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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar se o Supremo Tribunal Federal (STF) e o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) concederam ou não prisão domiciliar como substitutiva da 

preventiva para gestantes entre 08/03/2016, entrada em vigor do Marco Legal da Primeira 

Infância (Lei nº 13.257/16), e 20/02/2018, data de concessão do Habeas Corpus coletivo nº 

143.641, pelo STF. Com este intuito, primeiramente, no Capítulo II, serão expostas as 

vulnerabilidades socioeconômicas extramuros enfrentadas pelas mulheres (grávidas) em 

privação de liberdade no Brasil, as quais são agravadas pelas pressões emocionais, físicas e 

materiais decorrentes das dificuldades por elas vivenciadas no ambiente prisional. Já no 

Capítulo III, além da exposição dos dados principais encontrados nos julgados do STF e do 

STJ, no período acima mencionado, referentes à concessão ou não desta prisão domiciliar, 

também serão expostas informações secundárias referentes à região em que se originou o 

recurso cuja decisão irá se analisar; à/ao advogada/advogado ou Defensoria Pública 

representando a pleiteante; ao mês de gestação em que se encontrava a gestante; à quantidade 

de filhas/filhos que ela possuía; às idades destas/destes filhas/filhos; aos tipos penais em que 

foi enquadrada; ao fato de ter sido condenada (em primeira instância) ou não e, se sim, a qual 

pena e em qual regime inicial. Para isso, o método utilizado será predominantemente o 

dedutivo e as principais técnicas de pesquisa serão a revisão bibliográfica e a análise 

documental de julgados majoritariamente quantitativa.   

Palavras-chave: Prisão preventiva; Prisão domiciliar; Gravidez. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze if Brazilian Supreme Court (STF) and Brazilian Superior Court 

(STJ) have granted or not house arrest as a substitute for pre-trial detention to pregnant 

women between 08/03/2016 (Law no. 13.257/16) and 02/20/2018, date on which the STF 

granted the collective habeas corpus nº 143.641. For this purpose, firstly, in Chapter II, the 

socioeconomic vulnerabilities faced by women (pregnant women) in deprivation of liberty in 

Brazil will be exposed, which are aggravated by the emotional, physical and material stress 

derived from difficulties they experience in the prison environment. In Chapter III, the main 

data will be shown, regarding the granting or not of house arrest, found in judgements by the 

STF and STJ in the aforementioned period. Furthermore, secondary data will be analyzed, 

concerning the region from which the appeal originated; to the lawyer or Public Defender 

representing the plaintiff; to the gestation month; to the number of daughters/sons she 

possessed; the ages of these daughters/sons; to the felonies in which they were framed; to the 

conviction sentence (in the first instance) or not, and if so, to what penalty and under what 

regime. For this, the method used will be predominantly the deductive and the main research 

techniques will be the bibliographical review and the documental analysis, mainly 

quantitative, of judgements. 

Keywords: Pre-trial detention; house arrest; Pregnancy. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil, até setembro de 2017, se encontrava em quarto lugar no ranking de países 

com a maior população carcerária feminina do mundo, antecedida, em ordem decrescente, por 

Estados Unidos, China e Rússia (WALMSLEY, 2017, p.2). Entre o início de 2000 e junho de 

2016, a quantidade de mulheres em privação de liberdade no país aumentou 656%, tendo a 

taxa de aprisionamento feminino se elevado em 525%. Em junho de 2016, a maior quantidade 

destas mulheres se encontrava em São Paulo e a menor no Piauí. Com relação às gestantes, 

ainda neste período, podiam ser encontradas 536 grávidas espalhadas pelo país, a maioria se 

concentrando também em São Paulo e a minoria em Rondônia (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

2018, p.12-15, 53).  

Jovens, negras, solteiras, possuidoras de baixos índices de escolaridade 

(MULHERESEMPRISÃO, 2017, p.40). Em 2016, 62% delas estava encarcerada por tráfico 

de drogas, 11% por roubo e 9% por furto (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2018, p.54). Perfil 

que se assemelha ao apresentado pelas gestantes: 45% menores de 25 anos; 57% pardas; 53% 

com menos de 8 anos de estudos; 83% com mais de uma filha/filho; 68% presas por tráfico de 

drogas (LEAL at al., 2016, p.2010-2061). Características que refletem as dificuldades 

socioeconômicas enfrentadas por elas. 

Além destas vulnerabilidades, com a privação de liberdade, as mulheres, sobretudo 

grávidas, são submetidas a fortes pressões emocionais, físicas e materiais, além de 

vivenciarem, nos estabelecimentos prisionais, problemas de saúde, de alimentação, de 

higiene, de estrutura, de assistência social e jurídica, entre outros.  

Diante desse quadro, torna-se fundamental não apenas o estudo de medidas 

desencarceradoras, sobretudo para gestantes, mas também a análise de suas concessões (ou 

não) pelo Poder Judiciário. Por isso, este trabalho buscará averiguar se a prisão domiciliar 

como substitutiva da preventiva para grávidas1, uma das medidas mais relevantes da 

                                                           
1 A prisão domiciliar a que se refere este trabalho é aquela aplicada em substituição à prisão 

preventiva, conforme preceitua o art. 318, do CPP. Esta expressão não se referirá, na presente 

pesquisa, em nenhuma hipótese, à prisão domiciliar estabelecida no art. 117, da Lei de Execuções 

Penais, que trata de modalidade de regime de cumprimento de pena (aberto). Cabe ressaltar, ainda, 

para fins de compressão do tema aqui abordado, que a prisão preventiva é possível tanto na fase de 

inquérito policial, quando da conversão da prisão em flagrante, a critério da autoridade judiciária, 

quanto, já no curso do processo, inclusive após a sentença condenatória proferida em primeira 

instância, contanto que não haja trânsito em julgado para a defesa. Para que ela seja decretada, são 

indispensáveis que sejam preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP (garantia da ordem pública, da 

ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, 

quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, ou ainda em caso de 
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atualidade, foi ou não concedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), entre 08/03/2016, entrada em vigor do Marco Legal da Primeira 

Infância (Lei nº 13.257/16), e 20/02/2018, data de concessão do Habeas Corpus (HC) coletivo 

nº 143.641, do STF.  

Para isso, será utilizado o método majoritariamente dedutivo (CAPPI, 2017, p. 396) e, 

como técnica de pesquisa, além da revisão bibliográfica, a análise documental de julgados, 

predominantemente quantitativa (CAPPI, 2017, p. 398). Como referencial teórico e 

bibliográfico, serão base para esta pesquisa autoras que são referências para o Feminismo e 

para a Criminologia Feminista, como Simone de Beauvoir, Carol Smart, Carmen Hein de 

Campos, bem como Ana Gabriela Mendes Braga, Bruna Angotti, Débora Diniz, Julita 

Lemgruber, Luciana Boiteux, Olga Espinoza, entre outras, sendo estas últimas pesquisadoras 

extremamente importantes para os estudos relacionadas ao encarceramento feminino e à 

maternidade no ambiente prisional. 

Para a seleção dos julgados a serem analisados, além dos tribunais escolhidos (STF e 

STJ) e dos marcos temporais delimitados (08/03/2016 e 20/02/2018), após diversas buscas 

exploratórias, optou-se por utilizar as palavras-chaves desta pesquisa (prisão preventiva E 

prisão domiciliar E gravidez - sem aspas) nos sites de buscas de jurisprudências dos dois 

tribunais2. Assim, foram encontrados 238 julgados, 16 do STF e 222 do STJ. Destes, 104 

foram excluídos por não tratarem do tema ou por se referirem a outras hipóteses do art. 318, 

                                                                                                                                                                                     
descumprimento de qualquer obrigação imposta por força de outras cautelares), assim como, conforme 

o caso, os do art. 313, deste mesmo diploma legal (nos crimes dolosos punidos com pena privativa de 

liberdade máxima superior a 4 anos;  se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença 

transitada em julgado, ressalvado o art. 64, caput, inc. I, do CP; se o crime envolver violência 

doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, 

para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; quando houver dúvida sobre a identidade 

civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la). É importante 

esclarecer, por fim, que a prisão preventiva, inclusive quando de sua conversão em domiciliar, não 

deve ser confundida com a execução provisória da pena, que poderá acontecer após decisão em 

segunda instância, caso condenatória: “Ao negar o Habeas Corpus (HC) 126292 [...], por maioria de 

votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que a possibilidade de início da 

execução da pena condenatória após a confirmação da sentença em segundo grau não ofende o 

princípio constitucional da presunção da inocência. [...] A decisão indica mudança no entendimento da 

Corte, que desde 2009, no julgamento da HC 84078, condicionava a execução da pena ao trânsito em 

julgado da condenação, mas ressalvava a possibilidade de prisão preventiva. Até 2009, o STF entendia 

que a presunção da inocência não impedia a execução de pena confirmada em segunda instância.” 

(NOTÍCIAS STF, 2016, p.1). 
2SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Jurisprudências. Disponível em:< 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp>. Acesso em: 05 jan. 2017. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Jurisprudência. Disponível em:< 

http://www.stj.jus.br/SCON/>. Acesso em: 05 jan. 2017. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp
http://www.stj.jus.br/SCON/
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do CPP3, sendo 03 do STF e 101 do STJ. Assim, obteve-se 134 decisões, 13 do STF e 121 do 

STJ, que serão estudadas neste trabalho. 

Por fim, cabe mencionar que, além da concessão ou não de prisão domiciliar como 

substitutiva da preventiva para gestantes, outros dados também puderam ser encontrados nas 

decisões selecionadas e serão objeto de análise desta pesquisa, ainda que secundariamente. 

Eles se referem às regiões em que se originaram os recursos; à/ao advogada/advogado ou 

Defensoria Pública representando a pleiteante; ao mês de gestação em que se encontrava a 

gestante; à quantidade de filhas/filhos que ela possuía; às idades destas/destes filhas/filhos; 

aos tipos penais em que foi enquadrada; ao fato de ter sido condenada (em primeira instância) 

ou não e, se sim, a qual pena e em qual regime inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3  Art. 318, do CPP: “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I 

- maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - 

imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com 

deficiência; IV - gestante; V - mulher com 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.” 
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CAPÍTULO I – CAMINHOS METODOLÓGICOS: DO CÁRCERE ÀS CORTES 

 

1. OS PRIMEIROS CONTATOS COM O AMBIENTE PRISIONAL  

 

Antes de qualquer coisa, ao escrever este trabalho, preciso me identificar enquanto 

pessoa e orientanda/pesquisadora. Nasci em uma família de classe média alta, branca, com 

mãe e pai presentes, além da companhia da minha irmã. Sou heterossexual e cisgênero. Nunca 

precisei trabalhar e nunca passei por quaisquer dificuldades financeiras. Fui criada no interior, 

com todos os seus preconceitos e conservadorismos, muitos que me pareciam verdades até 

meu ingresso no Ensino Superior. Afora alguns anos de ensino básico, estudei toda a minha 

vida em colégios particulares, tendo colegas de sala com vidas muito semelhantes à minha. 

Ter cursado Direito na UNESP, em Franca/SP, e estar fazendo Mestrado nesta mesma 

instituição são frutos, por certo, de todos estes privilégios.  

Meu contato com a diferença, a diversidade e as desigualdades surgiu, realmente, 

nesta universidade, ainda um espaço privilegiado, mesmo que, de certo modo, eu já fosse 

sensível a estas questões. Surgiu em algumas aulas, mas, principalmente, nos corredores 

lotados de alunos que questionavam e debatiam. Não foi sempre assim. Não era assim em 

2011 quando ingressei. Tornou-se; e o motivo provavelmente demandaria um longo estudo. 

Este ambiente me permitiu entender meus privilégios, reconhecer o que eu trazia de 

preconceituoso e conservador do interior de Minas Gerais. Apresentou-me o machismo, antes 

velado, e me pôs na luta pelos direitos das mulheres e pela igualdade de gênero. Reconheço 

que, mesmo nesta batalha, ainda sou privilegiada. 

Minha aproximação com a Criminologia veio cedo, já no primeiro ano de graduação: a 

matéria era um tanto teórica, mas, ainda assim, despertava meu interesse. Tudo ficou mais 

claro quando conheci o grupo de extensão C.E.L., Cárcere, Expressão e Liberdade, no qual 

permaneci por cerca de um ano, de agosto de 2013 a agosto de 2014. 

Durante este ano, em que fazíamos visitas quinzenalmente à cadeia pública feminina 

de Franca/SP, conheci muitas mulheres. Não me lembro do nome de todas, nem tenho fotos 

com todas, mas levo um pouco de cada uma e espero que elas tenham guardado um pouco do 

grupo, que sempre buscou a horizontalidade, apesar dos pesares e das dificuldades. 

Desse convívio emergiu o tema deste trabalho. Surgiu principalmente de Maria, a 

quem dedico esta dissertação. Nunca soube o nome dela de verdade, mas, para mim, ela 

sempre foi Maria. Talvez por uma generalização: mulheres sofridas e guerreiras são as tantas 
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Marias espalhadas por este país. Lembro-me dela como se a estivesse vendo agora, sentada no 

pátio. Grávida, muito grávida, e muito triste. Foi a primeira gestante que eu vi (ou, na 

verdade, percebi) no “Guanabara”.  

O primeiro pensamento que tive foi o de conversar com ela. Perguntar de quantos 

meses ela estava, se era menino ou menina, qual seria o nome do bebê. Não me lembro de ter 

externalizado esta vontade, mas, certamente, o fiz, porque alguém ao meu lado, não me 

lembro de quem, alertou-me para não fazê-lo: as mulheres grávidas nos presídios não 

gostavam de falar sobre gravidez. Fiquei surpresa. Eu sempre quis ser mãe e percebi, naquele 

momento, que nunca tinha pensado realmente naquelas que não queriam ou não poderiam o 

ser e, mais ainda, nas dores e nas dificuldades daquelas “grávidas encarceradas”.  

Ao escrever este trabalho, Maria me passa pela mente e, depois dela, as outras 

grávidas que vi ali naquela cadeia. Algumas fumavam muito; outras tomavam calmantes 

inadequados para gestantes; uma me contava dos pais viciados em crack, do marido que a 

trocou por outra na cadeia, mesmo ela tendo sido presa porque ele traficava na casa em que 

moravam e, com as mãos sobre a barriga de oito meses, afirmava que deixaria seu primeiro 

bebê com uma amiga. Tudo isso aos dezoito anos. 

Escrevo sobre elas, mas gostaria, de alguma forma, que fosse com elas e para elas. 

Que medidas públicas sérias fossem tomadas para que estas mulheres, vulneráveis, cheias de 

problemas extramuros, não precisassem ser encarceradas e, ainda, passar pelo que passam, 

grávidas, no sistema prisional.  

 

2. A IMPORTÂNCIA DE MULHERES ESTUDAREM OS PROBLEMAS POR ELAS 

ENFRENTADOS4 

 

Ao longo do tempo, as visões sobre os mais variados assuntos foram se formando 

como produtos sociais e culturais, construídos de modo a manter os homens no comando por 

meio da socialização. As definições de feminilidade, por exemplo, na maioria das vezes, 

                                                           
4 Título inspirado na frase de Carol Smart (2013, p.179): “[…] we should ourselves formulate a 

feminist criminology, or perhaps more appropriately a feminist sociology […]”. Em Português 

(tradução livre): “[...] os estudos sobre as mulheres e sobre as preocupações das mulheres, por 

feministas, são vitais”. 
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foram utilizadas para subjugar as mulheres. De modo que fica evidente que “Ninguém nasce 

mulher: torna-se mulher”5 (BEAUVOIR, 2009, p.361). 

Historicamente, elas foram tratadas como inferiores e secundárias, sendo eles 

considerados os representantes, a um só tempo, do positivo e do neutro, a ponto de dizermos 

“os homens” ao nos referirmos aos seres humanos. Elas foram postas como o negativo, tudo 

lhes sendo imputado como limitação (BEAUVOIR, 2009, p.15-16). 

Isso se deve, entre outros fatores, à construção da mulher pela sociedade que, além de 

ser condicionada a se auto validar por fatores externos e de ter constantemente menos direitos 

e influência política, foi ensinada a suprir as necessidades masculinas, enxergando, portanto, 

sua existência em relação ao homem (BEAUVOIR, 2009). 

É nesse sentido que podem ser entendidas as bonecas dadas às meninas: com estas, as 

garotas vão aprendendo a ser vestidas e objetificadas. São condicionadas, desde seus 

primeiros anos, a atrair o homem com a sua beleza e a cultivá-lo por meio de sua escuta 

calada e de sua espera, entendendo o que é ser um acessório, de plástico ou de carne e osso. 

Com o brinquedo, também vão absorvendo o dever a elas imposto socialmente de cuidar, do 

marido e das/dos descendentes, sendo-lhes atribuído, desde então, o papel de mães 

(BEAUVOIR, 2009). 

Apesar de esta construção vir se modificando com o tempo, devido às alterações nas 

posições sociais ocupadas pelas mulheres, tanto politicamente quanto no mercado de trabalho, 

rompendo muitos dos estereótipos e dos estigmas a elas atribuídos socialmente, ainda há 

muita resistência nestas transformações (CAMPOS, 2011, p. 2).  

Como bem exemplificou Carmen Hein de Campos, em 2011 (p. 2): 
 

O Brasil hoje tem uma mulher na Presidência da República, cuja 

personalidade é considerada “forte”. Segundo comentários da mídia escrita e 

falada, a nova ministra da casa civil, embora meiga, é tida como “um trator”, 

e a ministra das relações institucionais é “boa de briga”. Percebe-se que 

esses comentários refletem estereótipos de gênero. Observações similares 

não são feitas aos ministros homens. 

 

Assim, apesar das modificações paulatinas, o gênero ainda vem se consolidando como 

o grande organizador da vida em sociedade, a estruturando, juntamente com as relações 

                                                           
5 Entende-se que esta abordagem, referente tanto à construção do papel social atribuído às mulheres e 

à maternidade quanto à Criminologia Feminista, diz respeito, sobretudo, à mulher branca. Para um 

estudo mais aprofundado sobre estes temas no que diz respeito à mulher negra, recomenda-se, entre 

outros: FRANKLIN, Naila Ingrid Chaves. RAÇA, GÊNERO E CRIMINOLOGIA - Reflexões 

sobre o controle social das mulheres negras a partir da criminologia positivista de Nina Rodrigues. 

Dissertação de mestrado. Programa de Pós Graduação em Direito da Universidade de Brasília. 

Brasília, 2017. 
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econômicas, raciais e a divisão sexual do trabalho, e influenciando, inclusive, a criação das 

doutrinas jurídicas.  

Foi desse modo que os sistemas de conceitos das “ciências” e das disciplinas 

acadêmicas se construíram (e vêm se construindo) de forma “engendrada”6, o que faz 

perceber que a “neutralidade científica não passa de uma pretensão” (CAMPOS, 2011, p.3-4). 

O direito faz parte de um processo de fixação de gênero, que insiste na diferenciação entre 

macho e fêmea, entre masculino e feminino. Em verdade, “el derecho ni siquiera reconoce la 

idea de um continuo entre el ser macho y el ser hembra”7 (SMART, 1994, p. 68). 

No campo dos estudos criminológicos não foi/é diferente. Carol Smart (2013, p.176) 

afirmou que, apesar de as mulheres não terem sido totalmente ignoradas nos estudos sobre o 

crime, não se pode deixar de considerar que a qualidade dos trabalhos as envolvendo 

deixaram muito a desejar. Estes estudos podem ser divididos em duas categorias principais: 

aqueles que trataram da mulher explicitamente e aqueles que dela falaram de maneira 

implícita, ambos escritos por homens e para homens.  

Os primeiros partiram de uma premissa inadequada acerca da natureza da mulher e se 

alicerçaram sobre um determinado modelo de comportamento feminino tido como natural. A 

essência destes estudos estava na diferença entre os sexos vista de uma perspectiva mais 

biológica do que cultural, contendo, por isso, uma forte carga sexista e pejorativa. São 

exemplos destas obras: The Female Offender8, de 1895, escrita por Cesare Lombroso e 

Guglielmo Ferrero; Sex and Society9, de 1907, e The Unadjusted Girl10, de 1967, de autoria 

de W. I. Thomas; e The Criminality of Women11, de 1961, obra de Otto Pollak (SMART, 

2013, p.176-177). 

Os segundos, entre os quais se podem citar as obras de Nigel Walker, Crime and 

Punishment in Britain, de 197312, e de Hall Williams, The English Penal System in 

Transition, de 197013, atribuíram às mulheres posições de menor importância, tratando, em 

geral, das delinquentes juvenis ou doentes mentais, demonstrando que a sociedade as via 

                                                           
6 “Na falta de uma melhor tradução para ‘gendered’ utilizo a expressão ‘engendrado’ para referir que 

são marcadas pelo gênero, isto é, construídas a partir do gênero, na simbologia de gênero, conforme os 

argumentos de Harding e Scott.” (CAMPOS, 2011, p.3).  
7 Em português (tradução livre): o direito nem sequer reconhece a ideia de um contínuo entre o ser 

macho e o ser fêmea.  
8 Em Português (tradução livre): A Mulher Delinquente. 
9 Em Português (tradução livre): Sexo e Sociedade.  
10 Em Português (tradução livre): A Garota Desajustada.  
11 Em Português (tradução livre): A Criminalidade da Mulher.  
12 Em Português (tradução livre): Crime e Punição na Inglaterra. 
13 Em Português (tradução livre): O Sistema Penal Inglês em Transição. 
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como crianças ou lunáticas. Em muitos estudos, elas sequer foram mencionadas (SMART, 

2013, p.176-178). 

Smart (2013, p.182) defendeu, ainda, que a Nova Criminologia, a Criminologia Crítica 

e a Criminologia Radical também não conseguiram suprir a falta de uma ciência que 

verdadeiramente estudasse a criminalidade feminina, já que ou não incluíram uma perspectiva 

feminista em suas análises ou deixaram de considerar seriamente as mulheres, assim como as 

tradicionais “velhas criminologias”.  

 Para ela, porque estas “novas criminologias” falharam ao falar da mulher que delinque 

é que “[…] we should ourselves formulate a feminist criminology, or perhaps more 

appropriately a feminist sociology […]”14 (SMART, 2013, p.179). Nesta nova perspectiva, 

uma crítica ao sexismo seria fundamental, mas esta sozinha não constituiria uma nova 

abordagem teórica. O mais importante seria a incorporação das mais amplas esferas morais, 

políticas, econômicas e sexuais da vida das mulheres nos estudos acerca da Criminologia 

Feminista (SMART, 2013, p.179- 184). 

 Nesse sentido, pondera: 

 
In order to achieve such a transformation basic changes in consciousness are 

necessary […] studies of women and the concerns of women, by feminists, 

are vital. The aim must be not only to make visible the invisible, to restore 

women in their own right to social science, but to find alternative  modes of 

conceptualizing the social world so that the interests and concerns of women 

are addressed and included rather than subsumed or ignored15 (SMART, 

2013, p.179). 

 

E buscando isso, há mais de quatro décadas, o Feminismo vem criticando as ciências e 

as muitas disciplinas acadêmicas. No campo do direito, especificamente, esse movimento vem 

se fortalecendo, sob diversas perspectivas, desde a década de 70, construindo uma verdadeira 

“Teoria Feminista do Direito”16 (CAMPOS, 2011, p.1).  

Assim, seguindo os ensinamentos acima mencionados e vinculando-se à Criminologia 

Feminista, este trabalho almeja contribuir para as transformações que vêm se operando na 

sociedade e no direito, colocando em primeiro plano as mulheres. 

                                                           
14 Em Português (tradução livre): [...] nós devemos nós mesmas formular uma criminologia feminista, 

ou talvez mais apropriadamente, uma sociologia feminista [...].  
15 Em Português (tradução livre): Em vista de alcançar estas mudanças básicas na consciência [...] os 

estudos sobre as mulheres e sobre as preocupações das mulheres, por feministas, são vitais. O objetivo 

deve ser não apenas tornar visível o invisível, reestabelecer as mulheres nos seus próprios lugares na 

ciência social, mas encontrar modos alternativos de criação do mundo social para que os interesses e 

preocupações das mulheres sejam endereçados e incluídos mais do que subjugados ou ignorados. 
16 Cabe ressaltar que a “Teoria Feminista do Direito” não é única, assim como não o é o Feminismo, 

havendo, em ambos, diversas subdivisões e especificidades.  
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Para isso, serão utilizadas, nesta pesquisa, prioritariamente, obras escritas por autoras 

como referenciais teóricos e bibliográficos, escritoras de grande importância para o 

Feminismo e para a Criminologia Feminista, como as já citadas Simone de Beauvoir, Carol 

Smart, Carmen Hein de Campos, assim como Ana Gabriela Mendes Braga, Bruna Angotti, 

Débora Diniz, Julita Lemgruber, Luciana Boiteux, Olga Espinoza, entre outras, que são 

referências nas pesquisas sobre encarceramento feminino e maternidade nos estabelecimentos 

prisionais.  

Ainda com este objetivo, se optará pela utilização de pronomes, substantivos e 

adjetivos majoritariamente no feminino, subvertendo a ordem gramaticalmente vigente que 

coloca o masculino como gênero neutro, como acima destacado (BEAUVOIR, 2009, p.15-

16). Escolha feita e sugerida, em algumas de suas obras, por Débora Diniz (2012, p.4): 

 
Por uma coerência textual à minha existência, escrevo no feminino. A 

referência a “orientandas”, “orientadoras”, “professoras” e “autoras” não 

significa que esta carta não tenha destinatários homens ou que os autores não 

sejam referências confiáveis à pesquisa. Ao contrário, exatamente porque o 

lugar dos homens está tão assegurado na pesquisa acadêmica é que arrisquei 

a transgressão de escrever esta carta no feminino universal. (...) Só tenho um 

pedido: não use sinais gráficos inexistentes no idioma, tais como “x” ou 

“@”, para representar os limites de gênero. Se o masculino universal e 

neutro também a incomoda, escolha uma subversão dentro da norma. 

 

Entretanto, como as reflexões desta pesquisa não se limitam ao universo feminino, em 

verdade, contrariamente, têm o intuito de dar visibilidade ao debate de gênero, especialmente 

em âmbitos institucionais construídos a partir do masculino, optou-se, assim como Ana 

Gabriela Braga e Bruna Angotti (2015, p.19-20), pelo uso de algumas exceções ao feminino 

como regra.  

Ao falar de operadores e operadoras do sistema de justiça, achamos que 

o uso do plural feminino poderia ter o efeito reverso da visibilidade, 

funcionando como blindagem para alguns. Por exemplo, criticar o 

posicionamento de “juízas” poderia transparecer que não havia crítica 

ao comportamento dos “juízes” homens. Desse modo, optamos pelo 

uso do masculino e feminino nessas situações (BRAGA, ANGOTTI, 

2015, p.20).17 

 

Nesse sentido, também, e já especificando o tema que aqui se propõe, utilizar-se-á 

como alicerce deste trabalho uma das principais críticas feministas: a oposição entre “razão” e 

                                                           
17 Nesses casos, utilizaremos o feminino e o masculino conjuntamente, como, por exemplo: as/os 

julgadoras/julgadores ou as/os advogadas/advogados, sempre colocando em primeiro plano o feminino 

para sermos condizentes com a proposta de trazer visibilidade para a questão de gênero que permeia 

este tema e tantos outros. 
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“sensibilidade” (CAMPOS, 2011, p. 2), associadas, respectivamente, ao “masculino” e ao 

“feminino”. De modo que, para se compreender a análise das concessões ou não de prisão 

domiciliar como substitutiva da preventiva para gestantes, primeiramente, algumas ideias e 

premissas centrais precisam ser analisadas. 

De início, há que se considerar que, em nossa sociedade, como já mencionado, às 

grávidas e às mães são atribuídas caraterísticas tidas como femininas, como a sensibilidade, a 

docilidade, o cuidado. A maternidade é imposta à mulher desde o seu nascimento, por meio, 

por exemplo, das bonecas que lhes são dadas desde pequenas (BEAUVOIR, 2009).  

Entretanto, aquela que comete algum delito, por infringir o seu papel social de extrema 

passividade, deixa de ser vista sob essa ótica, passando a ser classificada como uma pessoa 

racional e calculista, atributos socialmente tidos como masculinos, tornando-se, assim, inapta 

para a maternidade.   

Segundo Ana Gabriela Braga e Bruna Angotti (2015, p.23): 

 
A representação criminosa se sobrepõe às outras. A subjetividade da presa é 

reduzida ao seu crime e o interrogatório é seu único momento de fala, uma 

fala pautada, engasgada, limitada ao que lhe foi perguntado. Da mesma 

maneira, à juíza/juiz da infância não interessa a situação processual da presa, 

o tempo de pena da condenada, ou quanto tempo falta para os benefícios de 

mudança de regime. No campo de pesquisa identificamos uma ausência de 

escuta da mulher acerca de seus desejos e suas possibilidades. A categoria 

criminosa basta para deslegitimar a presa como boa mãe, logo, a decisão não 

leva em conta o contexto específico daquela mulher ao blindar suas 

possibilidades de exercício da maternidade. 

 

 Ainda, de acordo com Verônica Sionti (PONTE, 2015, p.3), defensora púbica, é 

comum serem ouvidas frases como: “Se está presa, cometeu algum crime, com certeza é uma 

má mãe” ou “vocês precisam ensinar essas mulheres a serem mães”, “o que vai acontecer com 

esses bebês quando elas saírem da prisão?”. Segundo ela, este é o pensamento recorrente de 

policiais, membras/membros do Judiciário e agentes penitenciárias/penitenciários.    

Ideias como essas vêm desde Lombroso e Ferrero. Estes, em sua obra The Female 

Offender18 (1895), chegaram a afirmar que a criminosa nata, entre outras características, 

apresentava falta de instinto materno (SMART, 2013, p.32), como na passagem abaixo: 

 
There was, however, something masculine in her force and energy of 

character, and still more in her absence of maternal instincts. For she was 

                                                           
18 Em Português (tradução livre): A Mulher Delinquente. 
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pregnant, but said openly that she should take no care of her child”19 

(LOMBROSO; FERRERO, 1895, p.198).  
 

E esta ideia não se limita ao que a sociedade pensa sobre estas mulheres: elas, muitas 

vezes, também acabam duvidando de sua capacidade de exercer a maternidade (ESPINOZA, 

2004, p.153), o que aumenta as pressões sofridas desde o início da gestação, ainda mais se 

estiverem privadas de sua liberdade.  

 Somadas a estas pressões emocionais, as grávidas e mães que se encontram 

encarceradas, geralmente já cercadas por vulnerabilidades fora do ambiente prisional, sendo, 

em sua maioria, negras, jovens, possuidoras de baixo índice de escolaridade 

(MULHERESEMPRISÃO, 2017, p.40), enfrentam, no cárcere, falta de condições dignas de 

saúde, higiene, alimentação, estrutura, assistência social e jurídica, entre outras.  

Diante desse quadro, para além de se estudar possibilidades de medidas 

desencarceradoras, dentre as quais se pode mencionar a prisão domiciliar como substitutiva da 

preventiva para gestantes, medida mais debatida e destacada da atualidade, se torna 

fundamental analisar se elas têm sido efetivamente aplicadas pelo Poder Judiciário.  

Por isso, o objetivo geral desta pesquisa será elucidar se o Supremo Tribunal Federal e 

o Superior Tribunal de Justiça concederam ou não esta prisão domiciliar para grávidas, entre 

08/03/2016, entrada em vigor do Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 13.257/16), e 

20/02/2018, concessão do Habeas Corpus coletivo nº 143.641, pelo STF.  

Cabe ressaltar que não se pretende, em nenhum momento, especialmente com a 

exposição das vulnerabilidades enfrentadas pelas gestantes no cárcere, defender que a 

melhoria deste eliminaria os danos causados a estas mulheres nestes ambientes. Por certo que 

condições mais dignas devem ser exigidas, sendo direitos de quem se encontra em privação de 

liberdade, alguns, inclusive, específicos das gestantes, como se verá no Capítulo II, 

Subcapítulo 2, deste trabalho. Entretanto, estas mudanças não resolveriam os problemas 

emocionais, físicos e materiais enfrentados por estas mulheres, muitos que vêm desde antes 

do encarceramento. 

Ademais, apesar de a substituição por prisão domiciliar aqui estudada se ater somente 

aos casos de prisões preventivas e de ser uma solução que apresentaria algumas complicações 

em casos específicos, como, por exemplo, ao tratar de pleiteantes estrangeiras e moradoras de 

rua, além de associar a mulher ao ambiente doméstico e aos cuidados com a criança, o que é, 

                                                           
19 Em Português (tradução livre): Havia, entretanto, alguma coisa masculina em sua força e em seu 

caráter, e ainda mais na ausência de instintos maternos. Ela estava grávida, mas dizia abertamente que 

não cuidaria da criança.   
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como acima exposto, criticado pelos estudos feministas e também combatido neste trabalho, 

esta substituição ainda é, na atualidade, a medida mais viável e efetiva para um maior 

desencarceramento de gestantes e mães. 

Por fim, cabe ressaltar que se optou por analisar a possibilidade de concessão desta 

prisão domiciliar em virtude da gestação, em detrimento das outras possibilidades do art. 318, 

do Código de Processo Penal20, por esta hipótese ser a que mais permite considerar, para além 

da proteção da/do nascitura/nascituro, as necessidades da própria mulher, colocando-a, assim, 

no centro da discussão.  

 

3. DEFININDO O CAMPO: OS CONTORNOS DA PESQUISA 

 

 

 Como acima exposto, o objetivo geral deste trabalho será analisar se o Supremo 

Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça concederam ou não prisão domiciliar como 

substitutiva da preventiva para gestantes entre 08/03/2016, data da entrada em vigor do Marco 

Legal da Primeira Infância (Lei nº 13.257/16), e 20/02/2018, quando foi concedido, pelo STF, 

o HC coletivo nº 143.641, o que se exporá no Capítulo III.  

Para isso, no Capítulo II, serão elucidadas as vulnerabilidades sociais e econômicas  

vivenciadas pelas mulheres, principalmente pelas grávidas, antes do ingresso ao cárcere, as 

quais são agravadas pelas pressões emocionais, físicas e materiais que elas enfrentam no 

ambiente prisional. 

Também com este intuito, no segundo capítulo, serão estudadas as principais 

alterações legislativas referentes à possibilidade destas concessões, quais sejam os já 

mencionados Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 13.257/16) e HC coletivo nº 143.641, 

do STF. 

Para o enfrentamento destas questões, o método utilizado será predominantemente o 

dedutivo21. Já as técnicas de pesquisa usadas serão a revisão bibliográfica, mais presente no 

                                                           
20 Art. 318, do CPP: “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I 

- maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - 

imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com 

deficiência; IV gestante; V - mulher com 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.”             
21 Segundo Riccardo Cappi (2017, p. 396): “Vale insistir sobre a seguinte afirmação: se do ponto de 

vista conceitual, dedução e indução correspondem a duas operações distintas, elas de fato coexistem 

na prática da pesquisa – isto é na realização de qualquer pesquisa – em maior ou menor medida, 

podendo-se falar em pesquisa prevalentemente dedutiva e pesquisa prevalentemente indutiva para 
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Capítulo II, e análise documental de julgados, preponderantemente quantitativa22, encontrada 

no Capítulo III. 

Feitas estas considerações iniciais, algumas ponderações específicas precisam ser 

realizadas. No Capítulo II, Subcapítulo 2, será analisada a situação das mulheres (grávidas) no 

cárcere, o que se dará por meio da contraposição de previsões legislativas à vivência destas no 

ambiente prisional. Para isso, este subcapítulo será dividido em quatro tópicos: Assistência à 

saúde; Assistência Material: higiene, alimentação e estrutura; Assistência Social: visitas; 

Assistência Jurídica: guarda das/dos filhas/filhos. 

Cada um destes tópicos será iniciado por uma tabela, que elencará as principais 

previsões relacionadas à temática, das seguintes fontes formais nacionais e internacionais 

(ratificadas pelo Brasil): a Constituição Federal (CF)23; o Código de Processo Penal (CPP)24; 

a Lei de Execução Penal (LEP)25, com alterações dadas pela Lei nº 11.942/0926; o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA)27, com modificações trazidas pela Lei nº 12.962/1428 e pelo 

Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 13.257/16)29; a Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 30; e as Regras de Bangkok31. 

                                                                                                                                                                                     
designar uma proposta específica de pesquisa, globalmente considerada. Isto se deve ao movimento 

circular que caracteriza essencialmente a produção de conhecimento.”  
22 Conforme afirma Cappi (2017, p.398): “Outra distinção, tradicionalmente encontrada nas discussões 

sobre metodologia da pesquisa, é aquela entre métodos quantitativo e qualitativo. Se é importante do 

ponto de vista da operacionalização do trabalho de pesquisa, cabe dizer que ela é absolutamente 

secundária do ponto de vista conceitual, uma vez que em toda pesquisa haverá elementos qualitativos 

– na concepção, na análise, por exemplo – que, em alguns casos, serão traduzidos em números.”   
23BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 20 maio 2017. 
24BRASIL. Código de Processo Penal. Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm >. Acesso em: 20 maio 2017. 
25BRASIL. Lei de Execução Penal. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm>. Acesso em: 20 maio 2017. 
26BRASIL. Lei nº 11.942/09. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2009/lei/l11942.htm>. Acesso em: 20 maio 2017. 
27BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível 

em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 20 maio 2017. 
28BRASIL. Lei nº 12.962/14. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2014/lei/L12962.htm>. Acesso em: 20 maio 2017. 
29BRASIL. Lei do Marco Legal de Atenção à Primeira Infância. Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016. 

Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13257.htm>. Acesso 

em: 20 maio 2017. 
30ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção sobre a eliminação de todas as formas de 

discriminação contra a mulher (1979). Disponível em:< 

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/discrimulher.htm>. Acesso 

em: 20 maio 2017.  
31CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Regras de Bangkok - Regras das nações unidas para o 

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

Disponível 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11942.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11942.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13257.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/discrimulher.htm
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Para a análise destas fontes, além do conhecimento e leitura prévios destas, será 

utilizado um mecanismo de busca (CTRL + F), em suas versões digitais, sendo neste 

colocadas as seguintes palavras-chaves: “saúde”; “material”; “higiene”; “alimentação”; 

“assistência social”; “visita”; “jurídica”; “estabelecimento”; “prisão”; “presídio”; “gravidez”; 

“grávida”; “gestante”; “gestação”; “mulher”; e “feminino”. Todas retiradas, livremente, das 

obras que servirão de base para a elaboração deste subcapítulo, abaixo especificadas.  

 Depois deste primeiro filtro, os artigos selecionados serão detalhadamente estudados, 

sendo eleitos apenas aqueles mais condizentes com a temática desta pesquisa, de modo a se 

constituir um rol exemplificativo, disposto nas já mencionadas tabelas que iniciarão cada 

tópico do Capítulo II, Subcapítulo 2.  

De modo a se padronizar a exposição nas tabelas, os artigos escolhidos serão expostos 

na seguinte ordem: CF, CPP, LEP, ECA, Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 

13.257/16), Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher, Regras de Bangkok. Optou-se, assim, pela priorização das fontes nacionais, 

começando pela Constituição Federal, seguida pelas demais leis do ordenamento jurídico 

brasileiro, até as fontes internacionais (ratificadas pelo Brasil). 

Frise-se que não serão necessariamente selecionados artigos de todos estes diplomas 

legais e que, apesar de nem todos serem diretamente associados à mulher gestante privada de 

sua liberdade, almeja-se, por meio deles, mapear como os legisladores brasileiros e as fontes 

internacionais (ratificadas pelo Brasil) as tutelam.  

Após cada tabela, será exposta a situação vivenciada pelas mulheres (gestantes) nos 

presídios femininos e mistos brasileiros, sendo possível, ao final, estabelecermos correlações 

entre as previsões legais e a vivência destas. 

Como acima mencionado, esta análise se baseará em obras importantes, que já 

mapearam a situação destas mulheres nos estabelecimentos prisionais do país. Optou-se por 

utilizá-las já que realizar este levantamento não é um dos objetivos deste trabalho. Além das 

abaixo citadas, outras também serão usadas, mas em menor escala. 

 A primeira delas é a obra “Dar à luz na sombra: condições atuais e possibilidades 

futuras para o exercício da maternidade por mulheres em situação de prisão”, de 2015, 

coordenada por Ana Gabriela Mendes Braga e Bruna Angotti e fruto de uma pesquisa que 

analisou estabelecimentos tidos como referência, no Paraná, em Minas Gerais, na Bahia, no 

                                                                                                                                                                                     
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/27fa43cd9998bf5b43aa2cb3e0f53c44.pdf>.  

Acesso em: 20 maio 2017.  

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/27fa43cd9998bf5b43aa2cb3e0f53c44.pdf
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Ceará, no Rio de Janeiro e em São Paulo32. Esta também englobou a cidade de Buenos Aires, 

porém, como se está analisando o território nacional, os estudos realizados nesta cidade não 

serão aqui detalhados. 

Com base nesta, também serão utilizados, quando possível, falas e dados do grupo 

focal realizado na cadeia pública feminina de Franca/SP (BRAGA; ANGOTTI, 2015, p.40-

45). Isso por se tratar de estudo realizado especificamente no estabelecimento prisional já 

frequentado por esta orientanda33. 

O livro “Cemitério dos vivos: análise sociológica de uma prisão de mulheres”, de 

Julita Lemgruber, de 1999, que traz dados de uma pesquisa, tanto teórica quanto de campo, 

desenvolvida pela pesquisadora, de 1976 a 1978, no Instituto Penal Talavera Bruce, no Rio de 

Janeiro, também é uma das obras que servirão de base para o capítulo, sobretudo por permitir 

uma comparação entre passado e presente. 

Além destas, também serão importantes dois relatórios e dois trailers (frutos de 

pesquisa). Os primeiros são: MULHERESEMPRISÃO, realizado pelo Instituto Terra, 

Trabalho e Cidadania, com apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos e Oak Foundation, de 

2017; e INFOPEN MULHERES, produzido por uma parceria entre o Ministério da Justiça e 

Segurança Pública, o Departamento Penitenciário Nacional e o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), com informações até junho de 2016, divulgado em 2018.  

Os segundos: “Nascer nas prisões: gestar, nascer e cuidar” e “Nascer nas prisões: 

impacto social”, elaborados com base no relatório “Nascer na prisão”, da Fiocruz, 

encomendado pelo Ministério da Saúde, com informações de agosto de 2012 a janeiro de 

2014, colhidas em 27 unidades prisionais - uma por estado-, contendo depoimentos de 241 

mães e de mais de 200 grávidas.  

Vale ressaltar, ainda, que, neste capítulo, serão utilizados nomes fictícios (e idênticos 

aos das obras das quais foram extraídos) para relatar situações vivenciadas por algumas 

gestantes, técnica adotada para garantir anonimato a elas, evitando sua exposição e 

estigmatização.  

                                                           
32 Paraná: Penitenciária Feminina do Paraná e Creche “Cantinho Feliz” (PFP); Minas Gerais: Centro 

de Referência à Gestante Privada de Liberdade (CRGPL) - Vespasiano/MG; Bahia: Penitenciária 

Feminina (PF) – Complexo Penitenciário da Mata Escura- e Centro Nova Semente (CNS) – 

Salvador/BA; Ceará: Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa e Creche Irmã 

Marta (IPF) – Aquiraz/CE - e Creche Amadeu Barros Leal – Fortaleza/CE (BRAGA; ANGOTTI, 

2015). 
33 Ver Capítulo I, Subcapítulo 1. 
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Já no que diz respeito ao Capítulo III, onde serão abordados os resultados principais 

deste trabalho, a primeira consideração a ser feita diz respeito ao marco temporal utilizado 

para a seleção dos julgados. 

O período escolhido se inicia com a publicação e entrada em vigor do Marco Legal da 

Primeira Infância (Lei nº 13.257/16), 08/03/2016, por ser esta legislação, dentre todas, a que 

trouxe o maior avanço, ampliando a possibilidade de concessão de prisão domiciliar como 

substitutiva da preventiva para todas as gestantes, alterando, portanto, a redação do art. 318, 

IV, do CPP34. A data final, 20/02/2018, por sua vez, se refere à data de concessão do HC 

Coletivo nº 143.641, pelo STF, dando o direito a esta prisão a toda presa provisória grávida, 

entre outras hipóteses, sendo uma das decisões mais relevantes da atualidade, além de ser 

histórica.  

Inicialmente, almejava-se analisar os julgados de 08/03/2016, em virtude da mudança 

acima mencionada, até 31/12/2017, o que abarcaria uma quantidade significativa de decisões 

a se estudar. Entretanto, com a concessão do HC coletivo supramencionado, decidiu-se 

ampliar o marco final, em cerca de dois meses, até a data do julgamento deste recurso 

(20/02/2018). Mostrou-se mais coerente analisar o período que vai de 08/03/2016 a 

20/02/2018, uma vez que, neste intervalo, não há nenhuma alteração legislativa significativa 

capaz de influenciar as razões de decidir das/dos julgadoras/julgadores, o que não se pode 

afirmar após a concessão do HC mencionado. 

Já a escolha pelo STF e pelo STJ deveu-se ao fato de competir, ao primeiro, a guarda 

da Constituição e, ao segundo, em última instância, a padronização/uniformização da 

interpretação de lei federal. Desse modo, a análise das decisões destas Cortes revela como são 

julgados os pedidos de prisão domiciliar como substitutiva da preventiva para gestantes pelas 

duas principais instâncias do país.  

Com base no marco temporal e na escolha dos tribunais acima, foram realizadas 

diversas buscas exploratórias nos campos de pesquisa jurisprudencial dos sites destes 

tribunais35. A mais frutífera, resultando em um maior número de decisões correspondentes ao 

tema, foi realizada com as seguintes palavras-chaves, de maneira cumulativa, no campo 

                                                           
34 Redação anterior à mudança: Art. 318, do CPP: “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela 

domiciliar quando o agente for: IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de 

alto risco.” Redação posterior à mudança: Art. 318, do CPP: “Art. 318.  Poderá o juiz substituir a 

prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: IV - gestante;”.  
35SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Jurisprudências. Disponível em:< 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp>. Acesso em: 05 jan. 2017. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Jurisprudência. Disponível em:< 

http://www.stj.jus.br/SCON/>. Acesso em: 05 jan. 2017. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp
http://www.stj.jus.br/SCON/
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específico destes sites: prisão preventiva E prisão domiciliar E gravidez (palavras-chaves 

também deste trabalho) 36·, encontrando-se, no total, 238 julgados37. Destes, 16 eram do STF, 

10 de 2016 e 6 de 2017, não havendo nenhum de 2018; e 222 eram do STJ, 70 de 2016, 135 

de 2017 e 17 de 2018.   

No site do STF, além das palavras-chaves citadas acima, os outros campos de busca 

preenchidos foram: “DATA” (08/03/2016 a 20/02/2018); e “TODAS” (Acórdãos, repercussão 

geral, súmulas vinculantes, súmulas, decisões monocráticas, decisões da presidência, 

informativo, questões de ordem). 

No site do STJ, também foram usadas as palavras-chaves acima mencionadas e 

preenchidos os seguintes campos de busca: “DATA” (08/03/2016 a 20/02/2018 – 

Publicação); e “TODAS” (Acórdãos, súmulas, decisões monocráticas, informativos de 

jurisprudência).  

Almejando-se padronizar a busca por julgados em todos os tribunais e elevar a 

quantidade encontrada destes ao máximo, optou-se por pesquisar todos os tipos de decisões, 

tanto no STF quanto no STJ (acórdãos, súmulas, decisões monocráticas, entre outras). Por 

isso, nesta última Corte, utilizou-se “data de publicação” e não “data de julgamento”, já que a 

primeira opção alcançava também as decisões monocráticas, diferentemente da segunda. 

Depois de realizadas as buscas como acima descrito, os 238 julgados foram 

analisados. Destes, 104 foram excluídos, 51 por não se tratarem do tema desta pesquisa e 53 

por se referirem ao inc. III e/ou ao inc. V, do art. 318, do CPP, que analisa casos de concessão 

de prisão domiciliar como substitutiva da preventiva quando, respectivamente, o agente for 

imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência 

e quando a mulher possuir filho de até 12 anos de idade incompletos. 

Estes dados foram tabelados e se encontram no “Anexo A”. De modo geral, do STF, 

03 julgados foram excluídos, 02 por não tratarem do tema, sendo ambos de 2016, e 01 por se 

referir a outra hipótese do art. 318, do CPP, sendo de 2017. Do STJ, 101 foram descartados, 

sendo 28 de 2016, 18 por não tratarem do tema e 10 por se referirem a outra hipótese do art. 

318, do CPP. Dos restantes, 64 eram de 2017, 28 excluídos pelo primeiro motivo e 36 pelo 

segundo. De 2018, por fim, 08 foram eliminados, 02 por não tratarem do tema e 06 por se 

referirem a outra hipótese do art. 318, do CPP.  

                                                           
36 Sem aspas e sem nenhum conectivo além do “E”. 
37 Tem-se que considerar as próprias limitações dos bancos de dados dos sites dos tribunais, já que não 

há afirmações de que 100% dos julgados destas Cortes tenham sido disponibilizados e, nesse sentido, 

tampouco, há menção a quais destas decisões foram inseridas nestes sites e se algum critério foi 

seguido para tal (e, se sim, qual). 
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Dos 134 julgados restantes, que serão efetivamente analisados no Capítulo III, 13 

julgados são do STF, sendo 01 decisão da presidência, do ano de 2016, e 02 acórdãos, 01 de 

2016 e 01 de 2017. Foram encontradas, ainda, 10 decisões monocráticas, 06 de 2016 e 04 de 

2017. Já no âmbito do STJ, foram selecionados 121 julgados, sendo 04 acórdãos, 01 de 2016 

e 03 de 2017, e 117 decisões monocráticas, 41 de 2016, 67 de 2017 e 09 de 2018. 

Destas 134 decisões foram colhidas informações referentes à concessão ou não de 

prisão domiciliar como substitutiva da preventiva para gestantes, as quais constituem os dados 

principais desta pesquisa. Além destas, outras informações, que se tornaram evidentes quando 

da análise exploratória, também puderam ser computadas, formando um conjunto de dados 

secundários que, juntamente com os principais, serão analisados em subtópicos específicos no 

Capítulo III. 

No que diz respeito a estes dados secundários, inicialmente, almejava-se mapear 

informações pessoais das pleiteantes, como raça, classe social, profissão, estado civil, entre 

outras. Entretanto, desde as primeiras pesquisas, ainda com intuito de se conhecer o campo, 

percebeu-se a impossibilidade de se obter estes dados, já que a grande maioria dos julgados 

não os continham.  

Ademais, de início, pensava-se em analisar se havia menção a algum risco na 

gestação. Contudo, optou-se por não fazê-lo também porque se percebeu, nas pesquisas 

exploratórias, que este tema é altamente subjetivo, não havendo, portanto, como se criar 

critérios específicos para o estudo da questão.  

 Assim, optou-se por colher o máximo de informações relativas ao processo e 

referentes à gestação/maternidade, priorizando-se aquelas que apareciam na maioria das 

decisões. Foram elas: Região em que se originou o recurso; Advogada/advogado ou 

Defensoria Pública representando a pleiteante; Mês de gestação em que se encontrava a 

gestante; Quantidade de filhas/filhos que ela possuía; Idades destas/destes filhas/filhos; Tipos 

penais em que foi enquadrada; Se foi condenada (em primeira instância) ou não e, se sim, a 

qual pena e em qual regime inicial. 

Além da exposição destes resultados no Capítulo III, inclusive por meio de gráficos, 

objetivando-se facilitar a compreensão e a visualização das informações encontradas, estas 

foram expostas na tabela do “Anexo B”, melhor detalhada no capítulo acima referido.  

Com relação a esta tabela, há que se frisar algumas informações gerais. 

Primeiramente, em sua construção, optou-se por colocar as decisões em ordem decrescente de 

importância dos tribunais e em ordem cronológica crescente. Assim, primeiro foram expostas 
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as decisões do STF, de 2016, seguidas pelas de 2017. Depois, as do STJ, de 2016, de 2017 e, 

por fim, as de 2018. 

 As primeiras informações anotadas foram os anos (“Ano”- primeira coluna) dos 

julgados, os tribunais (“Trib.”- segunda coluna) de origem, as espécies de decisões 

(“Espécie”- terceira coluna- decisão da presidência, acórdão ou decisão monocrática) e os 

números de origem delas (“Nº da Decisão”- quarta coluna). Depois, a cada um destes julgados 

foi atribuído um número (“Nº”- quinta coluna) ordinal, de 1 a 134, para atribuir a cada caso 

uma “denominação simplificada”38. 

 Em seguida, como foi constatado que, em alguns casos, a recorrente/paciente era a 

mesma, o que poderia comprometer a análise quantitativa de alguns pontos, vez que alguns 

dados seriam computados em duplicidade, optou-se por identificar estas gestantes, excluindo 

as informações daquelas que apareciam mais de uma vez quando necessário39.  

Apesar de estas decisões estarem disponíveis para consultas públicas, não seria ético e 

condizente com a proposta desta pesquisa expor estas mulheres, estigmatizando-as, de modo 

que, em vez de seus nomes, optou-se pela utilização de números para representá-las. Como 

apareceram 16 pleiteantes em mais de uma decisão, atribuiu-se a cada uma delas um número 

cardinal, de I (1) a XVI (16), os quais aparecem na coluna “Gest.” (sexta coluna) e se repetem 

em todos os julgados da mesma recorrente.40   

Na sétima coluna (“Inst. Proc.”), aparecem os tipos de recursos em que o benefício foi 

pleiteado, a maioria deles com pedido de liminar, revelando seu caráter de urgência, já que 

são casos nos quais há a privação da liberdade de gestantes. Foram encontrados os seguintes 

recursos: agravo regimental no habeas corpus; habeas corpus; habeas corpus substitutivo de 

recurso; habeas corpus substitutivo de recurso especial; habeas corpus substitutivo de recurso 

ordinário; habeas corpus substitutivo de recurso próprio; pedido de extensão no habeas 

corpus; pedido de reconsideração; recurso em habeas corpus; e recurso ordinário em habeas 

corpus.  

Como todos os recursos acima se relacionam ao habeas corpus, sem haver muita 

relevância a distinção entre eles para a análise do tema aqui proposto, não serão fruto de 

estudo mais específico, bem como serão chamados genericamente de “habeas corpus” (HCs) 

                                                           
38 Por exemplo, o primeiro julgado, decisão da presidência, HC nº 135.912/SP, será o julgado nº 1. 
39 Houve esta exclusão nos seguintes campos: “M”; “Nº”; “Ida.”; “Tipo Penal”; “Cond.”; “Pe.”; “R.” 
40 Por exemplo, no julgado nº 1, decisão da presidência nº 135.912/SP, foi atribuído o número I para a 

gestante. Este mesmo número I aparece na decisão monocrática nº 364.623, indicando que esta decisão 

diz respeito à mesma pleiteante. 
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no decorrer do trabalho, assim como as pleiteantes serão denominadas, por vezes, 

“impetrantes”. 

Outra observação importante diz respeito aos órgãos coatores (“Co”) apontados nos 

HCs. A maioria dos julgados do STF trouxe como coator o STJ, assim como grande parte das 

decisões deste trouxe os Tribunais de Justiça como coatores, o que se mostra juridicamente 

adequado. 

Entretanto, no STF, em 2017, 1 das decisões monocráticas apontou o Ministério 

Público Federal (MPF) como coator, bem como, no STJ, em 2016, 5 decisões monocráticas 

apontaram o Ministério Público (MP) e 1 a/o magistrada/o de primeiro grau. Ainda no 

Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2017, foram encontradas 3 decisões monocráticas 

apontando o MP como coator e 1 indicando o MPF. Já em 2018, 1 decisão monocrática do 

STJ mostrou o Ministério Público como órgão coator. Não houve como precisar, pelo 

conteúdo destas decisões, o motivo destes órgãos terem sido apontados como coatores, o que 

não segue as normativas jurídicas a este respeito. 

Por fim, é importante fazer uma observação a respeito da forma como os dados serão 

apresentados no Capítulo III. Para facilitar a exposição destes, muitos aparecerão em 

porcentagens. Estas foram elaboradas por meio de “regras de três” simples, considerando-se 

100% o total de julgados a serem analisados em cada caso, apresentando, na grande maioria 

das vezes, dados aproximados. Os resultados com casas decimais, em regra, foram 

arredondados da seguinte forma: se o algarismo anterior ao da casa decimal era maior ou igual 

a 5, acrescentou-se 1 a este algarismo (exemplo: 5,5 ou 5,6 foi arredondado para 6); se era 

menor do que 5, foram tiradas as casas decimais, não se alterando o algarismo principal 

(exemplo: 5,3 ou 5,4 foi arredondado para 5).  

Vale ressaltar que, em alguns casos, não foi possível utilizar as regras acima para 

arredondar as informações obtidas, vez que a somatória dos dados aproximados segundo estas 

não resultava em 100%. Pelo mesmo motivo, em algumas circunstâncias, foram considerados 

os valores com suas casas decimais aproximadas em “0,5”, como se verá no texto em alguns 

momentos.  
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CAPÍTULO II – GESTANTO NO LIMITE: AS VULNERABILIDADES EXTRA E 

INTRAMUROS DAS GRÁVIDAS NOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS 

BRASILEIROS  

  

1. BARREIRAS SOCIOECONÔMICAS: QUEM SÃO AS MULHERES EM 

PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO BRASIL?  
   

O relatório World Female Imprisonment List41 (WALMSLEY, 2017, p.2) demonstrou 

que, até setembro de 2017, existiam mais de 700.000 mulheres e meninas encarceradas em 

estabelecimentos prisionais no mundo. O Brasil figurava em quarto lugar no ranking de países 

com a maior população carcerária feminina, ficando atrás, em ordem decrescente, dos Estados 

Unidos, da China e da Rússia.  

Ainda de acordo com este relatório (WALMSLEY, 2017, p.13), entre 2000 e setembro 

de 2017, esta população aumentou 53,3% - passando de 465.900 a 714.417 mulheres -, 

enquanto que a elevação na quantidade total de pessoas que se encontravam encarceradas, 

entre 2000 e a metade de 2016, foi de 21,3%. 

Especificamente no caso brasileiro, o Infopen Mulheres (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

2018, p.14-15) mencionou que, entre o início de 2000 e junho de 2016, a quantidade de 

mulheres em privação de liberdade elevou-se 656%, enquanto a de homens, 293%. Afirmou 

ainda que, nesse período, a taxa de aprisionamento de mulheres teve um aumento de 525%, 

passando de 6,5, em 2000, para 40,6, em 2016, a cada grupo de 100 mil.  

O Mapa do Encarceramento: os jovens do Brasil42 (SECRETARIA NACIONAL DE 

JUVENTUDE, 2015, p.29), também nesse viés, apontou que, entre 2005 e 2012, a população 

de homens no sistema prisional brasileiro cresceu 70%, menos que a metade da feminina 

(146%).  

  Embora o sistema prisional seja predominantemente masculino, com uma média 

mundial de mulheres em privação de liberdade de 6%, a tendência relatada acima não é 

somente brasileira. Os dados nacionais coincidem, proporcionalmente, aos do Chile, 

Argentina, México, Inglaterra e Estados Unidos, por exemplo (ANGOTTI, 2015, p. 2). 

                                                           
41 Produzido pelo World Institute for Criminal Policy Research, da Birkbeck, University of London, 

com informações até setembro de 2017, divulgado em 2017. 
42 Elaborado por uma parceria entre a Secretaria-Geral da Presidência da República, a Secretaria 

Nacional de Juventude e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil, 

como informações até 2012, divulgado em 2015. 
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No Brasil, até junho de 2016, São Paulo era o estado com a maior quantidade de 

mulheres em privação de liberdade, somando 15.104, seguido por Minas Gerais, 3.279, 

Paraná, 3.251, Rio de Janeiro, 2.254, e Rio Grande do Sul, 1.967. Já os estados com os 

menores índices, até o mesmo período, eram: Amapá, com 107, Roraima, com 168, 

Tocantins, com 193, Sergipe, com 226, e Piauí, 242 (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2018, 

p.12).   

Frente a números tão expressivos, entender os problemas, as necessidades e as vontades 

das mulheres em privação de liberdade torna-se fundamental. E, por isso, antes de tudo, é 

imprescindível conhecer quem são elas em nosso país. 

Jovens, negras, solteiras, possuidoras de baixo índice de escolaridade43: esse é o perfil 

da maioria das mulheres que se encontram encarceradas em nosso país, o que revela a 

conexão entre prisão e vulnerabilidade socioeconômica (MULHERESEMPRISÃO, 2017, 

p.40). Agravando essa situação, há ainda que se considerar que cerca de 45% destas mulheres 

são presas provisórias (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2018, p.19).    

No que diz respeito aos tipos penais em que foram enquadradas, mais uma vez, a 

vulnerabilidade socioeconômica fica evidente. Em 2016, estavam presas por tráfico de 

drogas44 62% do total; 11% por roubo; 9% por furto; 6% por homicídio; 2% por quadrilha ou 

bando; 2% por desarmamento; 1% por latrocínio; 1% por receptação; 6% por outros crimes; e 

nenhuma por violência doméstica (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2018, p.54).    

Isso significa que, a cada 5 mulheres, 3 estavam no sistema prisional respondendo por 

crimes relacionados ao tráfico de drogas. Dentre estes delitos, a maior parte estava vinculada 

ao crime de tráfico de drogas propriamente dito, sendo o crime de associação correspondente 

a 16% das incidências e o crime de tráfico internacional de drogas a 2% (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 2018, p.53).    

                                                           
43 A maior parte das mulheres que estavam presas possuía entre 18 e 24 anos de idade (27%), seguidas 

pelas que tinham entre 25 e 29 (23%), 35 e 45 anos (21%), 30 e 34 anos (18%), 45 e 60 anos (9%), 61 

anos ou mais (1%). As negras compunham 62% das mulheres privadas de sua liberdade, no Brasil, 

seguidas pelas brancas, que somavam 37%; havia 1% de mulheres consideradas amarelas. As solteiras 

correspondiam a 62% das mulheres que se encontravam encarceradas; 23% estavam em união estável; 

9% eram casadas; 2% separadas judicialmente; 2% divorciadas; e 2% viúvas. As mulheres que 

possuíam ensino fundamental incompleto somavam 45%; 17% possuíam ensino médio incompleto; 

15% ensino fundamental completo; 15% ensino médio completo; 3% eram alfabetizadas sem cursos 

regulares; 2% eram analfabetas; 2% possuíam ensino superior incompleto e 1% possuía ensino 

superior completo (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2018, p.37-45). 
44 “Incluem os crimes de Tráfico de drogas (Art. 12 da Lei 6.368/76 e Art. 33 da Lei 11.343/06), 

Associação para o tráfico (Art. 14 da Lei 6.368/76 e Art. 35 da Lei 11.343/06) e Tráfico internacional 

de drogas (Art. 18 da Lei 6.368/76 e Art. 33 e 40, inciso I da Lei 11.343/06)” (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 2018, p.53).  
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Especificamente com relação às gestantes em privação de liberdade, até em junho de 

2016, havia 536 mulheres grávidas e 350 lactantes espalhadas pelo país. No que diz respeito 

às primeiras, São Paulo era o estado com o maior número, totalizando 169, seguido por Minas 

Gerais, com 63, Mato Grosso do Sul, com 34, Paraná, com 32, e Rondônia, com 27 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2018, p. 31)45. 

De acordo com dados colhidos pela pesquisa “Nascer na prisão”, das 241 mães 

entrevistadas: 45% possuíam menos de 25 anos de idade; 57% eram pardas; 53% possuíam 

tempo de estudo inferior a 8 anos; 83% tinham mais de uma/um filha/filho; 89% foram presas 

quando já estavam grávidas e 2/3 não desejavam a gestação; a grande maioria era constituída 

por presas provisórias; e o tráfico de drogas era o crime que mais ensejava suas prisões (68%) 

(LEAL at al., 2016, p.2010-2061).  

Perfil que, assim como o da maioria das mulheres presas, evidencia a vulnerabilidade 

social e econômica sofrida por elas, desde antes do seu encarceramento e de sua gestação. E, 

como abaixo se verá, a combinação destes fatores com as vulnerabilidades por elas vividas no 

ambiente prisional, acentuará as pressões emocionais, físicas e materiais por elas enfrentadas 

(BRAGA; ANGOTTI, 2015, p.23).  

 

2. DIFICULDADES NO CÁRCERE: AS CONDIÇÕES EMOCIONAIS, FÍSICAS E 

MATERIAIS DAS MULHERES (GRÁVIDAS) NAS PRISÕES DO PAÍS  

 

2.1. ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

 

Art. 292, parágrafo 

único, CPP 

Art. 292. Parágrafo único. É vedado o uso de algemas em 

mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares 

preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho 

de parto, bem como em mulheres durante o período de 

puerpério imediato.          

Art. 14, caput, § 2º e § 3º, 

LEP 

 

Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de 

caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento 

médico, farmacêutico e odontológico. 

§ 2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado 

para prover a assistência médica necessária, esta será 

prestada em outro local, mediante autorização da direção do 

                                                           
45 Não foram encontradas informações referentes ao estado do Rio de Janeiro. 
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estabelecimento. 

§3º Será assegurado acompanhamento médico à mulher, 

principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao 

recém-nascido. (Parágrafo incluído pela lei nº 11.942/09). 

Art. 8º, caput e § 6º, 

ECA 

 

Art. 8º É assegurado a todas as mulheres o acesso aos 

programas e às políticas de saúde da mulher e de 

planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição 

adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao 

puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal 

integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.      

§ 6º A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) 

acompanhante de sua preferência durante o período do pré-

natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato.  

(Redação dada pela Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016).  

Regra 6, c, 

Regras de Bangkok 

Regra 6 O exame médico de mulheres presas deverá incluir 

avaliação ampla para determinar a necessidade de cuidados 

de saúde básicos e deverá também determinar: 

(c) O histórico de saúde reprodutiva da mulher presa, 

incluindo gravidez atual ou recente, partos e qualquer 

questão relacionada à saúde reprodutiva; 

Regra 24, 

Regras de Bangkok 

Regra 24 Instrumentos de contenção jamais deverão ser 

usados em mulheres em trabalho de parto, durante o parto e 

nem no período imediatamente posterior. 

Regra 39, 

Regras de Bangkok 

Regra 39 As adolescentes gestantes deverão receber suporte 

e cuidados médicos equivalentes ao fornecido às presas 

adultas. Sua saúde deverá ser monitorada por médico 

especializado, tendo em conta que devido à sua idade pode 

haver maiores riscos de complicações durante a gestação. 

TABELA 1: ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

 

O cárcere brasileiro é espaço de perpetuação da exclusão social, das vulnerabilidades e 

das seletividades do mundão46. No que diz respeito às unidades femininas, podem-se 

encontrar maiores violações de forma geral, como, por exemplo, no que concerne ao acesso à 

saúde (BRAGA; ANGOTTI, 2015, p.17).  

                                                           
46 A expressão “mundão” refere-se à sociedade extramuros (BRAGA, 2014, p.73). 
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 Nesse contexto, duas dimensões se apresentam: por um lado, as mulheres que chegam 

doentes ou grávidas ao estabelecimento prisional e precisam de tratamento especializado e, 

por outro, aquelas que acabam adoecendo em virtude da vida nele (MULHERESEMPRISÃO, 

2017, p.135), o que ocorre por falta de alimentação adequada, restrição do “ir e vir”, 

insalubridade, entre outros fatores (IRMÃ PETRA, 2017, p.2). 

 Dentro do cárcere, em geral, as histórias destas mulheres são invisibilizadas; a 

estrutura é precária; não há atendimento de saúde adequado; o controle medicamentoso é feito 

em grande quantidade (MULHERESEMPRISÃO, 2017, p.135 e p.138). 

 Como bem afirmou Nana Queiroz (2013, p.2): 

 

Uma coisa que não lhes falta são ansiolíticos e antidepressivos. É praxe, 

segundo as detentas, que a administração dos presídios e os médicos 

responsáveis receitem remédios controlados para mantê-las ‘dóceis’. É muito 

mais difícil controlar mulheres que tenham crises de pânico, de ansiedade, de 

depressão (o que é comum de se esperar, dadas as circunstâncias). Mulheres 

dopadas dão muito menos trabalho.  

 

Os estabelecimentos prisionais, em sua maioria, não possuem médicas/médicos, 

havendo poucos medicamentos nas enfermarias para o tratamento das diversas doenças, por 

vezes, faltando, até mesmo, luvas e seringas (IRMÃ PETRA, 2017, p.2), o que contraria 

claramente o art. 14, caput, da LEP, por exemplo.  

O atendimento, portanto, é de difícil acesso e de baixíssima qualidade, tendo o 

paracetamol como remédio para todos os males. Muitas nem conseguem uma consulta, só 

sendo examinadas por uma/um profissional em casos extremos (MULHERESEMPRISÃO, 

2017, p.136). Como mencionaram as mulheres da cadeia pública feminina de Franca/SP, 

apesar de a médica ir semanalmente ao estabelecimento, somente uma era atendida a cada 

visita, faltando medicamentos constantemente (BRAGA; ANGOTTI, 2015, p. 43). 

 A infraestrutura básica também é precária. Como relatado em 2007, em algumas 

cadeias públicas, de maneira improvisada, uma cela era convertida em enfermaria e, não raro, 

esta também funcionava em locais inapropriados nas penitenciárias (ORGANIZAÇÃO DOS 

ESTADOS AMERICANOS, 2007, p. 28), realidade que esta orientanda pôde presenciar em 

Franca/SP durante sua permanência junto ao grupo de extensão C.E.L.47 

 O deslocamento daquelas que precisam de tratamento hospitalar é muito complexo, 

por vezes não havendo o transporte por falta de escolta (IRMÃ PETRA, 2017, p.2), 

dificultando a aplicação do art. 14, § 2º, da LEP. A situação já era relatada em 2007 

(ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 2007, p. 29-30) quando algumas 

                                                           
47 Ver Capítulo I, Subcapítulo1. 
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diretoras de estabelecimentos prisionais chegaram a mencionar que de cada 10 consultas 

agendadas em hospitais ou estabelecimentos de saúde fora do cárcere, 7 eram perdidas por 

falta de escoltas, uma vez que estas eram as mesmas para os atendimentos e para as 

requisições judiciais. 

 Julita Lemgruber (1983, 37-38) já mencionava problemas como os acima citados no 

presídio Talavera Bruce, onde realizou estudos entre 1976 e 1978. Segundo a autora, a falta 

de serviços médicos e dentários, bem como a falta de recursos para a compra de 

medicamentos, não seriam características somente daquele estabelecimento penal, mas um 

problema de todo o sistema penitenciário do Rio de Janeiro à época.   

 Em conversa com o clínico geral que ali trabalhava há 20 anos, ouviu que, na visão 

dele, o principal problema era a falta de remédios: “Às vezes acontece de uma mulher precisar 

de um remédio que eu não tenho disponível e não há outro recurso senão resolver o problema 

com o que a gente tem”, o que, segundo relatos de algumas, se resumia à aspirina 

(LEMGRUBER, 1983, p. 37-38).  

No que se refere especificamente aos casos de gestação, os cuidados médicos também 

estão muito aquém do adequado, tanto nas consultas e na realização de exames, como o pré-

natal, quanto na atenção dada por médicas/médicos e enfermeiras/enfermeiros em momentos 

importantes, diferindo muito do que preceituam, por exemplo, o art. 8º, caput e § 6o, do ECA, 

e as Regras 6, c, e 39, de Bangkok (MULHERESEMPRISÃO, 2017, p. 137).  

Daniela Amorim Silva, diretora do presídio de Tijucas/SC, chegou a mencionar a 

deficiência de atenção à saúde das mulheres nos presídios brasileiros como uma das principais 

violações de direitos a que elas são submetidas. No que se refere às unidades femininas, 

acrescentou como é grave a falta de profissionais especializados no cuidado com elas, ainda 

mais no cárcere, onde problemas ginecológicos se agravam em virtude da umidade e das 

condições de higiene (BRAGA; ANGOTTI, 2015, p.37).  

Nesse sentido, Nana (QUEIROZ, 2013, p.2) ponderou: 

 
O poder público parece ignorar que está lidando com mulheres e oferece um 

“pacote padrão” bastante similar ao masculino, nos quais são ignoradas a 

menstruação, a maternidade, os cuidados específicos de saúde, entre outras 

especificidades femininas. 

 

No caso das gestantes, nas consultas esporádicas, em geral, as/os médicas/médicos se 

limitam a medir as barrigas, sendo frequentes os adiamentos do parto até se tornar caso de 

extrema gravidade e urgência. “As mulheres grávidas nunca sabem se algo vai dar errado. 

Quando passam mal à noite, tem que bater na lata, e os agentes muitas vezes não prestam 
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socorro. Muitas mulheres dão à luz no chão da cela” (IRMÃ PETRA, 2017, p.2). Situação 

como a que foi vivenciada por Vilma: 

Tive meu bebê quando estava de 41 semanas. Não queriam me levar para o 

hospital, eu passei toda a madrugada tendo contrações, eu vomitava [...] 

muitas vezes eu sentia que meu filho ia sair, eu sangrava muito. Eu já estava 

há três dias sangrando. [...] Elas viam que eu estava sangrando e nada, não 

me tiraram de lá, mas como não estava em trabalho de parto, não me 

deixaram ser internada. [...] “Senhoras, não aguento mais, não aguento 

mais”. Nesse momento eu já estava desmaiando, estava morrendo já, 

pensava que meu filho não ia sair [...] meu bebê ficou seis, sete horas na 

incubadora por falta de oxigênio, pelo tempo em que ele ficou na minha 

barriga (MULHERESEMPRISÃO, 2017, p. 137).  

 

Algumas gestantes, que antes do encarceramento faziam devidamente o pré-natal, 

ficam impossibilitadas de fazê-lo quando da prisão, o que contraria claramente o art. 14, § 3º, 

da LEP. Laura, uma das entrevistadas, mencionou que “fazia pré-natal certinho”, mas que 

teve que interromper seus tratamentos devido à prisão. O mesmo ocorreu com Helena, que 

mencionou já estar com o ultrassom marcado, não o tendo realizado devido à privação de 

liberdade. Geni, por sua vez, descobriu que estava grávida somente no cárcere e fez um único 

ultrassom ao longo dos nove meses. E ainda há o relato de Keila: 

 
“Para de ficar pedindo para ir para o médico, não está na hora, na hora de 

nascer a gente tira você do raio” [dizia uma funcionária da unidade]. Aí a 

minha filha passou da hora de nascer, nasceu de 43 semanas, estava com 

falta de oxigênio a menina. Nasceu toda roxinha. Nunca fiz ultrassom. 

Nunca fiz nada. Eu só ia no médico, eles me chamavam uma vez por mês, eu 

ia no médico, ele ia lá, media a minha barriga e me pesava 

(MULHERESEMPRISÃO, 2017, p. 152).  

 

Lemgruber (1983, p. 37) também relatou casos como esses já nas décadas de 60/70, no 

Talavera Bruce: 

 
 O serviço médico aqui é uma vergonha. Eu, da outra vez que estive aqui, 

perdi minha filha por incapacidade do ginecologista. Quando chegou a época 

ele disse que não tinha dilatação e ele mandou eu voltar em um mês dizendo 

que “tava” na hora. O resultado foi que tiveram que me operar para tirar a 

criança que tinha morrido porque passou do tempo. Quando me levaram para 

o hospital eu pensei que ia morrer de tanta hemorragia que eu tive (incidente 

de finais da década de 60). 

 

O Serviço Médico aqui é terrível. Eu quase morri. Tive um problema de 

resto de placenta e o médico dizia que não era nada. Quando eu “tava” ruim 

mesmo, me levaram para baixo e me operaram. O médico aqui já receitou 

até Pepsamar pra problema de vista. 
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Há reclamações também com relação à impossibilidade de acompanhamento no 

momento do parto, o que é garantido pelo art. 8º, § 6o, do ECA: “Quando a gente for ganhar é 

um momento único nosso que a gente queria guardar para sempre [...]. Então seria muito bom 

a gente poder compartilhar com alguém importante da nossa família” (NASCER nas prisões: 

gestar, nascer e cuidar, 2017). 

Por fim, cabe ressaltar a falta de cuidado com as mulheres grávidas desde a abordagem 

policial, como no caso de Laura. Ela comenta que, quando de sua prisão, foi algemada e 

colocada na parte traseira da viatura. Relatou que o momento foi tão violento que: “Aí eu falei 

‘meu Deus, só põe a mão pra eu não perder minha filha’ porque esses homens tão correndo” 

(MULHERESEMPRISÃO, 2017, p.87).  

Casos de mulheres algemadas na cama durante o parto sendo vigiadas por agentes 

armadas/armados também persistem a despeito dos dispositivos que proíbem tal conduta. De 

acordo com o trailer “Nascer nas prisões: gestar, nascer e cuidar”, de 2017, 36% das mulheres 

estiveram algemadas durante o parto: “Tinha gente que me olhava diferente, as enfermeiras. 

Tinha uma enfermeira que queria que eu ficasse algemada, perguntou se eu era perigosa”. “É 

muito vergonhoso pra gente. O que eles podiam... não precisava levar algemada a gente. Leva 

sem algema, tem as guardas do lado.” 

 Isso parece demostrar que o art. 292, parágrafo único, do CPP, e a Regra 24, das 

Regras de Bangkok, não só precisam começar a ser efetivamente aplicados, mas também 

ampliados para resguardar os direitos das mulheres grávidas em qualquer momento, desde a 

abordagem inicial realizada pela polícia até o pós-parto.   

  

2.2. ASSISTÊNCIA MATERIAL: HIGIENE, ALIMENTAÇÃO E ESTRUTURA    

 

Art. 5º, XLVIII, CF Art. 5º, XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos 

distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o 

sexo do apenado; 

Art. 766, caput, CPP Art. 776. A internação das mulheres será feita em 

estabelecimento próprio ou em seção especial. 

Art. 12, caput, LEP Art. 12. A assistência material ao preso e ao internado 

consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e 

instalações higiênicas. 

Art. 82, § 1° e § 2º, LEP Art. 82. § 1° A mulher e o maior de sessenta anos, 

separadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio e 
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 adequado à sua condição pessoal.            

§ 2º O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar 

estabelecimentos de destinação diversa desde que 

devidamente isolados. 

Art. 89, caput, LEP 

 

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.  (Artigo incluído pela lei nº Lei nº 11.942/09). 

Art. 8º, caput, ECA Art. 8o  É assegurado a todas as mulheres o acesso aos 

programas e às políticas de saúde da mulher e de 

planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, 

atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e 

atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no 

âmbito do Sistema Único de Saúde. 

Art. 12, 2, 

Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação 

contra a Mulher 

Art.12 2. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º, os 

Estados-Partes garantirão à mulher assistência apropriada 

em relação à gravidez, ao parto e ao período posterior ao 

parto, proporcionando assistência gratuita quando assim for 

necessário, e lhe assegurarão uma nutrição adequada 

durante a gravidez e a lactância. 

Regra 5, 

Regras de Bangkok 

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 48, 1, Regras de 

Bangkok 

Regra 48 1. Mulheres gestantes ou lactantes deverão receber 

orientação sobre dieta e saúde dentro de um programa a ser 

elaborado e supervisionado por um profissional da saúde 

qualificado. Deverão ser oferecidos gratuitamente 

alimentação adequada e pontual, um ambiente saudável e 

oportunidades regulares de exercícios físicos para gestantes, 

lactantes, bebês e crianças. 

  TABELA 2: ASSISTÊNCIA MATERIAL: HIGIENE, ALIMENTAÇÃO E ESTRUTURA
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Dentre os itens que englobam a assistência material, além das condições dos 

estabelecimentos para o recebimento de gestantes, há também que se falar em higiene e 

alimentação, principais problemas relatados nas obras que foram analisadas sobre o tema. 

No que diz respeito às condições de higiene, o Relatório sobre Mulheres Encarceradas 

no Brasil de 2007 (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, p. 26) já apontava 

que a maioria da população feminina em privação de liberdade não recebia do Estado os 

produtos essenciais, como pasta de dente, xampu, papel higiênico, absorventes íntimos, entre 

outros, contrariando o art. 12, caput, da LEP, o art. 8º, caput, do ECA, e a Regra 5, das Regras 

de Bangkok. Estas que mencionam, inclusive, que as gestantes, por estarem em situação de 

maior vulnerabilidade e por necessitarem de cuidados mais específicos, precisam de um 

ambiente com ainda mais higiene e de uma maior quantidade e variedade de itens dessa 

natureza. 

O acesso das reclusas a estes bens dependia da capacidade econômica de seus 

familiares para comprá-los e enviá-los. Este relatório revelou que somente no estado do Rio 

Grande do Sul, à época, especificamente na Penitenciária Feminina Madre Pelletier, todas 

recebiam os produtos de higiene necessários, não tendo ocorrido, entretanto, entre janeiro e 

outubro de 2003, distribuição de absorventes íntimos. Na Bahia, em contrapartida, o Estado 

não provinha quase nada, os produtos de higiene eram fornecidos pela igreja, que os recebia 

por meio de doações (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 2007, p. 26). 

Praticamente dez anos depois, essa situação de falta de cuidados com a higiene 

também foi constatada pelo relatório Mulheresemprisão (2017, p.144-145): faltava água, as 

celas eram insalubres, havia muita sujeira, ratos, poças e pernilongos. Estas reclamações são 

muito parecidas com as das mulheres da cadeia pública feminina de Franca/SP. Em 2015, elas 

reclamaram da existência de bichos, percevejos nos colchões e piolhos, o que acabava 

contribuindo para o aparecimento de doenças e dificultando a preservação da saúde. 

Afirmaram, ainda, que, há sete anos, não havia limpeza da caixa d´água (BRAGA; 

ANGOTTI, 2015, p.44). 

Em alguns estabelecimentos prisionais, em 2016, a situação estava tão complicada 

devido à crise hídrica que eram fornecidos, pela administração, apenas um balde de água por 

dia para cada pessoa a fim de que sanassem todas as suas necessidades, sendo que muitas 

tinham que jantar nos pratos sujos do almoço porque não havia água para lavá-los 

(AMARAL, 2016, p.2).  

As mulheres comumente reclamam de dificuldades para tomar banho, seja pela falta 

de água ou ausência de água aquecida, como relatou Joana: 
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Não vem água mais pela caldeira. Então a gente toma banho pela pia. 

Coloca...corta garrafa, coloca ali no negócio e fica a bica. Toma banho por 

ali, limpa a cela. É, pra uma idosa é difícil. Porque ela enche o balde, porque 

tem um balde aqui que vem, que é desse tamanho assim, é grandão. Então, 

pode encher aquele balde e tomar banho ali. Mas mesmo assim é difícil 

(MULHERESEMPRISÃO, 2017, p. 144). 

 

Há ainda um ponto a ser ressaltado, principalmente devido ao grande destaque 

midiático dado nos últimos tempos: a falta de absorventes íntimos e o uso de miolo de pão em 

seu lugar nos estabelecimentos prisionais. Primeiramente, como acima citado, existe sim uma 

negligência na distribuição de produtos de higiene pela administração destes locais e isso 

influi a falta de absorventes íntimos.  

Entretanto, como afirmou a antropóloga Natália Padovani (2016, p.2), as mulheres 

criam diversas estratégias para sobreviver à prisão, inclusive no que diz respeito aos itens de 

higiene. Muitas os obtém por meio do trabalho ou de troca com aquelas que possuem um 

pouco mais de dinheiro. Há solidariedade entre elas: “Se alguém não tiver absorventes dentro 

da penitenciária feminina, pode ter certeza, ela encontrará alguém para emprestar um antes de 

ter de usar o miolo de pão”48.  

A alimentação, por sua vez, repetidamente citada pelas mulheres como o maior 

problema do cárcere (MULHERESEMPRISÃO, 2017, p.141), encontra tutela, por exemplo, 

no art. 12, caput, da LEP, no art. 12, 2, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra a Mulher, e na Regra 48, 1, de Bangkok, sendo os dois últimos 

dispositivos específicos para gestantes.  

Os relatos de que a comida nos estabelecimentos prisionais é velha, malfeita e vencida 

não são poucos. Problemas como queda capilar, disenteria, aparecimento de bichos nos 

alimentos, casos de algumas que vivem de “água e pão” aparecem com frequência. A situação 

fica ainda mais complicada quando a presa não recebe o jumbo49 ou quando este acaba 

(MULHERESEMPRISÃO, 2017, p.140-141). 

                                                           
48 De acordo com a pesquisadora Natália Padovani (2016, p.2), a difusão de que as mulheres que se 

encontram encarceradas usam miolo de pão em vez de absorventes íntimos em virtude da falta destes 

vem para reforçar uma imagem, que já é bastante difundida na sociedade, de que as pessoas que vivem 

no cárcere são menos civilizadas. Ressaltou, ainda, que, apesar de termos que lutar por políticas 

púbicas que assegurem a dignidade das pessoas em estabelecimentos prisionais, este tipo de debate 

desvia o foco do que realmente deve ser combatido: o encarceramento. Sua redução é fundamental, 

assim como é urgente que se entenda a instrumentalização de gênero como um mecanismo de controle 

utilizado nos presídios. 
49 “Itens de higiene, alimentação e vestimenta que são entregues pessoalmente por familiares nas 

unidades prisionais” (MULHERESEMPRISÃO, 2017, p.236).  
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Na cadeia pública feminina de Franca/SP, foram constantes os relatos de mulheres que 

já passaram mal com a comida. As reclusas que recebiam ajuda financeira da família 

conseguiam fazer algumas compras (sacola) e cozinhar, uma vez que havia um fogão ou mais 

na cela. Entretanto, quem não possuía esta ajuda tinha que se contentar com a alimentação 

fornecida pelo presídio, o chamado bandeco (BRAGA; ANGOTTI, 2015, p.44). 

As mulheres que já chegam doentes aos estabelecimentos e que, por isso, precisam de 

uma alimentação adequada ao seu estado de saúde, como as que passam por tratamento de 

câncer, acabam ficando em uma situação ainda mais delicada. É também o caso das gestantes, 

que necessitam de uma alimentação diferenciada devido às necessidades do período 

gestacional, do pós-parto e da amamentação (MULHERESEMPRISÃO, 2017, p.141). Como 

afirmou Helena: 

Olha, está muito ruim a comida. Independentemente que tem muita presa 

aqui, cada uma tem os seus BOs, mas nós somos gente, nós somos seres 

humanos. Cada uma de nós tem nossos direitos, então a gente tem que 

comer. Independentemente de qualquer coisa que a gente tenha feito, nós 

somos gente, nós temos que comer um pouco melhor. E a comida não está 

boa. Não está mesmo, está horrível. Mas eu como mesmo por causa do meu 

bebê (CADA uma de nós tem nossos direitos, 2017, p. 4). 

 

Outro problema do cárcere diz respeito à sua estrutura. Primeiramente, há que se 

atentar para o fato de o art. 5º, XLVIII, da CF, o art. 766, caput, do CPP, e o art. 82 § 1° e § 

2º, da LEP, por exemplo, expressarem que as mulheres e os homens devem cumprir penas em 

locais separados. Isso revela um ganho, ainda que pequeno, para aquelas, que ficam, pelo 

menos em parte, afastadas das agressões, violências e opressões provocadas por estes, as 

quais poderiam ser ampliadas caso o confinamento fosse conjunto. 

De acordo com dados do Infopen Mulheres (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2018, p. 

36), até junho de 2016, 74% dos estabelecimentos prisionais eram masculinos, 17% mistos e 

7% femininos.50 Das unidades femininas, somente 37% não tinham superlotação e se 

encarcerava até uma mulher por vaga disponibilizada. 

Não se pode deixar de ressaltar, ainda, que a população prisional de mulheres vem 

crescendo de maneira muito mais acelerada do que a de homens51. Assim, considerando o 

acima apresentado, havendo muito mais presídios para estes do que para aquelas, a 

superlotação nestes últimos poderá se acentuar, o que será extremamente prejudicial para as 

mulheres, que já sofrem com tantas restrições no cárcere. 

                                                           
50 1% não apresentou informações.  
51 Ver Capítulo II, Subcapítulo 2.1. 
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Ademais, de acordo com o relatório Mulheresemprisão (2017, p.15 e p.144-145, grifo 

nosso), a superlotação torna a vida das gestantes e das mulheres com problemas de saúde mais 

complicada: “Instalações superlotadas, com graves condições de ventilação, iluminação, 

higiene e outras tantas mazelas não são incomuns”. “Tem menina que dorme junto. Por 

exemplo, embaixo. Eu durmo na pedra52. Outra menina dorme em cima e duas dormem juntas 

embaixo. Mas não é fácil”.  

 
Cabem 12 [na cela]. Nós estamos em 25. Então à noite você não pode 

levantar para ir ao banheiro. Agora, você imagina eu, com esse monte de 

problema de saúde. Levanto da jega53, conforme elas chamam. Eu miro o 

banheiro, porque se pisar na cabeça de uma delas...Virgem Misericórdia 

(MULHERESEMPRISÃO, 2017, p.144, grifo nosso). 

 

E quando o olhar se volta exclusivamente para a mulher grávida, a situação se mostra 

muito mais preocupante. Conforme dados do Infopen Mulheres (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 2018, p. 32), até junho de 2016, somente 55 unidades femininas em todo o país 

possuíam celas/dormitórios próprios para gestantes. 

Além dos problemas das celas e apesar de artigos, especialmente o art. 89, caput, da 

LEP, exigirem que as penitenciárias femininas e mistas tenham seção para grávidas, até junho 

de 2016, apenas 14% destas contavam com berçário e/ou centro de referência materno-

infantil, compreendendo espaços destinados a bebês com até 2 anos de idade (MINISTÉRIO 

DA JUSTIÇA, 2018, p. 32).   

Helena, presa grávida, narrou os problemas que ela enfrenta na hora de dormir: 

 

A gente dorme de valete54. Eu durmo com outra companheira grávida. Tem 

12 camas e 18 mulheres na cela. Aí dorme na praia55. No banheiro tem as 

garrafas de água que a gente coloca para pegar água para tomar banho 

gelado (MULHERESEMPRISÃO, 2017, p. 153, grifo nosso).  

 

De acordo com a pesquisa de Ana Gabriela Mendes Braga e Bruna Angotti (2015, p. 

78), analisando estabelecimentos prisionais tidos como referência no Brasil, espaços 

especialmente destinados ao exercício da maternidade existiam somente em algumas capitais 

do país e não atingiam a população prisional feminina de modo geral. Ademais, nestes, 

                                                           
52  “Cama; estrutura que sustenta o colchão” (MULHERESEMPRISÃO, 2017, p.236). 
53 “JEGA É a cama do presídio. São beliches de três camas, cada estrato é conhecido por jega” 

(DINIZ, 2015, p.219). 
54 “VALETE Acomodação de duplas de presas nas JEGAS para dormir, uma para cada lado do 

colchão” (DINIZ, 2015, p.223). 
55 “PRAIA É o chão da cela onde as presas estendem o lençol à noite para dormir” (DINIZ, 2015, 

p.221). 
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também havia falhas estruturais, como as que se menciona nesse trabalho, o que permite 

afirmar que é precário o exercício da maternidade pelas mulheres que se encontram presas nos 

diferentes cantos do país.  

Buscando entender essa situação, é interessante a análise de Angotti (2015, p.2) que 

menciona que as prisões femininas foram criadas no Brasil somente no final da década de 30, 

início de 40, em uma parceria do Estado com a Congregação de Nossa Senhora do Bom 

Pastor D’Angers, que tinha como missão cuidar das mulheres em descaminho ao redor do 

mundo. Antes, as mulheres ocupavam determinadas salas em presídios masculinos. 

Segundo ela, “De lá para cá, poucas foram as instituições construídas especificamente 

para abrigar mulheres, pois, em geral, a prisão feminina é uma extensão da masculina, sendo 

seus espaços adaptados em prédios antes destinados aos homens ou a outras funções” 

(ANGOTTI, 2015, p.2). 

Esta pode ser uma das razões principais para a precariedade dos presídios femininos 

que, pelo analisado, não possuem, em sua maioria, as menores condições para receber uma 

mulher, muito menos gestantes e mães.  

 

2.3.  ASSISTÊNCIA SOCIAL: VISITAS 

 

 

Art. 203, I, CF Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 

social, e tem por objetivos: 

I- a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice; 

Art.23, VII, LEP Art. 23. Incumbe ao serviço de assistência social: 

VII - orientar e amparar, quando necessário, a família do 

preso, do internado e da vítima. 

Art. 41, caput e X, LEP 

 

Art. 41. Constituem direitos do preso: 

X- visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos 

em dias determinados; 

Art. 19, § 4º, ECA Art. 19. § 4º Será garantida a convivência da criança e do 

adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por 

meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, 
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nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade 

responsável, independentemente de autorização judicial. 

(Parágrafo incluído pela lei nº 12.962/14). 

Regra 23, 

Regras de Bangkok 

Regra 23 Sanções disciplinares para mulheres presas não 

devem incluir proibição de contato com a família, 

especialmente com crianças. 

Regra 26, 

Regras de Bangkok 

Regra 26 Será incentivado e facilitado por todos os meios 

razoáveis o contato das mulheres presas com seus 

familiares, incluindo seus filhos/as, quem detêm a guarda de 

seus filhos/as e seus representantes legais. Quando possível, 

serão adotadas medidas para amenizar os problemas das 

mulheres presas em instituições distantes de seus locais de 

residência. 

TABELA 3: ASSISTÊNCIA SOCIAL: VISITAS 

 

A visita é um dos assuntos mais importantes para as mulheres em privação de 

liberdade, podendo esta ser englobada em um tema mais amplo, a assistência social. 

Conforme arts. 203, I, da CF, e 23, VII, da LEP, esta tem como objetivo, respectivamente, 

amparar a família, de modo geral, e, mais especificamente, a família das pessoas que se 

encontram encarceradas. Como a visita às mulheres nesta situação é essencial para a proteção 

dos elos familiares, o que se pode depreender, por exemplo, a partir da leitura das regras de 

Bangkok (Regras 23 e 26), da LEP (art. 41, caput e X), e do ECA (art. 19, § 4º), optou-se por 

alocá-la neste subitem. 

Apesar de sua relevância, inclusive reconhecida pela legislação, recebê-la não é uma 

unanimidade entre as mulheres em privação de liberdade. Para algumas, como Gabriela, elas 

são fundamentais, as fortalecem e as permitem realmente saber como as coisas estão, uma vez 

que as cartas demoram muito para sair do presídio e voltar (MULHERESEMPRISÃO, 2017, 

p.131).  

Outras, entretanto, preferem que suas/seus filhas/filhos não as vejam naquelas 

condições, buscando informações por meio de outras/outros familiares. Algumas sentem uma 

mistura de vergonha e de revolta ao verem suas/seus entes queridas/queridos se sujeitarem à 

revista vexatória56, o que as desencoraja a receber visitas. “Por que que eles têm que passar 

por isso? Eles estão pagando junto comigo. Sinto vergonha e sinto saudades também. Uma 

                                                           
56 Trata-se de tema de enorme relevância, motivo pelo qual se sugere esta questão para futuras 

pesquisas. 
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vez eu chorei pra minha filha e pedi desculpas (Eduarda)”  (MULHERESEMPRISÃO, 2017, 

p.131).  

Na cadeia pública feminina de Franca/SP, por exemplo, apesar de não ser 

unanimidade57, houve muitos relatos sobre a vexação sofrida pelas/pelos familiares. Uma das 

mulheres chegou a afirmar que seu pai “não vem por humilhação” e, outra, presa há quatro 

meses e sem visitas, falou, entre lágrimas, que sua parente “não é filho de cachorro não” 

(BRAGA; ANGOTTI, 2015, p.41). 

 Mas não é somente a vontade da presa que influencia a questão. Muitas famílias são 

do interior e não possuem condições de visitar as mulheres nos estabelecimentos prisionais 

mais distantes com frequência, como relataram algumas das reclusas da cadeia pública de 

Franca/SP (BRAGA; ANGOTTI, 2015, p. 40-41). Algumas mães, mais velhas, muitas vezes, 

não conseguem se locomover na cidade grande, como afirmou Keila: “Estou há um ano sem 

visita. Minha mãe não conhece a cidade grande. Fica difícil para ela”. Ademais, o receio de 

entrar no estabelecimento prisional também é um fator que traz dificuldades 

(MULHERESEMPRISÃO, 2017, p.131).  

Estes motivos também tornam complicados os envios de jumbo e sedex58, o que, 

somado à ausência de visitas, gera um abandono total: material, psicológico e emocional, 

como ocorria com Débora: “Aqui nesta unidade é como na anterior: não recebo nada” 

(MULHERESEMPRISÃO, 2017, p.131).  

Diferenças nas regras de funcionamento dos estabelecimentos femininos e masculinos 

também acentuam o abandono da mulher que se encontra encarcerada, como no caso de 

Franca/SP. Na cadeia feminina, as mulheres reclamavam que no Centro de Detenção 

Provisória (CDP) da cidade, onde os homens estavam presos, as visitas, além de ter maior 

duração, eram realizadas aos domingos, sendo que, uma vez por mês, acontecia a chamada 

“dobradinha”: elas eram dobradas, ocorrendo no domingo e também no sábado (BRAGA; 

ANGOTTI, 2015, p. 40-41).  

Quando a questão é a visita íntima59, a discrepância é ainda maior. Estendida às 

mulheres por meio da Resolução nº 01, de 30 de março de 1999, do Conselho Nacional de 

                                                           
57 Para algumas, as crianças e idosas eram tratadas respeitosamente, já para outras ainda havia muita 

humilhação. Essa diferença de perspectivas se deve, possivelmente, ao status que cada uma delas 

ocupava na prisão. Assim, quanto mais alto este era, maior respeito seus familiares pareciam receber 

(ANGOTTI; BRAGA, 2015, p.41).  
58“Forma de receber alguns itens por correio, como cigarro, bolachas, etc.” (MULHERESEMPRISÃO, 

2017, p.236). 
59 Trata-se de tema de enorme relevância, motivo pelo qual se sugere esta questão para futuras 

pesquisas. 
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Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), após insistentes reivindicações de mulheres que 

estavam presas, voluntárias, grupos de defesa dos direitos das pessoas privadas de liberdade, 

como o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC) e a Pastoral Carcerária, foi na 

Penitenciária Feminina da Capital que a primeira visita íntima ocorreu, no ano de 2001, quase 

20 anos depois de o direito ter sido assegurado nas penitenciárias masculinas (LIMA, 2006, 

p.8). 

De acordo com esta resolução, a visita íntima passou a ser entendida como a recepção 

pela/pelo presa/preso, nacional ou estrangeira/estrangeiro, de cônjuge ou parceira/parceiro, no 

estabelecimento prisional em que estivesse recolhida/recolhido, em local reservado, com 

inviolabilidade e privacidade asseguradas.  

Entretanto, como o principal objetivo era manter o contato familiar, buscando, assim, a 

ressocialização, a forma como a administração penitenciária as regulamentou evidenciou que 

esta entendia que só seriam aptos ao convívio social as/os membras/membros de uma família 

heterossexual formalmente constituída. A interdição de visitas de ex-reclusas e de visita 

íntima homossexual, criando enormes dificuldades para parte das internas manterem seus 

laços sexuais, afetivos e familiares, comprovou este posicionamento. Uma das mulheres 

(Andrea) chegou, inclusive, a afirmar:  

 
(...) restrições impostas às visitas de ex-presos nas unidades penais e a visita 

íntima homossexual acabam fazendo com que as relações estabelecidas 

intramuros “acabem no portão”, sendo mais comum que a presa comece um 

novo relacionamento dentro do estabelecimento prisional (PADOVANI, 

2010, p. 96-97).   

 

Para Kenarik Boujikian, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo e membra do Grupo de Estudos e Trabalho “Mulheres Encarceradas” (GET–Mulheres), 

em entrevista publicada em 2015, uma das violações sofridas pelas mulheres no cárcere podia 

ser percebida pela instauração da visita íntima para elas somente nos anos 2000 e, ainda 

assim, não ser garantida em muitos estabelecimentos. Mesmo em locais em que esta era uma 

possibilidade, ela se condicionava a regras rígidas. Algumas diretoras de presídios femininos 

chegavam a afirmar que tendiam a negá-las, uma vez que temiam que as mulheres 

engravidassem (BRAGA; ANGOTTI, 2015, p. 37).  

Somam-se a estes problemas, outros, de natureza estrutural, como relatado na cadeia 

pública feminina de Franca/SP, onde não havia local adequado para a visita íntima, sendo esta 

realizada na própria cela, muitas vezes na presença de crianças e de familiares. Isso acabava 

gerando um clima muitas vezes constrangedor entre as mulheres e criando um conflito entre o 
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direito de exercer livremente a sexualidade e a intimidade e o respeito às famílias que ali se 

encontravam presentes (BRAGA; ANGOTTI, 2015, p. 41-42).  

Por estes fatores, sobretudo, é que, em 2008, por exemplo, apesar de 70,59% dos 

estabelecimentos prisionais brasileiros permitirem a visita íntima, apenas 9,68% das mulheres 

em privação de liberdade a recebiam (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA; DEPARTAMENTO 

PENITENCIÁRIO NACIONAL 60, 2008, p. 25).  

Buscando resolver parte da questão, mais de dez anos após a Resolução 01/1999, do 

CNPCP, atendendo às recomendações do Plano de Política Criminal e Penitenciária, no 

sentido de garantir visita íntima à população LGBT61, foi editada a Resolução nº 04, no dia 29 

de junho, de 2011, revogando expressamente a primeira, ampliando esta às relações hétero e 

homoafetivas, garantindo, ainda, em seu artigo 2º, que esta deveria ser assegurada às pessoas 

casadas, em união estável ou em relações homoafetivas (GUIMARÃES, 2015, p. 69). 

Por não se tratar de lei, apenas de recomendação, esta orientação esbarra na 

burocracia, na estrutura física dos estabelecimentos prisionais e, principalmente, na visão da 

sociedade que entende, sob alegações morais, que este tipo de visita, sobretudo quando se 

trata das mulheres que se encontram presas, é uma regalia (GUIMARÃES, 2015, p. 69). 

Essa situação de abandono, acima retratada, é ainda mais grave no caso das gestantes. 

Além da falta de jumbo e de sedex62, que poderiam ajudar no suprimento de remédios e 

roupas necessários para a mulher grávida e para o bebê, a falta de visitas, inclusive íntimas, 

traz prejuízos emocionais àquela, que já se encontra em uma situação de maior 

vulnerabilidade, passando por um período de mudanças e transformações, cujas dificuldades 

se acentuam com a solidão do cárcere. Isso acaba sendo mais sentido quando a falta, 

principalmente de visitas, vem do companheiro, o que mais uma vez reforça o papel da 

mulher como a única responsável pelo cuidado da/do filha/filho63 (MULHERESEMPRISÃO, 

2017, p.152-153).  

Se na sociedade o papel social da mulher já é associado à maternidade (ANGOTTI, 

2012), no cárcere, a situação se agrava: por um lado, ela continua sendo, de maneira geral, a 

                                                           
60 Relatório elaborado por meio de uma parceria entre o Ministério da Justiça e o Departamento 

Penitenciário Nacional, publicado em 2008. 
61 Optou-se, neste trabalho, pela utilização do termo LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais), adotado inclusive pelo Congresso Nacional, de maneira ampla. 
62 “Itens de higiene, alimentação e vestimenta que são entregues pessoalmente por familiares nas 

unidades prisionais” (MULHERESEMPRISÃO, 2017, p.130). 
63 Optou-se por falar em “companheiro”, não incluindo “companheira”, para reforçar o papel de 

gênero desempenhado pelas mulheres, principalmente em uma relação heterossexual, vez que impera, 

nestas, via de regra, a visão machista de que a mulher é a principal responsável, quando não a única, 

pelo cuidado com a criança. 
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única responsável pelos cuidados da bebê, mas, por outro, a sociedade a considera indigna de 

ser mãe por ter delinquido. 

E este estereótipo excede os limites do que a sociedade pensa sobre a mulher que 

delinquiu, sendo incorporado por esta (ESPINOZA, 2004, p.153), vez que ela absorve os 

valores sociais difundidos.  

Tudo isso aumenta as pressões por ela vivenciadas, desde a gestação, que já são 

enormes devido à realidade precária do cárcere, acima relatadas, e às mudanças advindas da 

gestação e da maternidade. Ela é ou se tornará mãe, a única responsável pela/pelo bebê, na 

maioria das vezes, diante do abandono do companheiro, mas, ao mesmo tempo, é “uma 

criminosa”. 

E isso faz com que muitas se sintam culpadas, buscando se reaproximar de suas/seus 

filhas/filhos, dos quais se distanciaram quando da prisão, de qualquer maneira, como forma de 

redenção: “As únicas coisas que eu quero reparar é o amor de meus filhos. Eu não 

consigo...eu não consigo porque eles deve ter tido muitas horas querendo que eu tá lá e eu 

nunca estava, então eles estão [chateados], eu..., vai demorar pra mim conseguir” 

(ESPINOZA, 2004, p. 154, relato de Joana). 

 

 

2.4.  ASSISTÊNCIA JURÍDICA: GUARDA DAS/DOS FILHAS/FILHOS  

 

 

Art. 5º, LXXIV, CF Art. 5º. LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos; 

Art. 15, caput, LEP Art. 15. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos 

internados sem recursos financeiros para constituir 

advogado.  

Art. 13, § 1º, ECA Art. 13. § 1º As gestantes ou mães que manifestem 

interesse em entregar seus filhos para adoção serão 

obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à 

Justiça da Infância e da Juventude. (Redação dada pela Lei 

nº 13.257, de 8 de março de 2016). 

Art. 23, § 2º, ECA Art. 23. § 2º A condenação criminal do pai ou da mãe não 

implicará a destituição do poder familiar, exceto na 

hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de 

reclusão, contra o próprio filho ou filha. (Parágrafo 
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incluído pela lei nº 12.962/14). 

Art. 158, caput e § 2º, 

ECA 

Art. 158. O requerido será citado para, no prazo de dez 

dias, oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem 

produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e 

documentos.  

§2o O requerido privado de liberdade deverá ser citado 

pessoalmente. (Parágrafo incluído pela lei nº 12.962/14). 

Art. 159, caput e 

parágrafo único, ECA 

 

Art. 159. Se o requerido não tiver possibilidade de 

constituir advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de 

sua família, poderá requerer, em cartório, que lhe seja 

nomeado dativo, ao qual incumbirá a apresentação de 

resposta, contando-se o prazo a partir da intimação do 

despacho de nomeação. 

Parágrafo único.  Na hipótese de requerido privado de 

liberdade, o oficial de justiça deverá perguntar, no 

momento da citação pessoal, se deseja que lhe seja 

nomeado defensor. (Parágrafo incluído pela lei nº 

12.962/14). 

Art. 161, § 5º, ECA Art. 161. Não sendo contestado o pedido, a autoridade 

judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público, por 

cinco dias, salvo quando este for o requerente, decidindo 

em igual prazo.   

§ 5º Se o pai ou a mãe estiverem privados de liberdade, a 

autoridade judicial requisitará sua apresentação para a 

oitiva. (Parágrafo incluído pela lei nº 12.962/14). 

  TABELA 4: ASSISTÊNCIA JURÍDICA: GUARDA DAS/DOS FILHAS/FILHOS 

 

O problema da falta de assistência jurídica nos estabelecimentos prisionais não é novo. 

Julita Lemgruber (1983, p.41), na década de 70, já relatava que, no Talavera Bruce, 

eventualmente, compareciam estagiárias/estagiários para, a partir das entrevistas, tentar 

desvendar como estava o andamento dos processos. Relatou, por exemplo, que, em 1977, 

somente 26 mulheres deixaram a prisão após o cumprimento de suas penas e que apenas 15 

foram beneficiadas com o livramento condicional, revelando a ineficiência da assistência 

jurídica naquele estabelecimento prisional. 

Não tendo meios de contratar advogadas/advogados particulares, a maior parte 

dependia da Defensoria Pública, que, por sua vez, não contava com número razoável de 

profissionais para o acompanhamento processual. Logo, várias internas não podiam exercer os 
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direitos mínimos que lhes eram assegurados pelo Código Penal Brasileiro (LEMGRUBER, 

1983, p.41). 

 Essa situação ainda persiste. Há insuficiência de Defensorias Públicas Estaduais e o 

quadro de funcionárias/ funcionários é reduzido, tendo atuação em apenas alguns municípios 

do país. As mulheres em privação de liberdade, de modo geral, não conseguem se comunicar 

com suas defensoras/defensores por vias institucionais, precisando que familiares telefonem 

ou compareçam à Defensoria em busca de informações, o que só ocorre caso a mulher não 

tenha sido abandonada em virtude da prisão.  

Em alguns locais, diante da falta destas/destes, outras/outros 

funcionárias/funcionários, como técnicas/técnicos, diretoras/diretores, assistentes sociais 

acabavam peticionando ao Judiciário, requerendo direitos para as mulheres, como a prisão 

domiciliar, por exemplo (BRAGA; ANGOTTI, 2015, p.72). 

 Diante desta falta de assistência jurídica, a despeito do que prelecionam o art. 5º, 

LXXIV, da CF, e o art. 15, caput, da LEP, as grávidas e puérperas64 vivem constantemente 

em dúvida a respeito do destino de suas crianças findo o prazo do período de amamentação. 

Elas se perguntam se a criança vai ficar com parentes ou se vai para abrigos, se elas 

vão perder a guarda, se poderão reencontrá-los após cumprirem suas penas. Medos que as 

acompanham desde o período gestacional e que, na maioria das vezes, só cresce devido à 

pouca assistência jurídica que recebem, impedindo que suas dúvidas sejam esclarecidas e que 

elas sejam informadas sobre seus direitos, presentes, por exemplo, no art. 13, § 1º; no art. 23, 

§ 2º; no art. 158, caput e § 2º;  no art. 159, caput e parágrafo único; e no art. 161, § 5º, todos 

do ECA. 

Assim, casos como o de Lucinéia, que criticou não ter sido ouvida no processo, não 

conseguindo mencionar que não queria que a filha fosse para o abrigo porque teria com quem 

deixá-la, não são raros: 

Ao ser perguntada se ela esteve perante algum juiz, ela menciona que na 

audiência criminal “eu fui ouvida mas não tive oportunidade de falar”, “é um 

direito meu ver o que ela (assistente social) está escrevendo pro juiz”, “eu 

não assinei papel algum” [...] “devia ter ciência pra onde minha filha está 

indo, ir visitar antes”, “pra mim eles vão estar levando um pedaço de mim e 

não sei pra onde vai”. Mas ela disse que vai descobrir, e que, assim que sair, 

vai ao abrigo para pegar a filha, nem que tenha que “acampar na porta e ir na 

Rede Record, Rede Globo...” (BRAGA;ANGOTTI, 2015, p.64-65- grifo das  

autoras). 

 

                                                           
64 “Utilizamos o termo puérpera para nos referir às mulheres que têm filhas entre zero e seis meses, 

classificação utilizada pela equipe multidisciplinar do Centro Hospitalar de São Paulo, onde fica parte 

das puérperas do estado” (ANGOTTI; BRAGA, 2015, p.17). 
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 Nessa situação de pouco ou nenhum acesso à justiça, muitas mulheres temem o 

abrigamento: “Eu não queria que minha filha fosse pro abrigo não. É o que eu tenho mais 

medo... é da minha filha ir pro abrigo”. “E se nenhum familiar quiser o nosso filho, ele vai 

para um abrigo. E eu já fui para um abrigo. Quando eu tinha 7 anos até os 18 anos, mas eu 

não quis ficar” (NASCER nas prisões: impacto social, 2017). 

 Outras sentem medo de deixar sua/seu bebê, ainda nova/novo, com parentes que nem 

conhecem direito, como a avó paterna, ou com seus pais e irmãos, sentindo-se inseguras com 

relação aos cuidados que estes terão com a criança (MULHERESEMPRISÃO, 2017, p.157).  

 Assim, de tudo o que se expôs quanto à saúde, às condições de higiene, de alimentação 

e de estrutura física; às dificuldades com relação ao recebimento de visitas; e à falta de 

assistência jurídica, resta claro que a situação da mulher no cárcere é muito precária, 

causando-lhe enormes dificuldades emocionais, físicas e materiais.   

Quando se pensa nas gestantes, como foi apontado nos tópicos acima mais 

detalhadamente, a situação se torna ainda mais grave, sendo urgentes medidas 

desencarceradoras, como a prisão domiciliar substitutiva da preventiva, para conferir às 

mulheres grávidas e, consequentemente, a suas/seus bebês, melhores condições de vida e 

desenvolvimento. 

 

3. O MARCO LEGAL DE ATENÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA E O HC COLETIVO 

Nº 143. 641, DO STF: MARCOS TEMPORAIS DA ESPERANÇA   

 

3.1. O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA (LEI Nº 13.257/16) 

 

A ideia de se criar o Marco Legal da Primeira Infância surgiu em maio de 2011 com a 

Frente Parlamentar da Primeira Infância, integrada por cerca de 200 parlamentares. 

Posteriormente, esta frente se uniu à Rede Nacional Primeira Infância (RNPI), que articula, 

nacionalmente, organizações da sociedade civil, do governo, do setor privado, além de outras 

redes que atuam, de alguma forma, na luta pela garantia dos direitos ligados à Primeira 

Infância (MARCO legal, o que é, p. 6-7). 

Em dezembro de 2013, o Projeto de Lei da Primeira Infância (6.998) foi elaborado e, 

em fevereiro do ano seguinte, seguiu à Comissão Especial da Primeira Infância para análise, 

tendo sido realizados diversos eventos, em várias regiões do país, com vistas a ouvir a opinião 

da sociedade civil e de especialistas. Após sua aprovação na Câmara, o projeto ganhou o 
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número 14 de 2015 e passou a tramitar no Senado Federal, sendo aprovado. Por fim, a Lei nº 

13.257/2016 foi sancionada, promulgada e publicada pela Presidenta da República à época, 

Dilma Rousseff (MARCO legal, o que é, p. 3 e p.6-7). 

A Lei em questão se caracteriza, principalmente, por um conjunto de ações que são 

voltadas para a promoção e o desenvolvimento da Primeira Infância, conceito que abarca a 

nascitura, desde a concepção, e vai até a criança com seis anos de idade (MARCO legal, o que 

é, p. 1). Entretanto, apesar de o objetivo principal desta lei ser a proteção infantil, vários 

direitos das gestantes, inclusive das mulheres grávidas em privação de liberdade, acabaram 

sendo também concedidos ou ampliados. 

Dois casos foram as inclusões, no art. 6º, do inciso X65, e no art. 304, do § 4º66, ambos 

do CPP, da garantia de que informações sobre a família e as/os filhas/filhos de pessoa presa 

ou acusada fossem anotadas no auto de prisão em flagrante, criando, assim, mecanismos para 

as atoras/atores do sistema de justiça se atentarem à condição da mulher, geralmente a 

responsável pelo cuidado com as crianças (BRASIL avança na implementação das Regras de 

Bangkok e cria novas hipóteses de prisão domiciliar, 2017, p.2). 

Com isso, tanto a autoridade policial, quando da prisão, quanto a judiciária, já no 

decorrer do processo, terão informações sobre a existência de filhas/filhos, suas idades, se 

possuem algum tipo de deficiência ou não e quem é a/o eventual responsável pelos cuidados 

com as crianças, a ser indicado pela própria pessoa presa ou acusada (BRASIL avança na 

implementação das Regras de Bangkok e cria novas hipóteses de prisão domiciliar, 2017, 

p.2). 

A lei também prevê “atenção especial a mães que optam por entregar seus filhos para a 

adoção e gestantes em privação de liberdade” (MARCO Legal da Primeira Infância: um ano 

em defesa das crianças, 2017, p.1). Nesse sentido, o Marco Legal incluiu o § 1º ao art. 13, do 

ECA, mencionando que as gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar suas 

filhas/filhos para adoção, obrigatoriamente, deverão ser encaminhadas à Justiça da Infância e 

da Juventude, sem que haja constrangimento. Outra inclusão feita ao ECA, dessa vez ao art. 

8º, foi o § 6º,  que preleciona que a gestante e a parturiente têm direito a uma/um 

                                                           
65  Art. 6º, X, do CPP: “Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial 

deverá: (...) X - colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem 

alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado 

pela pessoa presa.” (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).  
66  Art. 304, § 4º, do CPP: “Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação 

sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato 

de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.” (Incluído pela Lei nº 

13.257, de 2016). 
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acompanhante, preferencialmente no pré-natal, durante o trabalho de parto e logo após a 

realização deste. 

Por fim, há que se mencionar a alteração mais relevante para este trabalho: a expansão 

das “possibilidades de serem adotadas escolhas menos encarceradoras em um contexto de uso 

abusivo de prisão provisória” (NOVA lei da infância começa a ser aplicada e mãe recebe 

prisão domiciliar, 2016, p.1), entre as quais, a de substituição da prisão preventiva pela 

domiciliar para todas as gestantes. 

De acordo com a redação anterior do art. 318, do CPP, tinham direito ao benefício as 

pessoas: maiores de 80 (oitenta) anos, as extremamente debilitadas por motivo de doença 

grave, aquelas que fossem imprescindíveis aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos 

de idade ou com deficiência, e as gestantes a partir do 7º mês de gravidez ou sendo esta de 

alto risco.  

Com a nova redação, além dos três primeiros casos acima mencionados, também 

passou a ser possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para: gestantes, 

mulheres com filha/filho de até 12 anos de idade incompletos, e homens, caso sejam os únicos 

responsáveis pelos cuidados da filha/filho com até 12 anos de idade incompletos.  

O que se pode perceber é que, além de ter ampliado a possibilidade desta substituição 

para os homens quando únicos responsáveis pelo cuidado com as filhas/filhos com até 12 

anos de idade incompletos, a Lei nº 13.257/2016 ampliou as chances de mulheres grávidas 

e/ou com filha/filho de até 12 anos de idade incompletos cumprirem suas penas em prisão 

domiciliar. No caso da gestação, sobretudo, não sendo mais necessária a comprovação da 

gravidez de alto risco ou de que a mulher esteja, no mínimo, no 7º mês, pode-se começar a 

pensar em uma possibilidade mais concreta de se desencarcerar uma quantidade significativa 

de mulheres.  

  

3.2. O HC COLETIVO Nº 143.641, DO STF 

 

O HC coletivo nº 143.641 foi uma ação proposta pelo Coletivo de Advocacia em 

Direitos Humanos (CADHu), em maio de 2017, a favor de todas as gestantes, puérperas ou 

mães de crianças de até 12 anos de idade incompletos que se encontrem presas 

provisoriamente, bem como em favor das próprias crianças (CADHu; ITTC, 2018, p. 2).  

Julgando este pedido, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no dia 

20/02/2018, por maioria de votos, concedeu a ordem para a substituição da prisão preventiva 

por prisão domiciliar para as mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos 
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incompletos ou com deficiência, privadas de sua liberdade, em todo o território nacional, sem 

prejuízo da aplicação das demais medidas alternativas previstas no art. 31967, do CPP 

(NOTÍCIAS STF, 2018, p.1). A decisão vale também para as adolescentes em internação 

provisória ou cumprindo medida socioeducativa. Com esta concessão, estima-se que mais de 

15 mil mulheres sejam beneficiadas (CADHu; ITTC, 2018, p.7). 

No mérito da decisão, o ministro relator Ricardo Lewandowski, ressaltou a situação 

degradante dos presídios brasileiros, reconhecendo o estado de coisas inconstitucional no 

sistema prisional do país. Mencionou dados do Infopen e trouxe narrativas da realidade 

vivenciada pelas mulheres nos estabelecimentos prisionais nacionais (NOTÍCIA STF, 2018, 

p.2). 

Mencionou o art. 5º, inciso XLV, da CF, que diz que nenhuma pena passará para 

terceira pessoa, considerando que isso é descumprido nos casos das gestantes, vez que as 

penas das mães passam para suas/seus filhas/filhos. Ademais, ressaltou a violação ao art. 227, 

da CF, que estabelece prioridade absoluta na proteção às crianças. Reiterou, ainda, a 

sensibilidade do Legislativo quanto a esta questão, citando o Marco Legal da Primeira 

Infância (Lei 13.257/2016) (NOTÍCIA STF, 2018, p.2). 

Foi seguido pelos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello, divergindo 

apenas o ministro Edson Facchin, para quem o estado de coisas inconstitucional no sistema 

prisional pátrio não implicaria automática concessão de prisão domiciliar, devendo esta ser 

analisada nos casos concretos (NOTÍCIA STF, 2018, p.2). 

Ficaram de fora da decisão mulheres acusadas de crimes praticados com violência ou 

grave ameaça e aquelas que cometeram crimes contra suas/seus descendentes, devendo suas 

situações serem analisadas de maneira concreta pela/pelo juíza/juiz (CADHu, 2018, p.1). Em 

                                                           
67 Art. 319, do CPP: “São medidas cautelares diversas da prisão: I - comparecimento periódico em 

juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de 

acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o 

indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; III - 

proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, 

deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; IV - proibição de ausentar-se da Comarca 

quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; V - 

recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha 

residência e trabalho fixos; VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza 

econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações 

penais; VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou 

grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de 

reiteração; VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do 

processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; 

IX - monitoração eletrônica”.              
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outros casos excepcionalíssimos, desde que devidamente fundamentados, também poderá não 

ser concedida a substituição.  

Nestes, cabe frisar, a/o magistrada/magistrado deverá analisar as particularidades de 

acordo com a lei, se atentando para o fato de que a prisão preventiva continua sendo medida 

extrema, aplicável excepcionalmente, sendo demonstradas a inadequação e a insuficiência de 

medidas cautelares diversas da prisão. Assim, ainda é possível a concessão de liberdade 

provisória, outras medidas cautelares e, até mesmo, de prisão domiciliar nestes casos 

(CADHu, ITTC, 2018, p.3). 

As mulheres que respondem por crime de tráfico de drogas não ficaram de fora do HC, 

o que revela o enorme potencial desencarcerador da decisão, já que a grande maioria das 

daquelas que se encontram encarceradas, hoje, no Brasil, respondem pela prática deste 

delito68. Da mesma forma, a medida pode ser aplicada às reincidentes, devendo seus casos 

serem avaliados pela juíza/juiz da causa, respeitando-se a legislação (CADHu; ITTC, 2018, 

p.3-4). 

Aquelas que se encontrarem em situação de rua, forem estrangeiras ou estiverem em 

outra situação de vulnerabilidade habitacional poderão ter a prisão preventiva substituída por 

outra medida cautelar diversa da prisão, que não a domiciliar, como o comparecimento 

periódico em juízo, não podendo, portanto, serem prejudicadas pela impossibilidade de 

concessão da prisão domiciliar, já que o STF entende que a vulnerabilidade não é crime 

(CADHu; ITTC, 2018, p.3-4). 

Ficou estipulado que os tribunais estaduais e federais, incluída a Justiça Militar, terão 

até 60 dias para aplicar integralmente a decisão, cabendo a cada tribunal definir a forma como 

o fará. O TJSP, por exemplo, editou comunicado solicitando à Secretaria de Administração 

Penitenciária, à Secretaria de Segurança Pública e à Secretaria de Estado da Justiça e da 

Defesa da Cidadania que informem os casos de mulheres que se encontrem nas situações 

abarcadas pelo HC em 15 dias. As juízas/juízes criminais e da Infância e Juventude 

infracional terão, assim, mais 15 dias para comunicar suas decisões aos estabelecimentos 

prisionais. Estes, por sua vez, independentemente de provocação, devem informar aos juízos 

respectivos a situação das gestantes e mães que custodiam (CADHu; ITTC, 2018, p.5). 

O Conselho Nacional de justiça (CNJ) também deverá avaliar a possibilidade da 

realização de mutirões para a reavaliação da prisão provisória e da internação de adolescentes. 

                                                           
68 De acordo com o INFOPEN MULHERES (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2018, p.54), até junho de 

2016, 62% das mulheres em privação de liberdade no Brasil respondiam por tráfico de drogas, 11% 

por roubo, 9% por furto, 6% por homicídio. 
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Ademais, juízas/juízes que realizarem audiências de custódia e aquelas/aqueles perante as/os 

quais tramitarem ações penais em que houver mulheres presas preventivamente nas situações 

do HC deverão, de ofício, reavaliar o cabimento da prisão preventiva e a possível substituição 

por prisão domiciliar (CADHu; ITTC, 2018, p.5). 

 Esta decisão do Supremo Tribunal Federal foi um avanço no tocante ao 

desencarceramento de mulheres no Brasil. Uma decisão história, inclusive por se tratar de um 

HC coletivo, que poderá ter um efeito de grandes proporções na redução da quantidade de 

mulheres que se encontram encarceradas no país. Ao serem valorizadas enquanto mulheres, 

como se pôde perceber pelas questões de mérito levantadas pelo ministro Lewandowski, 

também ficou evidente, pelo menos à primeira vista, a crescente preocupação, por parte desta 

Corte, com as próprias mulheres, em situações de maior vulnerabilidade devido à gestação e à 

maternidade, para além do objetivo de proteção única de suas/seus filhas/filhos. 
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CAPÍTULO III – OS RESULTADOS DO CAMPO: COMO DECIDIRAM AS/OS 

MINISTRAS/MINISTROS DAS DUAS PRINCIPAIS CORTES DO PAÍS 

 

1. REGIÕES DE ORIGEM 

 

O primeiro dado secundário a ser analisado diz respeito às regiões das quais os 

recursos das gestantes se originaram. Estes dados podem ser encontrados na coluna “REG” da 

tabela do “Anexo B”. 

 Importante ressaltar quanto a esta tabela que, na coluna referente a estes dados, pela 

primeira vez, aparecem julgados marcados com o símbolo “x”. Este símbolo aparecerá todas 

as vezes que a informação analisada não tiver sido encontrada na decisão69. 

Dito isso, puderam ser localizados os seguintes dados no Supremo Tribunal Federal: 

 

GRÁFICO 1: REGIÕES DE ORIGEM DOS RECURSOS - STF - 2016/2018. 

 

 Já no Superior Tribunal de Justiça, as informações colhidas estão expostas no 

gráfico abaixo70: 

                                                           
69 Houve ausência de informações, representada pelo símbolo “x”, em: “REG”; “ADV/DP”; “M.”; 

“Nº”; “Ida.”; “Tipo Penal”; “Cond.”; “Pe.”; “R.”. 
70 Um dos casos encontrados tinha como coator o MPF, sem nenhuma menção ao estado do qual se 

originou o recurso, de modo que esta decisão foi desconsiderada para a análise deste tópico. 
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GRÁFICO 2: REGIÕES DE ORIGEM DOS RECURSOS - STJ - 2016/2018. 

  

Da análise dos gráficos acima, pode-se concluir que, no STF, só puderam ser 

localizados recursos de 2 regiões do Brasil: Sudeste e Centro-Oeste, prevalecendo a primeira.  

Já no STJ, foram encontrados recursos de todas as regiões do país, apesar de a maior 

quantidade ter se originado, respectivamente, no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste.  

Há que se destacar que as regiões brasileiras mais desenvolvidas, como o Sudeste, 

foram as que deram origem à maior quantidade de recursos. Ao mesmo tempo que isso pode 

revelar um maior acesso à justiça, vez que são regiões mais estruturadas, não se pode deixar 

de considerar que os dados obtidos podem ser sinais apenas da conexão entre estas regiões e o 

maior número de mulheres que nelas se encontram encarceradas, revelando uma grande 

demanda por recursos como os que estão sendo aqui estudados. 

Como pudemos observar no Capítulo II, Subcapítulo 1, até junho de 2016, São Paulo 

somou 15.104 mulheres em privação de liberdade, seguido por Minas Gerais, com 3.279, 

depois por Paraná, com 3.251, Rio de Janeiro, com 2.254, e Rio Grande do Sul, com 1.967. O 

Sudeste apresentou 3 estados entre os 5 com a maior quantidade de mulheres em privação de 

liberdade, enquanto o Sul foi responsável por 2 estados nas primeiras colocações. 

 Em contrapartida, os estados com os menores números de mulheres no cárcere, no 

mesmo período, foram: Amapá, com 107 mulheres, Roraima, com 168, Tocantins, com 193, 

Sergipe, com 226, e Piauí, 242 (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2018, p.12). Estes dados 

também vão ao encontro do que pudemos observar nos gráficos acima: em todo o período de 

análise, no STF, nenhum recurso adveio da região Norte ou da região Nordeste e, no STJ, na 

mesma temporada, apenas 5 foram provieram do Norte e 2 do Nordeste, o que está muito 

distante dos 82 recursos que apresentaram como origem a região Sudeste. 

Centro Oeste Sudeste Sul Nordeste Norte

2016/2018 14 82 16 2 5

2018 0 3 4 1 1

2017 8 55 4 0 2

2016 6 24 8 1 2

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

REGIÕES DE ORIGEM DOS RECURSOS - STJ - 2016/2018



67 

 

2. ADVOGADA/ADVOGADO OU DEFENSORIA PÚBLICA (ADV/DP)   

 

Os próximos dados secundários obtidos a serem analisados dizem respeito a quem 

representou a gestante no recurso, se advogada/advogado ou a Defensoria Pública Estadual 

(DPE), dados que se encontram detalhados na coluna “ADV/DP” da tabela do “Anexo B”. 

 Cabe observar que não foi possível mapear, nos julgados em que havia somente o 

nome da/do advogada/advogado, se estas/estes eram contratadas/contratados pela parte ou 

dativas/dativos, nomeadas/nomeados por meio de convênios entre as Defensorias Públicas 

Estaduais e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), por exemplo, de modo que esta análise 

não será realizada. 

Dito isso, puderam ser localizados os seguintes dados no Supremo Tribunal Federal: 

GRÁFICO 3: ADVOGADA/ADVOGADO OU DEFENSORIA PÚBLICA - STF- 2016/2018.  

 

Já no Superior Tribunal de Justiça, as informações colhidas estão expostas no gráfico 

abaixo 71:  

 

                                                           
71 Um dos julgados neste tribunal apresentou como representante a Defensoria Pública da União 

somada à representação dativa. Assim, por se tratar de Defensoria da União, diferentemente dos outros 

casos em que houve a atuação das Defensorias estaduais, esta decisão será desconsiderada para as 

análises deste tópico.  
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GRÁFICO 4: ADVOGADA/ADVOGADO OU DEFENSORIA PÚBLICA - STJ- 2016/2018.  

 

Do que acima se expôs, pode-se perceber uma diferença de resultados entre os dados 

do STF de 2016 e 2017. Naquele ano, houve uma prevalência de recursos com assistência da 

Defensoria Pública Estadual, somando 88%. Já neste, 80% tiveram advogadas/advogados 

como representantes, havendo, portanto, uma inversão da tendência consolidada no ano 

anterior. Em toda a temporada, preponderaram os recursos que tiveram as defensoras 

públicas/defensores públicos à frente, somando 62%. 

Já no STJ, o número de recursos que contaram com o auxílio de advogadas/advogados 

foi maior em todo o período, sendo de 59% em 2016, de 78% em 2017, de 89% em 2018, e de 

69% de 2016 a 2018.  

A prevalência de recursos com a assistência de advogadas/advogados, sobretudo no 

Superior Tribunal de Justiça e, no ano de 2017, no Supremo Tribunal Federal, somada ao 

perfil de vulnerabilidade socioeconômica da maioria das mulheres em privação de liberdade 

no Brasil72, à primeira vista, parece sugerir que, realmente, a Defensoria Pública Estadual não 

tem conseguido atender à sua demanda, sendo necessária a atuação de advogadas/advogados, 

constituídas/constituídos ou dativas/dativos, o que, no caso destas/destes últimas/últimos, 

pode levar à sensação de ausência de assistência jurídica, como retratado no Capítulo II, 

Subcapítulo 2.4. 

Entretanto, merece destaque o fato de a maioria dos recursos que chegaram ao STF 

terem tido a assistência de defensoras públicas/defensores públicos, apesar da inversão dessa 

tendência em 2017. Isso parece sugerir que estas/estes profissionais têm empregado seus 

                                                           
72  Ver Capítulo II, Subcapítulo 1.   
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recursos e esforços para levar, até a última instância, a pretensão das/dos assistidas/assistidos 

da DPE. 

 

3. MÊS DE GESTAÇÃO  

 

No que se refere ao mês de gestação em que se encontrava a pleiteante (coluna “M.” 

da tabela do “Anexo B”), algumas considerações se fazem necessárias. Primeiramente, pôde-

se constatar que, em alguns jugados, em vez de um dado numérico, aparecia a expressão 

“estágio avançado de gestação”. Por se tratar de dado considerado relevante, ele foi mantido 

nas análises, apesar de sua imprecisão. 

Além disso, nem todos os julgados traziam as informações sobre o período gestacional 

em “meses”, sendo muitos aqueles que mencionavam as “semanas”. Buscando padronizar e 

facilitar a leitura dos dados, optou-se por apresentar todos os períodos naqueles. Para isso, nos 

casos em que a informação se apresentava nestas, utilizou-se a seguinte fórmula de conversão: 

quantidade de semanas multiplicada por 7 (dias), com o resultado desta multiplicação sendo 

dividido por 30 (quantidade de dias por mês na média).73  

Há que se frisar, ainda, que não foi possível verificar se o mês gestacional mencionado 

no julgado dizia respeito aquele em que se encontrava a gestante quando da formulação do 

recurso ou se era um cálculo atualizado para o momento do julgamento, de modo que esta 

distinção não será considerada. 

Dito isso, puderam ser localizados os seguintes dados no Supremo Tribunal Federal: 

 

                                                           
73 CALCULADORA para conversão de semanas de gravidez em meses. Disponível em: 

<http://ferramentas.guiadobebe.com.br/calculadora-para-conversao-de-semanas-de-gravidez-em-

meses/>. Acesso em: 05 mar. 2018. 

http://ferramentas.guiadobebe.com.br/calculadora-para-conversao-de-semanas-de-gravidez-em-meses/
http://ferramentas.guiadobebe.com.br/calculadora-para-conversao-de-semanas-de-gravidez-em-meses/


70 

 

GRÁFICO 5: MÊS DE GESTAÇÃO - STF- 2016/2018. 

 

Já no Superior Tribunal de Justiça, as informações colhidas estão expostas no gráfico 

abaixo:  

 

GRÁFICO 6: MÊS DE GESTAÇÃO - STJ- 2016/2018. 

 

Do que acima se expôs, primeiramente, há que se considerar que, no STF, em 2016, 

apareceram, em maior quantidade, mulheres em “estágio avançado de gestação” 

(“AVANÇADO” nas legendas dos gráficos acima) e julgados que não apresentaram 

informações (“SEM DADO” também nas legendas acima), com 25% cada. Em 2017, neste 

tribunal, predominaram as mulheres com 4 meses de gestação, totalizando 40%, empatando 

na segunda posição, com 20%, as mulheres com 6 meses, em “estágio avançado de gestação” 

e as decisões que não apresentaram dados.  
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Nesta Corte, em todo o período de análise, lideraram as gestantes com 4 meses, 

aquelas em “estágio avançado de gestação” e, ainda, os casos que não apresentaram 

informações, com 23% cada. 

Já no STJ, em 2016, prevaleceram as mulheres com 7 meses, com 33%, seguidas pelos 

julgados em que não foram encontrados dados, com 27%. Em 2017, com 44%, lideraram as 

decisões em que não foram localizadas informações, seguidas pelas gestantes com 7 e 9 

meses, com 11% cada. Em 2018, nesta Corte, 75% dos casos não apresentaram dados, 

seguidos por mulheres com 8 e 9 meses, com 12,5% cada. 

Em todo o período de análise, no Superior Tribunal de Justiça, 41% dos julgados não 

apresentaram informações, sendo as gestantes com 7 e 8 meses as que apareceram mais 

recorrentemente, com 17% e 11%, respectivamente.  

 A primeira observação a ser feita diz respeito à quantidade de decisões que não 

apresentaram dados. À exceção do STF, em 2017, e do STJ, em 2016, em que estas ficaram 

na segunda posição, em todos os outros períodos de análise, foram as que apareceram mais 

frequentemente. À primeira vista, tem-se a sensação de que isso ocorreu por não ser esta uma 

variável muito utilizada pelas/pelos julgadoras/julgadores quando da concessão (ou não) da 

prisão domiciliar como substitutiva da preventiva. 

Outa análise importante é referente aos meses gestacionais que apareceram mais 

recorrentemente. No STF, de 2016 a 2018, foram encontradas em maiores quantidades as 

gestantes em “estágio avançado” e aquelas com 4 meses. No STJ, por sua vez, na mesma 

temporada, preponderaram as mulheres com 7 e 8 meses. 

Observando estes dados, parece haver, ainda, no STJ, uma forte influência da redação 

do art. 318, IV, do CPP, anterior ao Marco Legal da Primeira Infância74, uma vez que, fora os 

casos em que não foram encontradas informações, predominaram gestantes com 7 meses ou 

mais.   

Isso pode significar que as pleiteantes são instruídas a esperar este período gestacional 

para ingressar com o pedido, talvez porque as/os julgadoras/julgadores concedam mais a 

domiciliar nestes casos, por inflexibilidade ou, até mesmo, por desconhecimento da nova 

legislação. 

No STF, por terem predominado os estágios avançados de gestação juntamente com as 

gestantes com 4 meses, tende-se a pensar que o raciocínio acima seria relativizado, até mesmo 

por ter advindo desta corte o relevante e histórico HC coletivo nº 143.641. 

                                                           
74 Art. 318, IV, do CPP: “gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco”.   
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4. QUANTIDADE DE FILHAS/FILHOS  

 

No que diz respeito à quantidade de filhas/filhos de cada gestante (cujos dados podem 

ser encontrados na coluna “Nº” da tabela do “Anexo B”), é importante mencionar que, em 

alguns casos, devido à demora para o julgamento e/ou ao estágio avançado de gestação, 

algumas mulheres vieram a dar à luz no curso do processo. Estas/estes recém-nascidas/recém-

nascidos não foram computadas/computados nesta coluna.  

Dito isso, puderam ser localizados os seguintes dados nos dois tribunais: 

 

GRÁFICO 7: QUANTIDADE DE FILHAS/FILHOS - STF- 2016/2018. 

 

 

GRÁFICO 8: QUANTIDADE DE FILHAS/FILHOS - STJ- 2016/2018. 

 

1 filha/o 3 filhas/os 4 filhas/os SEM DADO

2016/2018 1 1 1 10

2017 1 0 0 4

2016 0 1 1 6

0

5

10

15

20

25

QUANTIDADE DE FILHAS/OS - STF- 2016/2018

1 filha/o 2 filhas/os 3 filhas/os 4 filhas/os 5 filhas/os
SEM

DADO

2016/2018 25 19 5 2 2 52

2018 2 1 1 0 0 4

2017 16 16 4 2 2 24

2016 7 2 0 0 0 24

0

20

40

60

80

100

120

QUANTIDADE DE FILHAS/OS - STJ- 2016/2018



73 

 

 Do que acima se expôs, assim como foi verificado no subtópico anterior, a quantidade 

de julgados que não apresentaram informações foi muito grande, sendo os casos que se 

apresentaram em maior quantidade em todos os períodos analisados. 

 No STF, em 2016, corresponderam a 75% das decisões, tendo este número se 

elevado para 80% em 2017, somando, nos dois anos analisados conjuntamente, 76%. Por sua 

vez, no STJ, não mencionaram o dado, em 2016, 73% das decisões, sendo este número, em 

2017, de 38%, em 2018, de 44,5% e, em todo o período de análise, de 49,5%.  

 Estes resultados, à primeira vista, parecem indicar que as informações referentes à 

quantidade de filhas/filhos não foram muito relevantes para a decisão de concessão (ou não) 

da substituição da prisão preventiva por domiciliar, motivo pelo qual estes dados não foram 

mencionados na maioria dos julgados. 

 No que se refere aos demais casos, foi possível perceber, no STF, um equilíbrio entre 

as quantidades de filhas/filhos que as pleiteantes possuíam. Entre 2016 e 2018, 8% das 

mulheres tinham 1 filha/filho, mesma porcentagem daquelas que possuíam 3 e 4 filhas/filhos. 

 Já no STJ, predominaram as mulheres com 1 filha/filho em todos os períodos. Estas 

somaram 21% em 2016, 27% em 2017, 22,5% em 2018 e 24% de 2016 a 2018. 

 Chama a atenção, especialmente no que diz respeito aos dados do STJ, a discrepância 

entre estes e as informações apresentadas na pesquisa “Nascer na prisão” (LEAL at al., 2016, 

p.2010-2061), na qual se constatou que 83% das entrevistadas (gestantes e mães) tinham mais de 1 

filha/filho, conforme mencionado no Capítulo II, Subcapítulo 1.  

 

4.1. IDADE DAS FILHAS/FILHOS 

 

No tocante às idades destas filhas/filhos, que podem ser encontradas na coluna “Ida.” 

da tabela do “Anexo B”, de início, há que se mencionar que foram considerados sem 

informações, marcados, portanto, com o símbolo “x”, tanto os julgados que não continham os 

dados quanto aqueles que os apresentavam de maneira muito vaga75.  

Para a análise desta questão, optou-se pela criação de algumas categorias, conforme o 

art. 318, III e V, do CPP76, de modo a simplificar a análise: CATEGORIA 1: “menor que 6 

                                                           
75 Em alguns casos, por exemplo, apareceu o termo “menores”, não sendo possível concluir se se 

tratava de menor de idade (menor de 18 anos) ou de menor de 6 anos ou, ainda, de menor de 12 anos, 

como encontrado em algumas decisões. 
76 Art. 318, do CPP: “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente 

for:  III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com 

deficiência; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;”. 
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anos”; CATEGORIA 2: “maior ou igual a 6 anos e menor que 12 anos”; e CATEGORIA 3: 

“maior ou igual a 12 anos”. Importante frisar que, na tabela do “Anexo B”, estes dados foram 

apresentados independentemente de categorias. 

Cabe ressaltar, ainda, que nem todas as decisões que continham a quantidade de 

filhas/filhos da gestante indicaram suas idades, de modo que nem sempre se encontrará, para 

o mesmo julgado, as duas colunas da tabela preenchidas, constando, em muitos casos, 

ausência de informação em uma das colunas (“x”).  

Do mesmo modo, houve casos em que foi indicada/indicado mais de 1 filha/filho e 

não foram apresentadas as idades delas/deles especificamente. Foi dito apenas “menor (es) de 

6 anos” ou  “menor (es) de 12 anos”. Nestes casos, por exemplo, foi necessário multiplicar a 

quantidade de filhas/filhos pela idade indicada para se obter um número correto.  

Em algumas situações, por fim, somente foi apontada a idade de uma das crianças, por 

exemplo, “1 menor de 6 anos” ou “1 menor de 12 anos”. Optou-se, nestes casos, por contar 1 

filha/filho na faixa etária indicada e o restante como não informado (“x”). 

Dito isso, puderam ser localizados os seguintes dados no Supremo Tribunal Federal: 

 

 

 
GRÁFICO 9: IDADE DAS FILHAS/FILHOS – STF- 2016/2018. 
 

 

 Já no Superior Tribunal de Justiça, as informações colhidas estão expostas no 

gráfico abaixo: 

 

CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 CATEGORIA 3 SEM DADO
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GRÁFICO 10: IDADE DAS FILHAS/FILHOS – STJ - 2016/2018. 

 

 

              De tudo o que se expôs, assim como o que ocorreu com a quantidade de filhas/filhos 

e por influência direta destes dados, também foi possível constatar, em todos os tribunais e 

períodos analisados, uma grande quantidade de julgados sem informações. 

 No STF, em 2016, estes corresponderam a 77% dos casos, elevando-se para 80% em 

2017 e somando, nos dois anos analisados conjuntamente, 78%. No STJ, por sua vez, não 

puderam ser localizados estes dados em 69% das decisões de 2016, em 39% das de 2017, em 

58% das de 2018, e em 48% daquelas encontrada em todo o período de análise.  

 A despeito da grande quantidade de julgados sem informações, nos casos em que 

estas puderam ser encontradas, de 2016 a 2018, pôde-se perceber a maior frequência das 

categorias 1 e 2. No STF, neste período, pôde-se observar que 11% das/dos filhas/filhos 

tinham menos que 6 anos, 5,5% idade maior ou igual a 6 e menor que 12 anos e 5,5% idade 

maior ou igual a 12 anos.  

 No STJ, por sua vez, na mesma temporada, 19,5% eram menores de 6 anos, 29,5% 

tinham idade maior ou igual a 6 e menor que 12 anos e apenas 3% tinham idades superiores a 

12 anos ou tinham esta idade.  

 Percebe-se, portanto, que grande parte dos casos que trouxeram informações são de 

gestantes que teriam direito à concessão de prisão domiciliar substitutiva da preventiva 

também em virtude da necessidade de cuidado com suas/seus filhas/filhos, já que o art. 318, 

III, do CPP, menciona que poderá ser concedida a domiciliar para aquela/aquele que for 

“imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com 

deficiência” e o art. 318, V, deste mesmo código, aduz que também poderá ser esta concedida 

à “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”. 

CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 CATEGORIA 3 SEM DADO

2016/2018 29 44 4 71

2018 2 2 0 7

2017 20 38 4 40

2016 7 4 0 24

0
20
40
60
80

100
120
140
160

IDADE DAS FILHAS/OS – STJ - 2016/2018



76 

 

5. TIPO PENAL 

 

No que se refere aos tipos penais em que a pleiteante foi enquadrada (coluna “Tipo 

penal”, da tabela do “Anexo B”), foram os dados englobados nas seguintes categorias de 

análise: “estupro de vulnerável”, “furto”, “homicídio”, “organização criminosa”, 

“receptação”, “roubo”, “tráfico”77, “outros crimes” e “não informado”.  

Em “outros crimes” foram adicionados os casos em que se encontrou mais de um 

delito. Considerá-los desta forma foi possível por serem poucos, não interferindo 

substancialmente nas conclusões. De qualquer modo, na tabela do “Anexo B”, os dados foram 

colocados independentemente destas categorias. Cabe mencionar, ainda, que não foi feita a 

distinção entre crimes consumados e tentados por estas informações não se apresentaram na 

grande maioria das decisões. 

Dito isso, puderam ser localizados os seguintes dados no Supremo Tribunal Federal: 

 

 
GRÁFICO 11: TIPO PENAL – STF- 2016/2018. 
 

 

Já no Superior Tribunal de Justiça, as informações colhidas estão expostas no gráfico 

abaixo: 
 

                                                           
77 Foram inseridos como “tráfico” “os crimes de Tráfico de drogas (Art. 12 da Lei 6.368/76 e Art. 33 

da Lei 11.343/06), Associação para o tráfico (Art. 14 da Lei 6.368/76 e Art. 35 da Lei 11.343/06) e 

Tráfico internacional de drogas (Art. 18 da Lei 6.368/76 e Art. 33 e 40, inciso I da Lei 11.343/06)” 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2018, p.53), assim como foi feito no INFOPEN MULHERES, de modo 

a simplificar a leitura dos dados. 

TRÁFICO DE DROGAS OUTROS CRIMES
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 GRÁFICO 12: TIPO PENAL – STJ - 2016/2018. 

 

 

Do que foi exposto, pode-se afirmar que, no STF, em 2016, 75% das mulheres haviam 

sido enquadradas no crime de tráfico de drogas, tendo este dado se elevado para 80% no ano 

seguinte. Os demais crimes, em ambos os períodos, foram enquadrados na categoria “outros 

crimes”.  

No STJ, por sua vez, em 2016, 64% das mulheres respondiam pelo crime de tráfico, 

percentual que caiu para 63% em 2017 e abaixou mais ainda em 2018 para 50%. Em segundo 

lugar, enquanto em 2016 figuraram os homicídios com 9%, seguido pelos crimes de roubo, 

furto e estupro de vulnerável, cada um com 3%, em 2017, se encontrava na segunda 

colocação o crime de roubo, com 8%, seguido pelo de furto, com 6%, e o de homicídio, com 

3%. Em 2018, em segundo lugar, estava o crime de furto, com 12,5%. 

Assim, desconsiderando-se da análise a categoria “outros crimes” e os casos em que 

não foram encontradas informações, no STF, em todo o período, 77% das mulheres foram 

enquadradas no crime de tráfico de drogas. Já no STJ, na mesma temporada, 62% respondiam 

por este crime, seguidas por 6% acusadas de roubo e 6% de furto e, ainda, 5%  que 

respondiam por homicídio.  

As informações acima vão ao encontro do que mostrou o INFOPEN MULHERES 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2018, p.54), com dados colhidos até junho de 2016. De acordo 

com este levantamento, 62% das mulheres em privação de liberdade no Brasil respondiam por 

tráfico de drogas, 11% por roubo, 9% por furto, 6% por homicídio. Assim, fica claro que a 

grande maioria dos crimes imputados às mulheres em privação de liberdade no Brasil e, 

especificamente, às mulheres cujos casos estão sendo analisados neste estudo, não foram 

contra à vida, à integridade física ou à dignidade sexual. 
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Isso não apenas confirma o que se expôs no Capítulo II, Subtópico 1, ao se mencionar 

as vulnerabilidades extramuros enfrentadas por estas mulheres, em sua maioria jovens, 

negras, com pouca escolaridade, que convivem, diariamente, com dificuldades 

socioeconômicas (MULHERESEMPRISÃO, 2017, p.40), mas também deixa clara a 

necessidade de medidas desencarceradoras serem adotadas o quanto antes. 

 

6. CONDENAÇÃO (EM PRIMEIRA INSTÂNCIA) 

 

Neste tópico, serão expostos os dados referentes à quantidade de mulheres que já 

haviam sido condenadas (em primeira instância) quando da interposição do recurso78. Eles 

também podem ser encontrados na coluna “Cond.” da tabela do “Anexo B”. 

Dito isso, puderam ser localizados os seguintes dados nos dois tribunais: 

 

 
GRÁFICO 13: CONDENAÇÃO (em primeira instância) – STF- 2016/2018. 

 

                                                           
78 Cabe lembrar que, após condenação em primeira instância, até o trânsito em julgado para a defesa, 

caso a/o magistrada/o entenda ser necessária a decretação ou manutenção da/do então condenada/o 

encarcerada/o, faz-se necessária nova fundamentação da prisão preventiva, cumpridos os requisitos do 

art. 312, do CPP, e, conforme o caso, do art. 313, deste mesmo diploma, de modo que estas/estes 

presas/os continuam sendo provisórias/os. 
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GRÁFICO 14: CONDENAÇÃO (em primeira instância) – STJ- 2016/2018. 

 

Do exposto, pode-se perceber que, em 2016, no STF, 75% das mulheres não possuíam 

sentença condenatória, tendo este número se elevado para 100% em 2017 e, nestes dois anos 

analisados conjuntamente, somado 85%. Ainda cabe ressaltar que não houve, em nenhum 

período, neste tribunal, casos que não apresentaram informações.  

No STJ, por sua vez, não haviam sido condenadas nem em primeiro grau 64% das 

mulheres em 2016, 78% em 2017, 87,5% em 2018 e, em todo o período, 74%. Nesta Corte, só 

haviam sido condenadas (em primeira instância) 30% das mulheres em 2016, 17% em 2017, e 

20% de 2016 a 2018. No ano de 2018, nenhuma mulher havia sido condenada. Os demais 

casos não apresentaram informações. 

Somando estes dados à quantidade de mulheres presas provisoriamente no Brasil, que, 

segundo dados do INFOPEN MULHERES (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2018, p.19), até 

junho de 2016, era de aproximadamente 45%, fica ainda mais evidente a relevância do estudo 

aqui proposto. Afinal, em um país com taxas tão elevadas de presas provisórias e, no caso 

deste estudo, com um número tão grande de mulheres presas preventivamente que nem sequer 

foram condenadas em primeira instância, fica evidente o potencial desencarcerador da prisão 

domiciliar aqui estudada, bem como fica claro o impacto que esta medida poderá ter na vida 

de muitas mulheres. 

 

6.1. QUANTIDADE DE PENA 

 

No que diz respeito às penas a que foram condenadas (em primeira instância) estas 

mulheres (coluna “Pe.” da tabela do “Anexo B”), três categorias de análise foram criadas, 
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com base nos critérios estabelecidos no art. 33, §2º, do CP79: CATEGORIA 1: “Penas 

menores ou iguais a 4 anos”; CATEGORIA 2: “Penas maiores que 4 anos e menores ou iguais 

a 8 anos”; CATEGORIA 3: “Penas maiores que 8 anos”.80  

Dito isso, puderam ser localizados os seguintes dados no Supremo Tribunal Federal: 

 

GRÁFICO 15: QUANTIDADE DE PENA – STF- 2016/2018. 

 

Já no Superior Tribunal de Justiça, as informações colhidas estão expostas no gráfico 

abaixo: 

 

                                                           
79 Art. 33, do CP: “A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. 

A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime 

fechado. § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, 

segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de 

transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) a) o condenado a 

pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não 

reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o 

princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou 

inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.” 
80 Cabe lembrar, conforme dados analisados no tópico anterior, que, no STF, em 2017, nenhuma 

pleiteante havia sido condenada e, no STJ, em 2018, o mesmo pôde ser verificado. 
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GRÁFICO 16: QUANTIDADE DE PENA – STJ- 2016/2018. 

 

Do exposto, percebe-se que, no STF, em todo o período de análise, 50% das penas 

foram maiores que 4 e menores ou iguais a 8 anos e 50% maiores que 8 anos. Já no STJ, na 

mesma temporada, 38% dos casos se referiram a penas maiores que 8 anos, 28,5% às penas 

menores ou iguais a 4 anos, 24% às maiores que 4 e menores ou iguais a 8 anos, sendo que 

9,5% das decisões não apresentaram informações. 

 

6.2. REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DE PENA 

   

No que diz respeito aos regimes iniciais de cumprimento de pena impostos às 

mulheres condenadas (em primeira instância) (coluna “R.” da tabela do “Anexo B”), puderam 

ser encontrados os seguintes dados nos dois tribunais81: 

 

                                                           
81 Cabe lembrar, conforme dados analisados no tópico anterior, que, no STF, em 2017, nenhuma 

pleiteante havia sido condenada e, no STJ, em 2018, o mesmo pôde ser verificado. 
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GRÁFICO 17: REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DE PENA – STF- 2016/2018. 

 

GRÁFICO 18: REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DE PENA – STJ- 2016/2018. 

 

Do exposto, no STF, tanto em 2016 quanto, consequentemente, em todo o período de 

análise, 100% das mulheres condenadas o foram ao regime fechado. Já no STJ, em 2016, 80% 

foram condenadas ao regime fechado, 10% ao semiaberto e 10% dos julgados não 

apresentaram informações. Em 2017, 64% ao regime fechado, 9% ao semiaberto e 27% dos 

casos não apresentaram este dado. Em todo o período de análise, nesta Corte, 71% foram 

condenadas ao regime fechado, 10% ao semiaberto e 19% dos julgados não apresentavam 

informações.  
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No que se refere aos dados principais desta pesquisa, quais sejam as decisões 

concessivas ou não concessivas de prisão domiciliar como substitutiva da preventiva para 

gestantes, pelo STF e pelo STJ, de 08/03/2016 a 20/02/2018 (coluna “Sim/Não” da tabela do 

“Anexo B”), primeiramente, é importante mencionar que, além destas duas categorias, uma 

terceira foi criada para que fosse possível separar das duas anteriores as decisões consideradas 

“processuais” (elas aparecem na tabela do “Anexo B” com a sigla “PRO”). 

Assim, foi denominada “CONCESSIVA” (“SIM” na tabela do “Anexo B”) a decisão 

que concedeu a prisão domiciliar; “NÃO CONCESSIVA” (“NÃO” na tabela do “Anexo B”) a 

que não a concedeu; e “PROCESSUAL” (“PRO” na tabela do “Anexo B”) aquela que, por 

alguma questão de natureza processual relevante, nem chegou a analisar a medida. 

Diferentemente das “não concessivas”, cujos pedidos de prisão domiciliar como 

substitutiva da preventiva foram devidamente averiguados e negados, as “processuais” não 

continham a análise acerca desta substituição em virtude dos seguintes motivos principais: 

ausência de documentação relevante para a apreciação da questão, perda superveniente do 

objeto, concessão de regime aberto ou de liberdade provisória/ outras medidas cautelares do 

art. 319, do CPP82, criança que já teria nascido no curso do processo, não estando mais 

grávida a recorrente, e juízo incompetente. 

Cabe ressaltar que, nestas decisões, realmente havia um motivo processual importante 

que impossibilitava que a/o julgadora/julgador concedesse (ou não) a prisão domiciliar de 

ofício. Houve casos em que os julgados apresentaram vícios processuais de menor relevância, 

tendo as/os ministras/ministros decidido de ofício, a despeito destes vícios, quer seja pela 

concessão ou pela não concessão, de modo que estas decisões, diferentemente das 

“processuais”, foram alocadas nas categorias “Sim” e “Não” respectivamente. 

 

                                                           
82 Art. 319, do CPP: “São medidas cautelares diversas da prisão: I - comparecimento periódico em 

juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de 

acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o 

indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; III - 

proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, 

deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; IV - proibição de ausentar-se da Comarca 

quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; V - 

recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha 

residência e trabalho fixos; VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza 

econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações 

penais; VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou 

grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de 

reiteração; VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do 

processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; 

IX - monitoração eletrônica”.             
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Dito isso, puderam ser localizados os seguintes dados no Supremo Tribunal Federal: 

 

GRÁFICO 19: CONCESSIVA/NÃO CONCESSIVA – STF- 2016/2018. 

 

 

Já no Superior Tribunal de Justiça, as informações colhidas estão expostas no gráfico 

abaixo: 

 

 

GRÁFICO 20: CONCESSIVA/NÃO CONCESSIVA – STJ- 2016/2018. 

 

 

Do exposto, pode-se concluir que, no Supremo Tribunal Federal, em 2016, 62,5% das 

decisões foram “concessivas”, 25% “não concessivas” e 12,5% “processuais”. Em 2017, 60% 

foram “processuais” e 40% “concessivas”, não havendo nenhuma “não concessiva”. Em todo 

o período de análise, neste tribunal, portanto, 54% foram “concessivas”, 31% “processuais” e 

15% “não concessivas”.  
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Estes dados evidenciam que, no Supremo, em todos os períodos analisados, houve 

uma preponderância significativa de decisões “concessivas”, sendo sempre maiores que 50%. 

Em 2016 e no período de 2016 a 2018, inclusive, as “processuais” ficaram em segundo lugar, 

deixando as “não concessivas” na última posição. Em 2017, por sua vez, nem houve decisão 

“não concessiva”. 

Isso pode se dever a vários fatores, como ao maior conhecimento da nova redação do 

art. 318, IV, do CPP, ou à maior flexibilidade das/dos julgadoras/julgadores, ou ainda à sua 

maior sensibilidade diante das inúmeras vulnerabilidades socioeconômicas a que são expostas 

as mulheres grávidas em privação de liberdade extramuros e dentro do ambiente prisional. 

Estes dados também são congruentes com a concessão do HC coletivo nº 143.641, por este 

tribunal, bem como com as palavras do ministro Lewandowski, seu relator, quando de seu 

voto83.  

No Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, os dados encontrados foram 

diametralmente opostos aos do STF. Em 2016, 57% das decisões foram “não concessivas”, 

33,5% “processuais” e somente 9,5% “concessivas”. Em 2017, 53% delas não concederam a 

prisão domiciliar, 26% não a analisaram por questões processuais e apenas 21% a 

concederam. Em 2018, por fim, 100% das decisões foram “não concessivas”. Em todo o 

período analisado, 58% foram “não concessivas”, 26% “processuais” e somente 16% 

“concessivas”. 

Disso, percebe-se que, em todos os períodos, inclusive entre 2016 e 2018, as não 

concessões superaram a marca de 50% do total de decisões, chegando a ser de 100% em 

2018. Merece destaque, ainda, o fato de que as decisões “concessivas”, nesta Corte, em 2016, 

2017 e de 2016 a 2018, ficaram na última colocação, apresentando-se em maior quantidade do 

que estas, inclusive, as “processuais”. 

Cabe mencionar, ademais, que, apesar de ter havido uma diminuição das não 

concessões de 2016 para 2017 (de 57% para 53%) sucedida por uma grande elevação (100% 

em 2018), não se pode considerar que houve uma ruptura no processo de decréscimo 

verificado nos dois primeiros anos porque, em 2018, apenas dois meses foram analisados 

nesta pesquisa, sendo reduzido, portanto, o número de julgados se comparado aqueles dos 

dois anos anteriores. 

Diante dos dados apresentados, pode-se pensar, à primeira vista, que isso se deve a 

vários fatores, como ao desconhecimento da nova redação do art. 318, IV, do CPP, ou à 

                                                           
83 Ver Capítulo II, Subcapítulo 3. 
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menor flexibilidade das/dos julgadoras/julgadores, ou ainda à sua menor sensibilidade em 

relação às vulnerabilidades das gestantes em privação de liberdade, dentro e fora dos 

estabelecimentos prisionais. 

Entretanto, mais importante do que se mapear possíveis causas é perceber se, diante 

dessa tendência não concessiva do STJ, suas/seus ministras/ministros irão, efetivamente, 

aplicar as concessões autorizadas pelo HC coletivo nº 143.641, do STF, e se depois deste, 

continuarão concedendo (ou não) a prisão domiciliar como substitutiva da preventiva, 

sobretudo para gestantes.  

Esta questão precisa ser alvo de constante vigilância, principalmente porque, diante da 

discrepância aqui encontrada entre o STF e o STJ, não se pode afirmar que estas medidas vêm 

sendo efetivamente aplicadas (pelo Superior Tribunal de Justiça) e, por consequência, não se 

pode precisar se elas, de fato, vêm contribuindo para o desencarceramento de mulheres no 

Brasil, apesar da diminuição das não concessões entre 2016 e 2017, neste tribunal, como 

acima mencionado.   
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CONCLUSÃO 

 

De tudo o que se expôs nos Capítulos I e II desta pesquisa, pôde-se perceber, de 

maneira clara, as pressões emocionais, físicas e materiais enfrentadas pelas mulheres, 

principalmente gestantes, em privação de liberdade no Brasil. Além de terem que lidar com o 

estigma de más mães e/ou inaptas à maternidade por terem delinquido (ANGOTTI, 2012), 

ainda sofrem com as vulnerabilidades sociais extramuros, sendo, em sua maioria, negras, 

jovens, solteiras, com baixo índice de escolaridade (MULHERESEMPRISÃO, 2017, p.40).  

Somam-se a estas vulnerabilidades as dificuldades que as mulheres (grávidas) ainda 

têm que enfrentar no ambiente prisional, sobretudo no que diz respeito à saúde, à alimentação,  

à higiene, à estrutura, à assistência social e jurídica, entre outras, de modo que se tornou 

evidente que medidas desencarceradoras são fundamentais para trazer mais dignidade a estas 

mulheres e, também, às/aos suas/seus filhas/filhos. 

Nesse sentido, merece destaque a possibilidade de substituição da prisão preventiva 

pela privação domiciliar, uma das medidas mais debatidas da atualidade, que sofreu recente 

reformulação em virtude do Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 13.257/16), além de ter 

sido objeto de uma das decisões recentes mais importantes e históricas do STF, a concessão 

do HC coletivo nº 143.641. 

Partindo-se dessas conclusões e por meio da análise documental de julgados, puderam 

ser mapeados os seguintes dados secundários, no STF e no STJ, no período de 08/03/2016 a 

20/02/2018, que foram expostos mais detalhadamente no Capítulo III: 

 Região de origem: no Supremo, só puderam ser localizados HCs provenientes 

de 2 regiões do país, Sudeste e Centro-Oeste, prevalecendo aquela; no Superior Tribunal de 

Justiça, foram localizados recursos advindos das 5 regiões, prevalecendo, em ordem 

decrescente, os do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste. 

 Advogada/Advogado ou Defensoria Pública: No STF, a maioria dos recursos 

teve a assistência de defensoras públicas/defensores públicos; no STJ, prevaleceu a 

representação por advogadas/advogados. 

 Mês de gestação: No STF, a maioria das gestantes estava com 4 meses e em 

“estágio avançado de gestação”; no STJ, a maioria tinha, respectivamente, 7 e 8 meses. 

 Quantidade de filhas/filhos: Nas duas Cortes, foi significativo o número de 

decisões sem esta informação. Desconsiderando-as desta análise, pôde-se observar, no 

Supremo, que a quantidade de mulheres com 1 filha/filho foi a mesma que o número de 
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gestantes com 3 e com 4 filhas/filhos; no Superior Tribunal de Justiça, o número de grávidas 

que já possuía 1 filha/filho foi o maior.              

 Idade das filhas/filhos: Em ambas as Cortes, foi significativo o número de 

decisões sem esta informação, inclusive por influência do tópico anterior. No Supremo, 

prevaleceram as filhas/filhos com menos de 6 anos (categoria 1) e, em segundo lugar, 

aquelas/aqueles com 6 anos ou mais, mas menores que 12 anos (categoria 2); no Superior 

Tribunal de Justiça, apareceram, na primeira colocação, esta categoria (2) e, em segundo 

lugar, aquela (categoria 1). 

 Tipo penal: No STF e no STJ, o crime de tráfico de drogas foi o imputado à 

grande maioria das pleiteantes. Este dado vai ao encontro do que mostrou o INFOPEN 

MULHERES (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2018, p.54): até junho de 2016, 62% das 

mulheres estavam presas por este delito no país. 

 Condenação (em primeira instância): Nas duas Cortes, a grande maioria das 

gestantes ainda não havia recebido nenhuma sentença condenatória.  

 Quantidade de pena: No STF, metade dos casos de condenação (em primeira 

instância) trouxe penas maiores que 4 e menores ou iguais a 8 anos (categoria 2) e a outra 

metade penas maiores que 8 anos (categoria 3); no STJ, estas foram maioria (categoria 3) e, 

em segundo lugar, aquelas (categoria 2). 

 Regimes iniciais de cumprimento de pena: No STF, todas as mulheres foram 

condenadas (em primeira instância) a regime inicial fechado e, no STJ, o mesmo ocorreu na 

grande maioria dos casos. 

Assim, no Supremo Tribunal Federal, entre 2016 e 2018, majoritariamente: os 

recursos interpostos pelas gestantes se originaram no Sudeste; as pleiteantes foram assistidas 

por defensoras públicas/defensores públicos; as grávidas se encontravam com 4 meses ou em 

“estágio avançado de gestação”; possuíam 1, 3 ou 4 filhas/filhos, as/os quais tinham menos de 

6 anos; as pleiteantes estavam sendo acusadas pelo crime de tráfico de drogas; ainda não 

haviam sido condenadas (em primeira instância) e, as que já haviam, o foram a penas maiores 

ou iguais a 4 e menores que 8 anos, em regime inicial fechado. 

Já no Superior Tribunal de Justiça, entre 2016 e 2018, majoritariamente: os recursos 

interpostos pelas gestantes se originaram no Sudeste; as pleiteantes foram representadas por 

advogadas/advogados; as gestantes se encontravam com 7 ou 8 meses; possuíam 1 filha/filho, 

com 6 anos ou mais e menos que 12 anos; estavam sendo acusadas pelo crime de tráfico de 
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drogas; não haviam sido condenadas (em primeira instância) e, aquelas que já haviam, o 

foram a penas maiores que 8 anos, em regime inicial fechado. 

Destes dados, três conclusões principais podem ser apontadas. Primeiramente, que 

muitas gestantes também eram mães e, principalmente, de crianças com menos de 6 anos ou 

com idades entre 6 e 12 anos (incompletos), fazendo jus, portanto, além da concessão da 

prisão domiciliar como substitutiva da preventiva em face do art. 318, IV, do CPP, a esta 

substituição em virtude do art. 318, III e V, do mesmo diploma.  

Em segundo lugar, que a maioria destas pleiteantes estava sendo acusada por tráfico de 

drogas, o que reflete suas vulnerabilidades econômicas e sociais, já citadas acima. E, por fim, 

que grande parte delas ainda não havia sofrido nenhuma condenação (em primeira instância), 

dado que, somado ao fato de, até junho de 2016, 45% das mulheres em privação de liberdade 

no Brasil serem presas provisórias (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2018, p.19), torna ainda 

mais evidente a necessidade de medidas desencarceradoras. 

No terceiro capítulo, também foram expostos os dados principais da pesquisa, que 

dizem respeito às concessões ou não de prisão domiciliar como substitutiva da preventiva para 

mulheres grávidas, no STF e no STJ, entre 08/03/2016 e 20/02/2018: 

 No Supremo Tribunal Federal, especificamente, em 2016, 62,5% das decisões 

foram “concessivas”, 25% “não concessivas” e 12,5% “processuais”. Em 2017, 60% foram 

“processuais” e 40% “concessivas”, não havendo nenhuma “não concessiva”. Em todo o 

período de análise, portanto, 54% foram “concessivas”, 31% “processuais” e 15% “não 

concessivas”. 

Nesta Corte, assim, houve uma preponderância significativa das decisões 

“concessivas”, sendo sempre maiores que 50%. Em 2017, inclusive, não houve nenhuma 

decisão “não concessiva”. 

 No Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, os dados encontrados foram 

diametralmente opostos aos do STF. Em 2016, 57% das decisões foram “não concessivas”, 

33,5% “processuais” e somente 9,5% “concessivas”. Em 2017, 53% delas não concederam a 

prisão domiciliar, 26% não a analisaram por questões processuais e apenas 21% a 

concederam. Em 2018, por fim, 100% das decisões foram “não concessivas”. Em todo o 

período analisado, portanto, 58% foram “não concessivas”, 26% “processuais” e somente 

16% “concessivas”. 

Nesta Corte, assim, em todos os períodos, as não concessões superaram a marca de 

50% do total de decisões, chegando a ser de 100% em 2018.  
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Disso tudo, principalmente considerando-se os dados principais, fica claro que o STF 

tem decidido de modo a conceder a prisão domiciliar como substitutiva da preventiva para 

gestantes na maioria das vezes enquanto que o STJ, de maneira oposta, tem entendido pela 

não concessão. Assim, se pode pensar que a própria decisão histórica do HC coletivo nº 

143.641, pelo Supremo, veio para consolidar a tendência concessiva das decisões deste 

tribunal.  

Dito isso, duas questões se colocam: Diante dessa propensão do STJ para a não 

concessão, será que suas/seus ministras/ministros irão, efetivamente, aplicar o HC coletivo 

supramencionado? E, se sim, será que, com isso, começarão a seguir a tendência concessiva 

do STF nos anos que virão? 

 Estas perguntas não foram aqui respondidas por não serem objetivos deste trabalho, 

além do fato de ser recente o HC coletivo nº 143.641, do Supremo, de modo que se faz 

necessário mais tempo para se avaliar suas aplicações ou não aos casos concretos pelos dois 

tribunais. Assim, como sugestão para pesquisas futuras, lançam-se estas questões. Afinal, elas 

precisam ser analisadas, principalmente porque, diante da discrepância apontada entre o STF 

e o STJ, com um número preponderante de não concessões por este tribunal, não se pode 

assegurar que estas medidas começarão a ser aplicadas pelo Superior Tribunal de Justiça em 

virtude apenas do HC coletivo recentemente concedido pelo Supremo. 
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