal havia gastado apenas 12% do fundo penitenciário em 2019, ou seja, R$ 43,5 
milhões de R$ 353,4 milhões. Ademais, enfatiza que esse quadro vem se agravando desde 2016 e 
trona-se dificultoso uma vez que os processos para utilização dos recursos são muito burocráticos. 
Esclarece também que o dinheiro utilizado do fundo pouco se é investido para bancar programas de 
ressocialização, formação e atendimento médico. (PAULUZE, 2019) 
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2. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEMININO 

  

2.1. Aspectos Históricos    

 

 No capítulo em questão, busca-se demonstrar como se desenvolveu o 

processo que deu origem as primeiras prisões femininas no Brasil, que surgiram no 

início das décadas de 1930 e 1940, de modo a  visualizar os reflexos das antigas 

práticas penais, bem como introduzir uma contextualização acerca das primeiras 

sugestões criminológicas e pautas voltadas as formas de punição, bem como foram 

idealizadas as construções desses estabelecimentos, os quais ainda apontam um 

tratamento antiquado, carente de estruturação adequada e de políticas públicas 

efetivas. 

Não há profundas informações acerca de como se desenvolveu o processo 

histórico do sistema penitenciário feminino, conforme afirma a socióloga Bárbara 

Musumeci Soares e a jurista Iara lgenfritiz, que juntas, a partir do ano 1999 a 2000, 

analisaram as penitenciárias femininas do Rio de Janeiro e cerca de 500 detentas 

desses estabelecimentos, os estudos inspiraram na criação do livro “Prisioneiras: vida 

e violência atrás das grades” em 2002. 

As autoras descrevem a existência de uma lacuna nos registros sobre a 

presença da mulher no cárcere no Brasil, em razão da ausência de informações 

maciças e sequência cronológica exata. No entanto, elas encontraram importantes 

informações através de análises documentais no Arquivo Público Nacional do Rio de 

Janeiro, no Arquivo Estadual do Rio de Janeiro e nos arquivos da Biblioteca Nacional, 

onde encontraram dificuldade de retirar informações importantes, uma vez que muitos 

documentos careciam de datas exatas e apresentavam um difícil manuseio, devido 

ao péssimo estado de conservação. (SOARES; ILGENFRITZ, 2002, p. 72) 

3.  

As principais fontes consistem em relatórios das comissões dos Conselhos 
Penitenciário e dos diretos das cadeias, Casa de Detenção e Casa de 
Correção do Distrito Federal, de ministros da Justiça, ou ainda, trabalhos de 
juristas e penitenciárias (alguns em francês, como é o caso de trabalho de 
Lemos de Britto, apresentados no exterior. A coleção da revista A Estrela, 
que já serviu de objeto de análise para outros trabalhos sobre o sistema 
penitenciário, fornece um material bastante farto e sortido sobre o período de 
1944 até 1955. No período contemporâneo, executando-se algumas obras 
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voltadas para estabelecimentos prisionais, parte das atuais informações é 
fruto de conversas e entrevistas com servidoras e ex-servidoras do sistema 
que, através de conhecimento próprio, vivências ou anotações particulares, 
falaram do antigo DEP (Departamento dos Estabelecimentos Penais) e do 
atual Desipe(Departamento do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro). 
(SOARES; ILGENFRITZ, 2002, p. 72-73). 

 

Referente a criação do cárcere, este foi idealizado para ser um local destinado 

à punição de pessoas especificamente do sexo masculino, construído de maneira 

inadequada e desumana, sem qualquer salubridade e sem a menor pretensão de 

suprir as necessidades básicas humanas. Diante desse contexto, conclui-se porque 

os registros referentes a presença da mulher na cadeia são bem menos marcantes 

que a masculina, e considera-se a falta de atenção específica como um dos fatores 

que contribui para que os atuais presídios femininos ainda careçam de problemas 

estruturais. 

O tratamento omisso quanto a presença dessas mulheres, foi essencial para 

que se desenvolvesse um retardamento na execução de disposições adaptadas e de 

efetivação estatal na aplicação de políticas públicas voltadas a forma de punição 

destinada ao gênero feminino.  

A construção de estabelecimentos destinados às mulheres e a reorganização 

dos espaços prisionais coletivos, se deu com as promulgações da Carta Magna de 

1934, que ampliou o direito de voto das mulheres, do Código Penal em 1940 e do 

Código de Processo Penal em 1941, no intuito de dar cumprimento à lei, uma vez,  

que CP/1940 previa em seu art. 29, parágrafo 2°, que o cumprimento de pena das 

detentas deveriam ser em estabelecimento específico para brigar mulheres. 

(ANDRADE, 2012, p. 64-68).2 

É nesse período que se desenvolve, através das penitenciárias, a preocupação 

com necessidade de aprisionamento separado de homem e mulher influenciados pela 

linha teórica da humanização da pena e da reconstituição moral dos presos, 

 
2 Bruna Soares Angotti Batista de Andrade, mestre em Antropologia Social pela Universidade de São 
Paulo, autora da obra Entre as Leis da Ciência, do Estado e de Deus, a obra em questão trata-se da 
dissertação elaborada para obtenção do referido título de Mestre, no ano de 2011, em São Paulo. 
Tendo como objetivo compreender os elementos que pautaram os projetos e as práticas das 
penitenciarias femininas no Brasil, no final da década 30 e início dos anos 40, o qual teve como base a 
leitura de documentos referentes a época como A Estrela e os Arquivos Penitenciários do Brasil.( 
Andrade, 2012) 
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defendendo que o apenado deveria cumprir pena em um ambiente sadio, que haja 

organização e disciplina.  

 

O papel dos peniteciaristas, ou penalogistas, desde meados do século XX, era 
fundamental para a reflexão acerca do encarceramento no país e o implemento 
de reformas capazes de aliar ciência e prática carcerária. Na maioria juristas e 
médicos, os penitenciaristas eram homens empenhados e pensar o cárcere, 
seu papel e funções na sociedade e as soluções para seu melhor 
funcionamento. A modernização da instituição prisional deveria, 
necessariamente, passar pelas reflexões, sugestões e projetos desses homens 
especializados na “ciência penitenciária”. (ANDRADE, 2012, p. 68). 

 

No entanto, os discursos realizados pelos penitenciaristas acerca da separação 

das prisões masculina das femininas, a exemplo de Lemos de Britto, baseava-se no 

bem-estar masculino que se via prejudicado em razão da presença feminina nos 

mesmos compartimentos masculinos, uma vez que a presença da mulher causava 

incômodo e era visto como um incentivo a desordem e devassidão. 

Segundo Lemos de Brito (1934, p. 41 apud ANDRADE, 2012, p. 265), nada era 

mais incômodo e perturbador que o cheiro feminino, pois ainda que sentido de longe, 

poderia ocasionar uma desestabilidade prisional, uma vez que o cheiro feminino era 

capaz de despertar o desejo sexual masculino e como solução o autor propunha a 

separação total dos compartimentos masculinos dos femininos, vejamos: 

 

Em São Paulo o pavilhão de mulheres ficava na penitenciária de homens. 
Erro grave que foi preciso corrigir. Apezar de impossível o contacto das 
condenadas com os reclusos, bastava a ideia de que ali perto viviam e 
dormiam mulheres para perturbar a vida do presídio. O canto das reclusas 
chegava até os homens, e os exasperava. 

 

Da mesma maneira, a gravidez no interior do cárcere era uma prática repudiada 

pelos penitenciaristas que enxergava a situação como resultado da miséria humana e 

as mulheres consideradas loucas que se insinuavam para aqueles homens criminosos 

em razão da sua própria alienação mental (BRITTO, 1939, p. 40-41 apud ANDRADE, 

2012, p.265). 

Em análise ao Arquivo Penitenciário Brasileiro (1941b, p. 325), Bruna Soares 

Angotti Batista de Andrade (2012, p. 269) observou que havia na arquitetura inicial de 
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construção dos novos estabelecimentos penais, existiam divisões de sessões 

destinadas especialmente para mulheres grávidas e lactantes.  Bem como que nas 

pesquisas realizadas pela autora, especificamente na Penitenciária de Mulheres de 

Bangu, no ano de 1946, existiam compartimentos especiais para mulheres com filhos 

pequenos e outra sessão destinada a recepção dos filhos maiores das detentas, com 

espaços específicos para visitas e lazer. (ANDRADE, 2012, p. 270) 

Ainda quanto aos Registros penitenciários realizados por Lemos de Brito, 

encontrou-se forte oposição as penalidades aplicadas as mulheres encarceradas, 

defendendo o direito da criança em permanecer com a mãe nos primeiro anos de vida 

e a necessidade de acompanhamento médico as gestantes, no entanto, as suas ideias 

recebiam grandes críticas, uma vez, que o Conselho Penitenciarista justificava que 

proporcionar tais cuidados às mulheres presas era um ato de desrespeito por parte 

do Estado em face das mulheres honestas, que em razão de sua condição de pobreza 

não dispunham de cuidados médicos e assistência à saúde. 

Em resposta às críticas recebidas, Lemos de Brito argumentava que a infância 

e a maternidade tratavam-se de valores fundamentas que deviam ser protegidos. 

Vejamos o manifesto de Lemos de Brito em relação à maternidade e os filhos das 

detentas: 

 

(...) Cumpre ainda, providenciar para que as mulheres gravidas não tenham 
os filhos no próprio estabelecimento penal, salvo caso de força maior, quando 
não seja possível transferir a internada para um estabelecimento hospitalar 
ou maternidade, com as devidas cautelas. Esta providência tem por fim 
impedir que por toda a vida o nascido no cárcere leve na fonte este gilvaz de 
opróbio e humilhação, que poderá influir decisivamente em seu futuro. 
(ARQUIVO PENITENCIÁRIO DO BRASIL, 1942d, p.42 apud ANDRADE, 
2012, p. 270 ). 

 

Em 1930 com a instituição do Estado Novo e com a criação Inspetoria Geral 

Penitenciária em 1934 a situação das penitenciarias no Brasil tornou-se ainda mais 

caótica devido a prisão desenfreada de pessoas que tornou a superlotação e 

desumanização dentre das cadeias uma prática frequente nas cadeias brasileiras.  

Uma história marcante desse período é caso de Olga Benário Prestes, uma 

militante de nacionalidade alemã, que se encontrava gestante e é citada na obra que 

intitula o seu nome “Olga”, de Fernando Morais (1985), na qual relata o seu 
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encarceramento e condenação sem qualquer julgamento e defesa sendo 

posteriormente, através de uma cilada, entregue ao Estado nazista, sendo morta em 

1942 na câmara de gás dentro campo de concentração.  

Durante esse período não foram somente as mulheres que sofreram com as 

atrocidades, mas também as crianças presentes no livro Infância Roubada de 20143, 

desenvolvido pela Assembleia Legislativa de São Paulo junto a Comissão da Verdade 

do Estado de São Paulo Rubens Paiva, como resultado do ciclo de audiências 

“Verdade e Infância Roubada”, na qual ouviu-se “cerca de 40 testemunhos de filhos 

de presos políticos, perseguidos e desaparecidos da ditadura”. (MERLINO, 2014, p. 

11)  

Na narrativa há histórias reais de crianças que foram arrancadas do colo de 

suas mães ainda durante o período de amamentação, outros também foram 

submetidas as torturas físicas e psicológicas no interior do cárcere com elas, deles foi 

tirado o direito a uma infância sadia e protegida. Vejamos:  

 

Assim como existiram mulheres que tiveram seus partos, na mais ferrenha 
clandestinidade, outras tiveram seus filhos na cadeia, como Hecilda, Crimeia 
Schmidt, Linda Tayah. Todas foram presas grávidas e, mesmo sendo muito 
torturadas, permaneceram grávidas e seus filhos nasceram sob a ameaça de 
torturas sendo que algumas dessas crianças sofreram a tortura ainda na 
barriga de suas mães. Nessa seara, temos o caso do Joca, João Carlos 
Schmidt de Almeida Grabois. Sua mãe, Criméia, foi presa com sete para oito 
meses de gravidez. Levou choques elétricos, foi espancada em diversas 
partes do corpo e sofreu socos no rosto. Quando os carcereiros pegavam as 
chaves para abrir a porta da cela e levá-la à sala de tortura, o seu bebê ainda 
na barriga começava a soluçar. Nasceu na prisão e, mesmo anos depois, 
quando ouvia o barulho de chaves, voltava a ter soluços. (MERLINO, 2014, 
p. 17) 

 

Ante exposto, analisado as práticas penais durante a formação dos presídios 

femininos, observa-se o período em que se deu a existência desses estabelecimentos. 

Diante disso, em 8 de novembro de 1942, com a promulgação do Decreto nº 3.971, 

de 24/12/1941, constrói-se no Brasil a primeira penitenciária destinada 

especificamente para sexo feminino, localizada em Bangu, Rio de Janeiro, sob 

 
3 A obra relata história de bebês e crianças que foram arrancados do colo de suas mães e sequestrados, muitos 
deles mantidos em centros de repressão política da ditadura militar brasileira, ocorrida entre os anos de 1964-
1985. Muitas dessas crianças foram impedidos de estarem com suas famílias, sendo obrigados a usarem nome 
e sobrenome falsos. (MERLINO, 2014, p. 11) 
 



 
 

9 
 

administração das freiras e a Cargo da Congregação da Irmandade Nossa Senhora 

da Caridade do Bom Pastor d’Angers (ANDRADE, 2012, p. 194). 

As penitenciárias anteriores, e destinadas as mulheres não foram construídas 

para esse fim, pois funcionavam em departamentos improvisados, como é o caso de 

Porto Alegre em 1937 e de São Paulo e Rio Grande do Sul em 1941. 

A primeira instituição prisional brasileira voltada para brigar especialmente 

mulheres, foi criado em 1937, em Porto Alegre. O Reformatório de Mulheres 

Criminosas que depois tornou-se o Instituto Feminino de Readaptação Social, apesar 

de não ter sido construído para tal finalidade, foi uma grande conquista, pois foi a 

primeira vez que as detentas tiveram um presídio separado do masculino (ANDRADE, 

2012, p. 193).  

Na década de 80, com a reforma da Parte Geral do Código Penal de 1940 

houve uma inovação marcante no modelo punitivo aplicado no Brasil, advindo com a 

vigência da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210, de 11 de novembro de 1984). 

Já nos anos 90 foi marcado pela vigência da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 

1990 que discriminou os intitulados crimes hediondos, aplicando a eles e aos ilícitos 

assemelhados, especialmente ao crime de tráfico de entorpecentes, um regime 

penal/processual diferente, fixando que a pena deveria ser cumprida em regime 

integralmente fechado, fato que modificou o regime de progressão de cumprimento 

da pena conforme estabelecia a Lei de Execução Penal.  

Ainda em meados da mesma década surge no ordenamento jurídico a lei n. 

9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre as infrações de penais de menor 

potencial ofensivo, os denominados Juizados Especiais Criminais5, bem como a 

vigência da Lei das Penas Alternativas, ampliando as possibilidades de aplicação de 

penas restritivas de direito6.  

 
5 Sobre os Juizados Especiais Civeis e Criminais, de acordo com o art. 61 da Lei nº 9.099/1995 
estabelece que:  “Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta 
Lei, as contravenções penais e crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, 
cumulada ou não com multa”. 
6 As medidas penais alternativas são compostas de penas e de procedimentos alternativos. Dentre 
estes últimos destaca-se, por exemplo, o sursis, a composição, a transação e a suspenção penal do 
processo. As penas alternativas estão subdivididas em patrimoniais, que no regime do código Penal de 
1940 são a prestação de serviços à comunidade ou entidade públicas, a interdição temporária de 
direitos em suas cinco modalidades (I- Proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, 
bem como mandato eletivo; II – Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependa 
de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público; III- suspensão de autorização ou 
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A partir do ano de 2005, momento em que as penitenciárias brasileiras 

enfrentam uma crescente presença de mulheres no interior das prisões, fator este 

propiciado tráfico de entorpecentes7, o Estado começa voltar sua preocupação para a 

classe social carcerária, dando início e incentivando programas de coleta de dados, a 

normatização e programação de políticas públicas voltadas especialmente para o 

encarceramento feminino no intuito de atender suas peculiaridades e amenizar o 

descaso, a violência e as trágicas violações de direito que, por anos, é enfrentada por 

detentas que cumprem pena privativa de liberdade  no interior do cárcere no Brasil. 

 

3.1. Aspectos Gerais: Avaliação jurídica 

 

Os estabelecimentos penais se originaram com o fundamento de servir como 

um meio de punição e reintegração de homens que se encontravam a margem da 

sociedade cometendo todo tipo de delinquência, os quais deveriam permanecer 

aprisionados até o momento em que pudessem ser reintegrados a sociedade como 

cidadãos de bem. No entanto, desde o surgimento da instituição carcerária a presença 

das mulheres nesses estabelecimentos não foi um tema de grande relevância, fato 

que infelizmente segue atualmente sendo pouco discutido pela sociedade. 

Ademais com crescente atuação da mulher no meio social, aumentou também 

a presença do gênero feminino nas prisões, principalmente devido ao tráfico de drogas 

culminando na necessidade de se repensar na criação de políticas públicas, 

ampliando as discussões acerca do tema e o surgimento de inovações jurídicas 

propriamente voltados a situação das mulheres presas, tendo em vistas as suas 

peculiaridades. 

No entanto, apesar de muitos direitos em relação a mulher e a maternidade no 

cárcere já serem positivados, estes, na prática, possuem pouca ou nenhuma 

efetividade, uma vez que as penitenciárias brasileiras não dispõem de meios que 

 
habilitação para dirigir veículo; IV – proibição de frequentar determinados lugares; V – proibição de 
inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos e limitação de fim de semana.  
7Informação obtida pelo Jornal de Minas, publicado em 03/06/2015, que analisou os dados divulgados 
pela Secretária-Geral da Presidência da República, o quais foram obtidos através do estudo do Mapa 
de Encarceramento : Os Jovens do Brasil.  
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façam valer essas garantias, fazendo com que a prisão feminina se torne um 

arcabouço de violação de direitos. 

Diante dessa perspectiva, neste capítulo pretende-se desenvolver uma análise 

das legislações aplicáveis e assecuratórias dos direitos da mãe parturiente e da 

criança no sistema prisional desde as primeiras normas internacionais que 

influenciaram a normatização nacional quanto aos direitos da mulher mãe e da criança 

como cidadão dotado de direitos, bem como apontar as inovações legislativas que 

englobam o tema diante da problemática fortemente presente nas cadeias do Brasil. 

Tratando-se de normas que positivam tais direitos e que servem como diretrizes 

para um tratamento mais humanizado da mulher mãe no cárcere, serão analisadas as 

“Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não 

privativas de liberdade mulheres infratoras” (Regras de Bangkok), os direitos 

constitucionais, e algumas inovações trazidas pelo Código Penal Brasileiro e as 

garantias dispostas na Lei de Execução Penal. 

Quanto a efetividade dos direitos positivados, que também será abordada nos 

capítulos seguintes, a análise terá como base os dados obtidos pelos sites 

institucionais de informações como o Conselho Nacional de Justiça(CNJ), que se trata 

de um órgão do Poder Judiciário, sediado em Brasília, mas com atuação em todo o 

território nacional, sendo instituído pela Emenda Constitucional n.º 45, de 2004 e tem 

como intuito aperfeiçoar a atuação do sistema judiciário no Brasil e, que diante de sua 

grande relevância e credibilidade para o sistema jurídico do país, se utilizará as suas 

mais recentes pesquisas referentes a maternidade carcerária, uma vez que possui 

uma abordagem mais específica acerca do tema. 

Da maneira mais geral, serão utilizadas também as informações 

disponibilizadas pelo Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - 

INFOPEN que desde o ano de 2004 analisa a situação de diversos estabelecimentos 

penais no Brasil, bem como de sua população carcerária com a finalidade de 

aperfeiçoar a gestão de informação e a política penal brasileira. 

 

3.2. As normas no âmbito internacional  
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As questões relacionadas aos direitos das mulheres e crianças aprisionadas 

nas penitenciárias tem sido alvo de discussões internacionais, uma vez que por muito 

tempo os governos, pouco tem-se investido em políticas de segurança pública para 

um tratamento prisional diferenciado que essas mulheres e crianças necessitam. 

Em 1955 foi realizado o primeiro Congresso das Nações Unidas sobre a 

Prevenção do Crime e o Tratamento de Delinquentes, o qual estabeleceu regras 

mínimas para tratamentos dos reclusos e instituiu como um dos seus mandamentos 

que, se possível, homens e mulheres devem ser alocados em estabelecimentos 

distintos e, quando não for possível essa distinção, os locais destinados as mulheres 

deveriam ser totalmente separados a dos homens,  bem como estabeleceu regras 

para as condições e instalações básicas e específicas às mulheres aprisionadas 

grávidas. 

A Convenção Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966), trata-se de 

um dos instrumentos internacionais que acondicionam o tratamento das mulheres no 

nas prisões no Brasil, nesta convenção, há o enfoque quanto ao direito que a pessoa 

privada de sua liberdade tem de ser tratada com respeito, dignidade e alocado 

separadamente de acordo com suas especificações, como idade e condição jurídica. 

A ONU (Organização das Nações Unidas) em Assembleia Geral realizada em 

2003, convocou governos e organizações internacionais a darem maior atenção a 

situação das mulheres encarceradas, incluindo na pauta a presença das crianças na 

prisão, com finalidade de evidenciar os problemas-chaves e as formas pelas quais 

podem ser solucionados.  

Ademais, outra marcante e recente aprovação realizada pela ONU foi “Regras 

das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas 

de liberdade mulheres infratoras” (Regras de Bangkok), que enfatizou em seu texto a 

necessidade de que tem de realizar mudanças nos sistemas carcerários femininos, 

umas vez que estes devem ser construídos com a finalidade de suprir as 

necessidades básicas das mulheres e das crianças que neles se encontram. 

Outrossim, a amplitude do referido documento destaca acerca da importância 

no cuidado da saúde da mulher gestante, lactante ou com filhos, da essencialidade 

de proporcionar uma boa alimentação tanto ao filho quanto à mãe, bem como o direito 

a amamentação, dando prioridade a uma ação judicial voltada à práticas penais 
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alternativas ao encarceramento. Destacando em suas regras à importância da 

maternidade saudável, cuidando de tratar acerca de temas como prevenção de 

doenças sexualmente transmissíveis, atendimento médico específico e cuidado com 

a saúde física e mental, assim como a higiene íntima feminina. 

Quanto ao direito das crianças no âmbito prisional estes devem ser 

assegurados pelo Estado, como o direito a saúde, educação e uma separação a ser 

realizada observando as especificações de cada caso, sempre visando o melhor 

interesse para a criança. Nesse contexto dispõe o documento que trata das Regras 

de Bangkok: 

2. Ingresso 
Regra 2 
1. Atenção adequada deve ser dedicada aos procedimentos de ingresso de 
mulheres e crianças, devido à sua especial vulnerabilidade nesse momento. 
Recém ingressas deverão ser providas de condições para contatar parentes; 
acesso a assistência jurídica; informações sobre as regras e regulamentos 
das prisões, o regime prisional e onde buscar ajuda quando necessário e em 
um idioma que elas compreendam; e, em caso de estrangeiras, acesso aos 
seus representantes consulares. 
2. Antes ou no momento de seu ingresso, deverá ser permitido às mulheres 
responsáveis pela guarda de crianças tomar as providências necessárias em 
relação a elas, incluindo a possibilidade de suspender por um período 
razoável a medida privativa de liberdade, levando em consideração o melhor 
interesse das crianças. [...] 
 
Regra 5 
A acomodação de mulheres presas deverá conter instalações e materiais 
exigidos para satisfazer as necessidades de higiene específicas das 
mulheres, incluindo absorventes higiênicos gratuitos e um suprimento regular 
de água disponível para cuidados pessoais das mulheres e crianças, em 
particular mulheres que realizam tarefas na cozinha e mulheres gestantes, 
lactantes ou durante o período da menstruação. [...] 
 
Regra 9 
Se a mulher presa for acompanhada de criança, esta também deverá passar 
por exame médico, preferencialmente por um pediatra, para determinar 
eventual tratamento ou necessidades médicas. Deverá ser oferecido 
atendimento médico adequado, no mínimo equivalentes ao disponível na 
comunidade. [...] 

 

Considerando a relevância das referidas regras na garantia dos direitos da 

mulher encarcerada e diante da necessidade de efetivação, o Conselho Nacional de 

Justiça no ano de 2011, através da Carta de Brasília, deliberou sobre a 

obrigatoriedade de se observar as regras de Regras de Bangkok em todo Estado. 

Não obstante, há de se considerar o empenho que vem sendo aplicado pelo 

Estado na tentativa de efetivar as normas existentes, as quais dão respaldos aos 
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direitos da mulher mãe ou gestante que cumpre pena privativa de liberdade nos 

presídios do Brasil, a fim de amenizar a violação de tais direitos. 

A exemplo de tais esforços, pode-se citar os dados apresentados pelo 

INFOPEN publicado em 2017, que realizou o Relatório Temático Sobre Mulheres 

Privadas de Liberdade – Junho de 2017, com dados coletados por meio de formulários 

estruturados e disponibilizados dentro da plataforma digital do DEPEN (Departamento 

Penitenciário), que analisou a situação de 1.507 instituições prisionais e constatou que 

pelos menos 75,1% das mulheres aprisionadas estão cumprindo pena em 

estabelecimentos que disponibilizam atendimento por equipes de saúde, onde são 

realizados procedimentos como curativo, consultas médicas dentro da unidade e 

consultas psicológicas. 

No entanto, as estruturas prisionais brasileiras ainda são muito falhas,  e muitas 

sofrem com a superlotação, impedindo que esses serviços alcancem a todos, fatores 

que ainda contribuem para que realidade se contraponha as normas já positivadas, 

uma vez que nem todas as penitenciárias do Brasil dispõem de recursos destinados 

a garantir os direitos da mãe parturiente e de seus filhos. 

 

3.3.  Carta Magna de 1988  

 

No Brasil, a importância legislativa com o tratamento destinado às mulheres 

nas penitenciárias brasileiras, assim como os cuidados aos filhos das detentas que 

nascem e vivem no interior da prisão, surgiu com o advento da Constituição Federal 

Brasileira em 1988, a qual em seu artigo 5º, inciso L, dispõe que será assegurada 

condições e direito as presas de permanecerem com seus filhos durante a período de 

amamentação. 

Por sua vez, a Carta Magna de 1988 é o documento mais importantes do Brasil, 

a qual rege todas as demais normas do ordenamento jurídico em nosso país, sendo 

sua observância estritamente obrigatória na elaboração dessas leis, as denominadas 

normas infraconstitucionais, bem como nas tomadas de decisões judiciais, conforme 

destaca o Ministro Celso de Melo ao proferir o seu voto na ADI 4.901, vejamos: 
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É importante acentuar, independentemente da geração ou dimensão em que 
se projetem esses direitos fundamentais, que se impõe ao Estado o dever de 
tornar efetiva a proteção a esses mesmos direitos eventualmente expostos a 
situações de dano efetivo ou potencial, considerado o fato de ser inerente, no 
contexto de uma democracia constitucional, o reconhecimento de que os 
direitos fundamentais revestem-se de inegável força vinculante a eles 
atribuída pela própria Constituição, a cuja autoridade incontrastável acham-
se submetidos todos os poderes que se pluralizam no âmbito de nossa 
organização política. 

 

Partindo desse prisma, é imprescindível que os direitos abordados no texto 

constitucional sejam obrigatoriamente aplicados, não bastando apenas sua previsão, 

mas deve o Estado dispor de meios que possibilitam a sua efetivação. 

Com relação aos direitos da mulher no cárcere, a Constituição Federal de 

1988já no seu artigo 1º, inciso III, aborda acerca da dignidade da pessoa humana com 

um dos fundamentos da república, sendo um valor que norteia todos os demais 

princípios, assegurando que toda e qualquer pessoa seja tratada com dignidade, 

respeito e de maneira humanizada, inclusive protegendo-a inclusive das ações 

abusivas do Estado. Nesse sentido ensina Ingo Wolfgang Sarlet: 

 

Com efeito, verifica-se que na sua atuação como limite, a dignidade implica 
não apenas que a pessoa não pode ser reduzida à condição de mero objeto 
da ação própria e de terceiros, mas também o fato de que a dignidade 
constitui o fundamento e conteúdo de direitos fundamentais (negativos) 
contra atos que a violem ou a exponham a ameaças e riscos, no sentido de 
posições subjetivas que têm por objeto a não intervenção por parte do Estado 
e de terceiros no âmbito de proteção da dignidade.(SARLET, 2018. p. 282) 

 

Ante exposto, diante do princípio da dignidade da pessoa humana, todos tem o 

direito de ter a sua dignidade resguardada diante de qualquer circunstância, não 

podendo ser submetidos a situação degradante ou desumano, não sendo tal direito 

reduzido ainda que diante de uma condenação. Em consonância com o referido 

princípio, o texto constitucional no seu artigo 5º, inciso XLIX, estabelece aos presos é 

assegurado tanto o respeito, quanto a integridade física. (BRASIL, 1988) 

No entanto, a omissão do Estado e garantir que estabelecimentos penais do 

Brasil sejam dotados de segurança e infraestrutura faz com que as instituições de 

cumprimento de pena restritiva de liberdade do Brasil sejam grandes violadores do 

referido princípio, principalmente quando se refere a questão da mulher inserida nesse 
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contexto, uma vez que esta, em razão de suas especificidades biológicas, exige 

maiores gastos públicos e planejamento estrutural para a sua reclusão.  

Considerando que a maioria das reclusas tratam-se de mulheres que são mães, 

as quais possuem filhos fora da instituição penitenciária, sendo obrigadas a deixá-los 

sobre o cuidado de parentes ou em abrigos, estas mulheres são impedidas de exercer 

a maternidade plena conforme prevê a lei no artigo 229 da Constituição Federal, uma 

vez que são privadas de assistir o crescimento de seus filhos, de criá-los e exercer a 

educação dos mesmos, transferindo a responsabilidade a terceiros. 

Já no caso da maternidade exercida no interior cárcere, o qual é assegurado 

na Constituição Brasileira, prevendo que; “às presidiárias serão asseguradas 

condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de 

amamentação” (art. 5º, L da Constituição Federal de 1988), sendo o dispositivo um 

grande avanço nos direitos da mulher gestante na prisão, assegurando o contato entre 

mãe e filho, relação que contribui para o desenvolvimento da criança e no 

fortalecimento dos laços afetivos entre eles.  

No concernente a atenção do legislador constituinte na elaboração do 

dispositivo, foi explícito em citar que a maternidade deve ser exercida mediante a 

disponibilidade de condições para o seu pleno exercício, o que pode se dizer que os 

estabelecimentos penais devem dispor de estrutura, serviços e equipamentos 

apropriados para os cuidados das mulheres gestantes, lactantes ou com filho. 

É importante destacar que apesar de ser um direito da criança permanecer 

sobre os cuidados de sua mãe, a instituição carcerária ainda continua sendo um local 

limitador da liberdade e destinado ao cumprimento de penas, indo na contramão do 

princípio da pessoalidade da pena, que estabelece que “nenhuma pena passará da 

pessoa do condenado”, proibindo que qualquer pessoa seja condenado por outrem, 

consoante art. 5º, inc. XLV da Constituição Federal. 

Dessa forma, o texto constitucional garante o direito da criança de não ser 

punido pelos crimes praticados pelos seus pais, em razão desse princípio nenhuma 

criança, ainda que conviva no estabelecimento penal com sua mãe, não deve ser 

tratada nem confundida como prisioneira, mas deve lhe ser assegurados os direitos 

inerentes a criança, como educação, lazer, saúde e proteção. 



 
 

17 
 

A realidade é que a maioria das instituições penitenciárias do Estado, não 

dispõe de estrutura específica para abrigos das próprias mulheres, tendo em vista que 

conforme informações disponibilizadas pelo INFOPEN (2017, p. 15)9, cerca de 

74,85% dos estabelecimentos prisionais no Brasil foram construídos para abrigar 

presos do sexo masculino, sendo que apenas 6,97% das penitenciárias foram 

erguidas exclusivamente para atender as necessidade do sexo feminino.  

Ainda conforme os referidos dados, identificou que naquele período de 2017; 

apenas 59,60% das gestantes no Brasil cumpriam pena em unidades que possuíam 

estrutura adequada, por um lado apesar de alguns estados apresentarem uma 

avaliação satisfatória em relação ao abrigo de gestantes, a exemplo da Bahia, Ceará, 

Distrito Federal, Espírito Santo e Minas Gerais, por outro, alguns estados como 

Amazona, Rio Grande do Norte, Tocantins e  Maranhão mostraram-se críticos nessa 

questão, pois apesar de constatar a presença mulheres em período gestacional ou 

lactantes em suas instituições, esses locais não dispõem de celas adequadas para 

abrigá-las. 

Já no artigo 6º do mesmo diploma afirma importantes direitos da mulher no 

exercício da maternidade estabelecendo a sua proteção a como direitos sociais 

salvaguardados pela Constituição, protegendo a mulher gestante de violações 

degradantes e situações de risco, bem como a proteção integral ao recém-nascido o 

qual deve desenvolver uma infância sadia e segura. Vejamos: 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição. (grifo nosso)  

 

Apesar do Estado brasileiro garantir, através das leis e dos princípios 

constitucionais, o direito de um aprisionamento baseado na dignidade, no respeito e 

na ressocialização às pessoas que cumprem pena privativa de liberdade em suas 

intuições, inclusive abordando com clareza especificamente acerca do proteção da 

mulher e da criança inserida no cárcere, observa-se que na maioria das penitenciárias 

 
9INFOPEN – Levantamento Nacional de Informações Penitenciária, trata-se de um sistema de informações 
estatísticas referentes aos estabelecimentos penais e população carcerária do Brasil.  



 
 

18 
 

femininas os direitos positivados na lei carece de efetividade, pois, conforme visto, tais 

garantias não são capazes de alcançar todos os seus cidadãos.  

  

3.4. Lei de Execução Penal   

 

A primeira vez que se especulou acerca da codificação das normas de 

execução penal no Brasil foi no ano de 1933, tendo em vista que o Código Penal 

Brasileiro (CPB) e Código de Processo Penal (CPP) não possuíam enquadramento 

para a regulamentação da lei de execução das penas. No entanto, o anteprojeto para 

a codificação da Lei de Execução Penal (LEP) foi apresentado somente em 

1981,ocorrendo sua aprovação em 11 de julho de 1984, entrando em vigor juntamente 

com a lei que reformava a parte geral do Código Penal.  

Com a entrada em vigor da LEI Nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), passou-

se a priorizar, ainda que pouco, o tratamento humanizado das penas, prevendo que 

as penas privativas de liberdade devem ser aplicadas preservando os direitos dos 

condenados e objetivando a ressocialização do preso, conforme dispõe o artigo 

primeiro da referida lei: art. 1º “a execução penal tem por objetivo efetivar as 

disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a 

harmônica integração social do condenado e do internado.” 

 A mulher presa ganha destaque na referida lei, uma  vez, que em seu artigo 

82, parágrafo 1º dispõe que deverá ser alocada separadamente em compartimento 

próprio e adequado a sua condição pessoal.  

O paragráfo único do artigo 88 da LEP, conceituou sobre o que se entende a 

respeito dos requisitos básicos da unidade celular sendo exigidos nas celas das 

penitenciárias: “salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, 

insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana e; área mínima 

de 6m² (seis metros quadrados)”. 

Entretanto, apesar de a maioria das mulheres reclusas cumprirem pena em 

estabelecimentos ou celas próprias, estas não possuem a capacidade de satisfazer 

as necessidades básicas femininas. 
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Por sua vez, as Leis nº 11.942/09 e nº 12.121/09, trouxeram algumas 

modificaçoes importantes no âmbito da Lei de Execução Penal, abordando acerca dos 

direitos das mulheres aprisionadas nas cadeias do Brasil, bem como tratou também 

dos direitos dos filhos destas mulheres, principalmente aos que permanecem no 

interior da prisão nos primeiros anos de vida. 

As alterações advindas com a referida lei trata da importância de proporcionar 

o direito da mãe, que cumpre pena na prisão, de amamentar a sua prole, e não apenas 

isso, mas que este convívio seja promovido em um ambiente estruturado que fornece 

conforto para que o recém nascido não tenha uma vida de prisioneiro, conforme 

disposto a seguir:  

 

Art. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em 
suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, 
educação, trabalho, recreação e prática esportiva. 
[...] 
Paragráfo 2º -Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão 
dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus, inclusive 
amamenta-los no minimo, até 6 (seis) meses de idade. 

 
 

O paragrafo 3º do referido artigo trouxe a lume outro importante tema quanto 

aos agentes que deverão traballhar nas penitenciárias femininas, determinando com 

exclusividade a presença de agentes do sexo feminino na segurança  das 

dependencias internas das prisões, vejamos: 

 

Parágrafo 3º – Os estabelecimentos de que trata o parágrafo 2º deste artigo 
deverão possuir, exclusivamente, agentes do sexo feminino na segurança de 
suas dependências internas. 

 

A introdução da obrigatoriedade do trabalho de pessoal exclusivamente de 

mulheres nos presídios femininos, considera-se um avanço na organização do 

sistema penitenciário, uma vez que a medida ajuda a propiciar um tratamento e um 

ambiente mais empático e seguro, bem como previne a prática de abusos sexuais. 

Foi assegurado também à mulher gestante o direito a acompanhamento 

médico, durante o pré-natal e no pós parto, bem como ao recém-nascido. É certo que 

mulher aprisionada possui especifidade que a difere do sexo masculino, exigindo uma 

maior atenção em diversos aspectos, por sua vez,  a LEP  veio como um instrumento 
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assecuratório dos direitos das mulheres e das crianças presentes no interior das 

prisões brasileiras. 

Destaca-se a importância das referidas inovações, uma vez, que a presença 

da mulher nas prisões do Brasil vem crescendo no decorrer dos anos  e, considerando 

que a maioria destas mulheres são mães, nada mais humano do que repensar em 

mudanças nas arcaicas práticas de punições que ainda prevalecem em nosso Estado, 

buscando atráves da implementação de politicas públicas e da efetivação das normas 

vigentes, garantir que os direitos das muheres e das crianças sejam plenamente 

preservados. Não podendo se admitir que pena da mãe seja trasmitida à sua prole. 

Por ora, abordou-se de modo geral a lei de execução penal, no capitulo 3 tratar-

se-á de modo específivo o exercício do direito da mulher e da criança no cárcere. 
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4. MATERNIDADE E DIREITOS DA MULHER NO CÁRCERE 

  

 No presente capítulo será abordado a maneira como é exercida a  maternidade na 

cadeia, utlizando-se como objeto de análise pesquisas e observaçoes que foram 

realizadas diretamente em estabelecimentos destinados ao abrigo de mulheres, as 

quais, em algumas situações, passam o período gestacional, bem como realizam os 

primeiros cuidados aos seus filhos, dentro de um estabelecimento penitenciário.  

 

4.1. Maternidade e Mulher no Cárcere 

 

A convivência entre mãe e filho possui grande importância, devendo ser 

preservado e estimulado. A criança, nos seus primeiros anos de vida, não pode 

sobreviver sem os cuidados de um adulto tampouco tomar decisões por si. Nesse 

momento é essencial a presença da mãe  para que realize os primeiros cuidados, o 

alimente e desenvolva seu vínculo afetivo, daí a importância de positivar o direito a 

uma maternidade saudavél e torná-la efetiva, principalmente quando exercida na 

prisão. 

No entanto, os cuidados se iniciam antes mesmo do nascimento, durante o 

período gestacional, momento no qual a mulher necessita de cuidados específicos e 

um acompanhamento médico mais intenso em razão da gravidez, devendo ser 

garantido um período gestacional saudável que infuenciará no desenvolvimento do 

feto e futuramente na saúde da criança.  

O cumprimento dos direitos maternais às mulheres reclusas torna-se cada vez 

mais importante, considerando o aumento dessa classe nas instituições 

penitenciárias, dessa maneira o CNJ, indicou que até setembro de 2018 “entre as 

mulheres presas no Brasil, 466 estão grávidas ou são lactantes”, representando um 

aumento de 10% em relaçao ao mês anterior, totalizando 294 gestantes e 172 

lactantes nos estabelecimentos penais. A informação foi divulgada em 15 de outubro 

de 2018, que realizou levantamento através do seu portal de Dados do Cadastro 

Nacional de Presas Grávidas e Lactantes, o qual foi criado para acompanhar a 

situação das mulheres detentas em situação de amamentação, sendo atualizado 
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através de informações encaminhadas pelos tribunais de Justiça mensalmente desde 

outubro de 2017. 

De acordo com a  informação citada acima, entre janeiro e maio de 2018, a 

equipe do CNJ comandada pela sua então juíza auxiliar da presidência, Andremara 

Santos, no intuito de observar a situação dos compartimentos que abrigavam 

mulheres grávidas ou lactantes, bem como o ambiente destinado aos recém-nascidos 

para amamantação. A inspecção aconteceu em 34 estabelecimentos penais, em 26 

unidades da Federação, durante as observações constatou-se precariedade nos 

referidos locais, bem como o fornecimento de alimentação inadequada. Outrossim, 

informou que em alguns estabeleciementos não dispunham de atendimento médico 

específico como, por exemplo, ginecologistas. 

Segundo as estatísticas publicadas pelo CNJ, os referidos dados deram 

fundamento ao Relatório Estatístico Visita às Mulheres Gestantes e Lactantes 

Privadas de Liberdades e constatou que mais de 75% das unidades  apresentavam 

estado de conservação inapropriados e, quanto ao atendimento médico, cerca de 

64,1% unidades ofereciam assistência dentro e fora do sistema carcerário, enquanto 

20,58% exclusivamente fora do presídio e 14,7% somente no próprio estabelecimento 

penal. 

Ainda, em relação a utlização de algemas e a presença de berçário, verificou-

se que cerca de 20% das unidades declaram que não cumprem a disposiçao 

normativa da Lei nº 13.434/201710, que proíbe que seja utilizado algemas em mulheres 

em trabalho de parto e em estado puerpério imediato, sendo elas: Cadeia Pública 

Feminina de Boa Vista, Centro e Ressoacialização Suely Maria Mendonça (RO), 

Complexo Médico Penal (PR), Conjunto Penal Feminino Consuelo Nassser (GO), 

Penitenciária Feminina do Distrito Federal, Unidade Penitenciária Feminina de Rio 

Branco e Unidade Prisional Feminino de Tocantins.  

Ato contínuo, nas unidades visitadas, 58,82% dispunham de berçários para 

recém-nascidos, além do mais, apenas 5 estabelecimento possuíam atendimento 

pediátrico, sendo que a presença das crianças junto a mãe é permitido até aos seis 

 
10A Lei n. 13.434/2017 acrescentou o parágrafo único ao artigo 292 do Código de Processo Penal, 
vedando o uso de algemas em mulheres gravidas durante o parto, bem como em mulheres durante a 
fase de puerperio imediato. 
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meses em 50% das unidades penitenciárias e somente 11% dos presídios permitem 

a permanência até os dois anos de idade. 

Diante dos dados coletados e das informações abtidas através do portal 

eletrônico e de visitas presenciais nos estabelicimentos penais, o Conselho Nacional 

de Justiça editou a Resolução CNJ n.º 252 de 04 de setembro de 2018, que baseada 

nas normas vigentes do país e nas leis internacionais das quais o Brasil é signatário, 

como as Regras de Bangkok, que estabeleu “princípios e diretrizes para o 

acompanhamento das mulheres mães e gestantes privadas de liberadade”. 

As mazelas encontradas no interior do cárcere brasileiro, como falta de 

estrutura, investimento e fiscalização mostram-se como um obstáculos no 

cumprimento das normas e na garantia de direitos básicos, uma problemática histórica 

que se reflete na atualidade prisional e segue sendo vivênciada por mulheres que 

cumprem pena privativa de liberdade e dos seus filhos que pernecem com elas nas 

prisões. 

O direito a uma maternidade digna, bem como a uma infância segura e sadia 

sob os cuidados da mãe, ainda que esta esteja em cumprimento de pena privativa de 

liberdade são assegurados através de princípios, normas e resoluçoes, como é o caso 

do CNJ, no entanto faltam meios e trabalhos para os tornarem efetivos. 

 

4.2. Guarda dos Filhos de Mulheres Presas 

 

A liberdade de uma mulher leva consigo várias consequências, uma delas 

ocorre em razão do papel que exerce no seio familiar como sendo a principal e 

primeira protetora de seus filhos, laço que pode vir a ser rompido com a prisão. 

Em relação a guarda dos filhos da mãe que se encontra em cumprimento de 

pena privativa de liberdade em instituição penal no Brasil, há três opções de guarda, 

havendo a possibilidade de a criança ser conduzida a um abrigo ou a uma família 

substituta, assim como de permanecer no berçário e creche do presídio.  

E, é esse o enfoque deste tópico, apresentar como ocorrem os cuidados 

direcionados a guarda dos filhos das mulheres em situação de encarceramento e o 

tratamento legislativo destinado a eles. 
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A lei nº 13.257, foi editada em 8 de março de 2016, e trazendo alterações no 

artigo 318 do Código de Processo Penal Brasileiro e ampliando o direito do exercício 

dos cuidados maternos no cárcere, inovando na possibilidade de substituição de 

prisão preventiva pela domiciliar, nos casos em que a mulher com filho de idade 

inferior a 12 anos ou quando for responsável por pessoa ou criança portadora de 

deficiência.  

Apesar da disposição legal, prevalecia uma resistência judicial na concessão 

do referido direito, e com fito de dar mais efetividade ao exercício da maternidade fora 

do estabelecimento, em 20 de janeiro de 2018, o Superior Tribunal Federal concedeu 

o Habeas Corpus coletivo nº 143641, decidindo pela concessão de substituição de 

prisão preventiva pela domiciliar, nos termos supracitada lei em todo território 

nacional, nesse sentido; 

 

Ementa: HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA 
BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. 
MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E 
BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À 
JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS 
ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 
13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA 
GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES 
DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS 
MÉDICOS PRÉNATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E 
CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. 
ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO 
ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES 
CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. 
INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS 
FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE 
BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À 
ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO.(grifo nosso) 

 

No entanto apesar dos esforços empenhados em validar os direitos da criança 

em ser criada e educada pela mãe, a qual é insubstituível nos cuidados e criação do 

seu filho, na prática a resistência à concessão de prisão domiciliar as mulheres 

permanece, conforme analisado no referido julgado referente ao Habeas Corpus 

Criminal julgado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e publicado em 

03/09/2019: 
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EMENTA-HABEAS CORPUS-TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO 
PREVENTIVA DECRETADA – INDEFERIDA A SUBSTITUIÇÃO POR 
PRISÃO DOMICILIAR- PACIENTE MÃE DE 4 FILHOS MENOR DE 12 ANOS 
– GUARDA DOS FILHOS COM AVÓ PATERNA – ORDEM DENEGADA. 1.O 
decreto de prisão preventiva da paciente não possui qualquer vício de 
ilegalidade, vez que amparado por fundamentos concretos suficientes para 
evidenciar o fumus comissi delict e peruculum libertatis. 2. A finalidade da 
substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar (art. 318 do CPP) é 
propiciar aos filhos os cuidados da mãe e, assim, evitar que a criança fique 
desamparada, o que não ocorre em situação em análise, notadamente 
porque a paciente sequer possuiu a guarda de seus filhos, estando, todos 
eles, sob os cuidados da avó paterna. 3. Ordem denegada.  

 

Por outro lado, impossibilitada a prisão domiciliar ou sobrevindo a condenação 

com cumprimento de pena de reclusão, a lei prevê o direito da mãe amamentar e 

permanecer com seu filho pelo período mínimo de 6 meses na instituição penitenciária 

(art. 83 da Lei de Execução Penal), durante esse período de amamentação a guarda 

da criança fica com a mãe, no entanto esse direito não é linear em todos os presídios 

do Brasil, uma vez que o tempo de permanência após o aleitamento fica a cargo da 

direção de cada presídio, sendo na maioria dos casos o período de seis meses, o 

tempo máximo na instituição, pois cadeias no Brasil não possuem creche e não são 

estruturadas para abrigar crianças incorrendo na violação de seus direitos 

fundamentais. 

E de acordo com as informações retirada do site do Conselho Nacional Justiça, 

nas visitas realizadas em 34 estabelecimentos penais, em 26 unidades da federação, 

constatou que apenas metade dessas instituições permitem a permanência dos 

recém-nascidos junto a mãe até os sexto mês de vida, enquanto somente 11% dentre 

elas consentem que as crianças fiquem até completar 2 anos de idade. 

Encerrada a fase de aleitamento, o procedimento que deve ser analisado 

quanto a destinação da criança está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente 

que dispõe:  

 

art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio 
de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 
convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu 
desenvolvimento integral.(grifo nosso) 
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Conforme a lei citada, o vínculo familiar é uma garantia de ser criado e educado 

no seio da sua família, sendo a possibilidade de ser cuidado por uma família substituta 

ou institucional uma medida excepcional, devendo ser aplicada somente quando não 

houver possibilidade de a família parental exercer a sua guarda. 

Nesse ínterim, assim como os demais direitos normatizados, o direito maternal 

e de guarda sob os seus filhos tornam-se invalidados, uma vez que são violados pelas 

autoridades responsáveis pelos estabelecimentos penais, que conforme os dados ora 

mencionado pelo Conselho Nacional de Justiça, as instituições penitenciárias são 

estruturalmente carentes de compartimentos adequados para abrigar mulheres ou 

crianças e não dispõe de outros serviços com eficiência mínima, como alimentação, 

saúde e educação.  

 Considerando que no Brasil as práticas penais ainda dependem de estímulos 

de políticas públicas especificamente direcionada ao tema, fato que retarda as 

possíveis discussões e soluções que influenciam no desenvolvimento mental e 

comportamental da criança e da mãe que exerce o papel de cuidadora daquele 

indivíduo em formação. Apesar das possíveis forma de estabelecer a guarda do filho 

de uma mulher presidiária, as instituições, na maioria das vezes, não são capazes de 

atender as necessidades essenciais que cada criança exige em particular. 

Nana Queiroz, uma jornalista formada pela Universidade de São Paulo e 

ativista nas questões de gênero e autora do importante livro intitulado como “Homens 

que menstruam: a brutal vida de mulheres - tratadas como homem – nas prisões 

brasileiras”, o qual serviu de inspiração para a criação do filme Presos que menstruam, 

a referida obra foi publicada em 2015 e é fruto da compilação de entrevistas realizadas 

durante 4 anos, com sete detentas, com as quais realizou diversos encontros e de 

outras reclusas entrevistadas de forma passageira em cinco regiões do Brasil. 

De acordo com a autora, utilizando-se de dados fornecidos por pesquisadores 

da Pastoral Carcerária12 referente ao Estado de São Paulo, em relação as mulheres 

que se encontram aprisionadas nas cadeias do Brasil, 85% delas são mãe e os seus 

filhos são encaminhados a parentes e instituições. Sendo que apenas 15% dos pais 

ficam com a guarda dos filhos, 39,9% são tutelados pelos avós, e 2,2% são 

 
12Pastoral Carcerária é uma instituição pastoral da igreja Católica Romana no Brasil e tem como 
princípio a evangelização baseada no fortalecimento de práticas comunitárias de resolução pacífica 
de conflito a fim de desestimular a política do encarceramento. 
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encaminhados a orfanatos, sendo que 1,6% acabam presos e 0,9% vão para 

reformatórios juvenis. 

Em razão da grande problemática, que nem de longe é incomum, os filhos 

dessas mulheres são destinados aos cuidados de um terceiro que pode ocorrer 

através da uma família substituta, ou na pior das hipóteses, quando essa família  não 

pode cuidar dessa criança ou ela inexistindo é destinada a um abrigo e passará a ser 

resguardada  pelo Estado.    

Esse distanciamento torna um dos momentos mais traumáticos e dolorosos 

para ambas as partes, muitas mães se desesperam com a ausência de sua prole, pois 

encontravam em seus filhos sua única companhia e ponto de apoio emocional. Já 

para as crianças, enfrentar a vida distantes de suas mães, por mais que pareça uma 

feliz situação estar longes das grades, as dificuldades traumáticas enfrentada no 

mundo externo são inúmeros, quando se deparam com famílias que nem sempre tem 

o prazer em estar na presença dessa crianças e com grandes dificuldades de convívio 

familiar. 

Luana Chaves e Isabela de Araújo (2019) no artigo denominado como 

Gestação e maternidade em cárcere: cuidados de saúde a partir do olhar das presas 

em uma unidade materno-infantil, publicado em 2020, realizou pesquisa baseada em 

informações obtidos em entrevista semiestruturada com 07 (sete) detentas, dentre 

elas 3 gestantes e 4 lactantes, do Centro de Referência à Gestante Privada de 

Liberdade (CRGPL) e dados coletados a partir questionários estruturados realizadas 

com 25 internas do referido estabelecimento, a mencionada pesquisa foi realizada 

entre o ano de 2017. 

E, descreve os relatos das mães encarceradas na penitenciária de Minas 

Gerais, quando questionadas acerca da tutela de seus filhos e descreve esse 

momento com difícil,  pois ainda que as entrevistadas já tenham dado início ao 

processo de tutela, indicando com quem seus filhos iriam ficar após o período de 

aleitamentos, aquelas mães não se sentiam confortáveis em abordar sobre o assunto, 

transparecendo  grande angústia quando pensam na separação de seus filhos, uma 

vez que em seus depoimentos elas demonstram a esperança em poder permanecer 

com eles. 
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Entrevistadora – E como você acha que vai ser quando seu neném sair 
daqui?  
Entrevistada 1– Eu vou embora para casa, gente, pelo amor de Deus, em 
nome de Jesus. Eu.... Eu fico, assim, nessa esperança de ir embora. Até 
mesmo antes de ganhar, mas da vontade de Deus, não é?! Se for permissão. 
Se o juiz entender que eu tenho que pagar meu erro. 
Entrevistadora – E você já pensou se ela tiver que.... Se você tiver que ficar 
e ela tiver que ir, você já pensou nisso, com quem ela vai ficar?  
Entrevistada 1 – Já, com minha mãe.4 

 

 A referida pesquisa é importante para se entender como de fato a como a 

rompimento do vínculo maternal em razão da separação ocasionada pela privação de 

liberdade reflete na vida dessas mulheres e entender a importância de dar 

cumprimento as direitos de mães e crianças dentro sistema penitenciário, pois uma 

vida digna não se baseia apenas em locais estruturados para viver, sendo que nem 

isso é disponibilizado, mas fazer com que o ambiente em que essas mulheres se 

encontram ofereça tranquilidade de cuidar e amar seus filhos com segurança.  

Já no artigo elaborado por, Claudia Stella e Vania Conselheiro Sequeira (2015), 

no qual dialogaram com autores como Spitz, Bowlby e Bronfenbrenner, percebe-se 

uma abordagem voltada as diversas consequências ocasionadas em relação a 

maneira de como é conduzido a convivência da criança rompimento desse vínculo. 

Ainda no artigo em questão, referindo-se acerca da guarda realizada por 

famílias substitutas, a qual pode ser exercidas por pessoas que tenham ou não 

parentesco com a criança, observou-se que o vínculo formado através desse tipo de 

guarda possui um resultado benéfico para o desenvolvimento da criança que adquire 

um elo emocional com seus familiares auxiliando na inserção dessa criança em outros 

meios sociais. Sendo esse tipo de tutela uma das mais comuns no Brasil, é também 

por outro lado, quando exercidas pelos próprios familiares das detentas, a que traz 

um maior conforto a essas mulheres.  

 

Na família substituta, a díade mãe-bebê é, na maioria das vezes, substituída 
pela díade cuidadora primária-bebê, que pode ou não ter parentesco com a 
criança. Nesse tipo de relação, a criança pode estabelecer um forte apego 
emocional, importante para o seu desenvolvimento e sua inserção em outros 
níveis do ambiente ecológico. Além disso, na guarda substituta, há uma 
inserção natural da família na sociedade, o que possibilita a participação da 
criança em mais de um ambiente [...]. (STELLA; SEQUEIRA, 2015, p.392). 
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Por sua vez, quando não há a possibilidade de a criança permanecer com a 

mãe e nem ser tutelada por uma família, ela será encaminha para uma instituição que 

servirá de abrigo e sua guarda estará sobre o poder do Estado. Esse cenário, mostra-

se ser um dos mais dolorosos tanto para mão que além de estar distante de seu filho, 

sofre sem saber quais cuidados estão sendo aplicados a ele, a criança por sua vez, 

sofre com a ausência de cuidado e afeto exercido pela sua mãe, ausência essa que 

desencadeia diversas complicações no decorrer da vida, sendo elas tanto emocionais 

e sociais.  

Portanto, a experiência de ser mãe no cárcere, mostra-se uma etapa difícil na 

vida das mulheres nos estabelecimentos penais, em razão da estrutura deficiente 

muitas instituições brasileiras, que por sua vez exige mais atenção tanto da sociedade 

quanto pelo Governo, mas a presença do filho junto a sua mãe, conforme já vimos, 

ainda é a opção que traz mais benefícios para ambos, principalmente nos primeiros 

meses de vida do bebê. Já a criança terá a oportunidade de ser cuidado pela sua mãe, 

cuidado esse que é essencial para o seu desenvolvimento, mas que também deve ser 

exercido em um ambiente adequado.  

 

4.3. Amamentação no Cárcere 

 

A amamentação é o principal alimento necessário para o sustento de um 

recém-nascido e o leite materno possui valores nutritivos que ajudarão no 

desenvolvimento físico da criança, bem como é o meio pelo qual o bebê desenvolve 

seu primeiro vínculo afetivo com sua mãe, daí a importância de ser assegurado esse 

direito, principalmente em relação as mulheres que tem seu filhos em 

estabelecimentos penais. 

A amamentação no interior da prisão também é muito precário e na maiorias 

das vezes é tratado com descaso, principalmente em relação ao tratamento em que é 

dado à mulher parturiente, assim como em razão da falta de estrutura nos presídios 

que não proporcionam um local adequado para que esse momento se torne 

confortável para mãe e filho.  

Diante da importância de resguardar o direito ao aleitamento materno em 

relação as mulheres e crianças que se encontram em situação de cárcere, o texto 
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constitucional trata do tema, em seu artigo 5º, inciso L, como sendo um direito 

fundamental e que deve ser estimulado nas instituições penais, bem como deve dispor 

de estrutura próprias para amamentação. (BRASIL,1988) 

Além da previsão normativa na Constituição Federal de 1988, a lactação tem, 

também, previsão na Lei de Execuções Penais – LEP, que prevê que as instituições 

penais destinadas a mulheres sejam dotadas de locais próprios para o cuidado das 

crianças e sua amamentação, pelo período mínimo de 6 meses, bem como 

necessidade das penitenciarias dispor de berçários para o exercício da maternidade, 

conforme estabelece o artigo 82, parágrafo 2º, da aludida lei.  

A Lei n. 8.069/1990 que trata do Estatuto da Criança e do adolescente – ECA, 

reservou um capítulo em especial para tratar acerca das características necessárias 

para se seja garantido o direito à vida e saúde, estabelecendo a proteção integral da 

criança, que deve ser exercida pelo Poder Público e pelas instituições que devem 

propiciar um ambiente que atenda as condições necessárias para o exercício da 

maternidade, inclusive das crianças que se encontram inseridas nos estabelecimentos 

penais junto a sua mãe, devendo o local atender as regras sanitárias e de assistência, 

com o intuído de promover o desenvolvimento integral da criança, consoante dispõe 

o artigo 8º, parágrafo 10º, e artigo 9º, caput, do ECA. 

Nesse mesmo sentindo, o ECA determina também que a mulher gestante deve 

receber instruções sobre a amamentação, as formas que favoreçam tanto o 

crescimento quanto o desenvolvimento da criança e estímulos a criação de vínculos 

afetivos que propiciem o seu desenvolvimento integral, conforme artigo 8º, parágrafo 

7º do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Reforçando a necessidade de incentivar a amamentação e resguardar esse 

direito, as Regras das Nações Unidas para um tratamento de mulheres presas e 

medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras (Regras e Bangkok), no 

âmbito da sua regra de número 48, dá uma atenção especial as mulheres em período 

de lactação no que diz respeito ao dever de serem orientadas sobre dieta e saúde, 

por profissional de saúde qualificado, e receber alimentação adequada, pontual e 

gratuita. Ademais enfatiza que as mulheres presas não devem, exceto em casos 

excepcionais de saúde, serem desestimuladas a amamentar seus filhos.  

Da mesma forma, a Resolução n. 14, de 11 de novembro de 1994 do Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP, que fixa as Regras Mínimas 
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para o Tratamento do Preso no Brasil determina que serão asseguradas condições 

para que a reclusa possa permanecer com seus filho durante o período de 

amamentação, consoante dispõe o parágrafo 2º, artigo 7º do referido diploma. 

No que se refere a efetivação dos referidos direitos positivados, Nana Queiroz 

ao abordar a vida materna carcerária através da ótica e vivência dessas mulheres e 

ao descrever acerca da Lei 11.942, sancionada em 28 de maio de 2009, que dispõe 

sobre o direito das mães presidiarias de amamentar os seus filhos por no mínimo seis 

meses, afirma através de suas experiências acompanhando a vida das mulheres no 

interior dos presídios, que a realidade é bem distante das normas positivadas.  

Assim, apesar da amamentação estar prevista em lei sua efetivação torna-se 

falha, compreendendo que para haver um vínculo saudável de amamentação entre 

mãe e filho deve-se haver um local que disponha de um ambiente que ofereça o 

mínimo de conforto e segurança para mãe e filho. Mas conforme os relatos 

vivenciados pela autora, a maioria das cadeias do Brasil não proporciona meios para 

o cumprimento de tais direitos, tornando-se a maternidade uma experiência dolorosa, 

vejamos: 

 

Assim que viu que as mulheres do novo quarto eram mais confiáveis, 
desmaiou em um delírio de febre e implorou que não deixassem Erudes 
assistido. Glicéria passou quinze dias meio torpe enquanto as demais 
amamentavam, banhavam e brincavam com o pequenino. A Pastoral 
Carcerária conseguiu um médico para atendê-la gratuitamente, mas os 
carcereiros se recusaram a levá-la à consulta. Só a enchiam de paracetamol 
para controlar as lamúrias de dor. (QUEIROZ, 2015, p. 81) 

 

 

Como visto na breve declaração de uma detenta o descaso não se refere 

apenas em relação a estrutura física do local que impossibilita uma amamentação de 

qualidade, mas se inicia desde os profissionais que não são capacitados para tratar 

as mulheres e crianças de maneira humaniza, privando-as inclusive da sua dignidade 

como ser humano. 

Como exemplo da inefetividade das leis que garantem os direito da mulher 

lactante e da criança na prisão, como já fora citado, é fato de que dentre as 24 

penitenciárias, das 26 unidades da federações do Brasil, não são capazes de garantir 

uma estrutura apta ao exercício da maternidade, uma vez que, pouco mais da metade 
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das instituições visitadas (58,82%), dispunham de berçários para alocar os filhos 

recém-nascidos das detentas (CNJ, 2018).  

E, diante dessa informação torna-se fácil compreender por que apenas metade 

(50%) dos referidos estabelecimentos não cumprem  o tempo mínimo de permanência 

e amamentação da criança na prisão, ou seja, seis meses, (CNJ, 2018) pois uma vez 

que a penitenciária não possui uma estrutura específica para atender as necessidades 

que exigem a maternidade, a pratica torna-se impossibilitada, acarretando na privação 

de direitos fundamentais da criança, como o cuidado, alimentação, saúde e a garantia 

a assistência familiar.  

Os estabelecimentos penais de cumprimento de pena privativa de liberdade no 

Brasil demonstram-se ser uma verdadeira máquina de violação de direito humanos, 

principalmente quando o tema é levado a tratar a situação de mulheres e criança que 

passam parte de suas vidas nessas instituições.  

Ao analisar a maneira jurídica de como é tratado o tema, vê-se que as leis estão 

escancaradas para estabelecer sobre os direitos dessa classe carcerária, o que pode-

se dizer que é parcialmente cumprida, no entanto a maneira em que vem sendo 

aplicados esses direitos no interior do cárcere, mostra o quanto a efetividade dessas 

leis são falhas quando não acompanhadas de políticas públicas.  

Quanto a concretização desses direitos, sabemos que a criança deve 

permanecer sobre os cuidados de sua mãe, quando esta encontra-se presa, e ser 

amamentado durante um período mínimo de seis meses, mas esses direitos não 

podem ser exercidos a qualquer custo nem a qualquer maneira, como vem sido 

observado nas instituições prisionais do Brasil, nas quais o desrespeito e violações 

começam desde a maneira em que são tratados os profissionais e penitenciaristas 

que trabalham com essas mulheres e exercem um tratamento nada empático a elas, 

e termina com a ausência de estrutura para a prática de qualquer dever. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que na medida que as mulheres foram ganhando maior espaço 

e visibilidade na sociedade a presença destas tornou-se cada vez mais frequente nas 

penitenciárias do Brasil, principalmente em razão do aumento do tráfico de 

entorpecentes, que segundo informações divulgada pela Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), em 29 de junho de 2011, este é o principal fator que elevou a presença 

de mulheres no cárcere, as quais em razão da sua situação social e econômica são 

utilizadas pelos traficantes como meios de transportes dessas substâncias.13 

De acordo com dados apresentados através do INFOPEN, no período de 2017, 

cerca de 59,60% das mulheres gestante que cumpriam pena privativa de liberdade 

encontravam-se reclusas em estabelecimentos sem estruturas, em desacordo com os 

parâmetros legislativo. 

No mesmo sentido, conforme as inspeções realizadas pela equipe do CNJ, nas 

cadeias dos estados federativos do Brasil, entre os meses de janeiro e maio de 2018, 

apenas 50% dentre 34 estabelecimentos visitados, asseguravam o direito da criança 

permanecer no estabelecimento durante o período de amamentação até aos seis 

meses de vida. 

Em análise aos fatores normativos e aos dados apresentados acerca das 

garantias da mulher parturiente e da criança no cárcere, conclui-se que na pratica as 

às leis não são aplicadas de forma eficaz e efetiva uma, vez que, na Constituição 

Federal de 1988 e da Lei de Execução Penal estão presentes a previsão de tratamento 

diferenciado e específicos no encarceramento feminino, no intuito de assegurar os 

direitos básicos da mulher e da criança, tais como a necessidade do local obter 

estruturas que proporcionem a interação entre mãe e filho durante a fase de 

amamentação, bem como a disponibilidade de berçários e creches para a permanecia 

dessas crianças o interior da cadeia.  

 
13 De acordo com matéria publicada no portal Notícias CNJ, no dia 29 de junho de 2011, informou que 
durante o Encontro Nacional sobre Enceramento feminino, em Brasília, realizado na mesma data da 
publicação, que conforme pesquisa realizada pela subprocuradora-Geral, em sete países da América 
latina, dentre eles: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai; o consumo e o 
tráfico de drogas nesses países contribuíram para o aumento do encarceramento de mulheres nos 
últimos anos.   
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Ainda no âmbito nacional, o Código Penal Brasileiro deu-se por muito tempo 

um tratamento superficial quanto ao encarceramento feminino, atualmente entre as 

suas inúmeras alterações adveio, plausivelmente, diga se de passagem, a Lei nº 

13.434/2017 que incluiu o parágrafo único ao artigo 29214, que proíbe um tratamento 

degradante e desumano as mulheres gestantes ou que se encontram em período 

puerperal.  

Este dispositivo trouxe uma inovação de grande importância quando da prática 

de procedimentos médicos e realização de partos, proibindo a utilização de algemas 

nessas situações, fato que por mais que se pareça hediondo, não havia sido 

regulamentada até meados de 2017. 

Em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana alterou-se o artigo 

318 do Código de Processo Penal que através da a Lei nº 13.257/2016 incluiu dois 

incisos que influem diretamente no tratamento e no convívio mãe e filho, atribuindo as 

mulheres que estejam cumprindo prisão preventiva durante período gestacional ou 

aquelas que possuem filho de até 12 anos de idade a oportunidade de prisão 

domiciliar, deixando de exigir a justificativa de gravidez de risco e a possibilidade de 

substituição somente após o 7º mês de gestação. 

Por sua vez, a leis internacionais asseguram o tratamento humanizado de 

mulheres dentro das cadeias a exemplo da regra de Bangkok, aprovada pela 

Assembleia Geral das Nações unidas, que destacou em seu texto necessidade de 

tratamento diferenciado, devendo as prisões atenderem as necessidades básicas das 

mulheres e crianças que ali se encontram, bem como a atenção as mulheres gestante 

e lactantes.  

Por outro lado entende-se que a questão prisional e punitiva no Brasil é tratado 

com omissão tanto pelo Estado quanto pela sociedade, a exemplo disso, não 

obstante, é comum ouvir comentários de ódio em relação a população carcerária, não 

havendo qualquer anseio popular para que se invista em obras e ações para 

reestruturação de presídios e instituições. 

 
14“Art. 292 Parágrafo Único. É vedado o uso de algemas em mulheres gravidas durantes os atos 
médicos -hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como 
em mulheres durante o período de puerpério imediato.” 

 



 
 

35 
 

Por fim, enquanto persisti presente o descaso, mais distante se estará de evitar 

que o futuro de mulheres e criança sejam levadas a traumas sociais e a criminalidade. 
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