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RESUMO 

  

Este Trabalho de Conclusão de Curso busca conhecer o sistema prisional feminino 
brasileiro sobre a gravidez e pós-parto no cárcere privado, assim como fazer uma 
análise sobre  este processo. Sendo assim, o trabalho terá como objeto de estudo a 
possibilidade das mães encarceradas poder cuidar de seus filhos em casa. É 
importante destacar que as pesquisas realizadas revelam que o índice de Mulheres 
grávidas ou que engravidam quando estão aprisionadas é crescente devido o 
grande número de mulheres envolvidas no mundo do crime. Vale ressaltar que muito 
pouco é assegurado às gestantes presas, e pouco é discutido sobre o assunto no 
sistema prisional. Percebe – se ainda que pouco é assegurado às mulheres desde 
gravidez no cárcere, passa pelo o período da amamentação vai até quando elas têm 
que entregar seus filhos para assim dar a sequência a sua pena. No primeiro 
capítulo, foram abordados os temas referentes à origem da prisão feminina. No 
segundo capítulo, foi A Prisão Domiciliar da Gestante na Prisão Cautelar. No terceiro 
capítulo, será abordado sobre o projeto de lei 10.269/2018 que assegura o direito 
das gestantes ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com 
deficiência, cumprir a pena em prisão domiciliar.   
 
Palavras-chave: Mulher; cárcere; maternidade; gestante; prisão domiciliar. 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

  

  

This Course Completion Work seeks to know the Brazilian female prison system on 
pregnancy and postpartum in the private jail, as well as make an analysis on this 
process. Thus, the work will have as object of study the possibility of incarcerated 
mothers being able to take care of their children at home. It is important to point out 
that the research carried out reveals that the index of women who are pregnant or 
who become pregnant when imprisoned is growing due to the large number of 
women involved in the world of crime. It is worth mentioning that very little is 
guaranteed to pregnant women, and little is discussed on the subject in the prison 
system. It is also noticed that little is ensured to women from pregnancy in the jail, 
through the period of breastfeeding goes until when they have to surrender their 
children in order to follow up their sentence. In the first chapter, the subjects related 
to the origin of the female prison were discussed. In the second chapter, it was The 
Household Prison of the Pregnant Woman in the Precautionary Prison. In the third 
chapter, will be approached about bill 10.269 / 2018 that ensures the right of 
pregnant women or who is the mother or responsible for children or people with 
disabilities, serve the sentence under house arrest. 
 
Keywords: Woman; prison; maternity; pregnant; home prison. 
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INTRODUÇÃO 

 

É notório que o sistema prisional não foi construído pensando em atender 

à demanda feminina, porém com o alto número de mulheres encarceradas, esta 

realidade aos poucos vem mudando. Entretanto, quando uma mulher é presa é 

colocada em um lugar muitas das vezes insalubre, com condições precárias, 

superlotação. 

É evidente que houve um aumento no número de mulheres que estão 

cometendo crimes, desta forma também houve um aumento de mulheres que têm 

seus filhos dentro da prisão. A partir do momento que ela chega grávida ou que 

venha engravidar no cárcere começa a incerteza do futuro do bebê. E como vai ser 

a experiência de se ter um filho no sistema prisional e também a se preocupar com o 

processo de separação mãe e bebê. 

É importante salientar que este processo de separação entre mãe-criança 

é muito doloroso, cruel e desumano para ambas as partes. 

Nos dias de hoje são poucas as unidades penitenciárias que foram feitas 

justamente para receber as mulheres, as mesmas na maioria das vezes são 

colocadas em presídios que foram construídas para os homens, e são 

reaproveitados algumas alas para que possam recebê-las. 

As mulheres grávidas ao serem presas são as mais prejudicadas, pois 

são colocadas em locais não adequados para ela e para o seu filho. 

Tem se falado sobre o assunto, porém as mulheres ainda são 

esquecidas, pois muitos direitos ainda são violados pelo Estado, violando assim o 

princípio da dignidade e os direitos fundamentais tanto da criança quanto da mãe. 

Nota - se que o cárcere privado feminino é um grave problema social existente em 

vários países do mundo, inclusive o Brasil. 

Desta forma, para alcançar o objetivo do estudo, a presente monografia 

está dividida, sistematicamente em três capítulos, os quais se ocupam em apontar 

os tópicos primordiais que buscam trazer ao leitor o entendimento necessário para 

tornar-se conhecedor da problemática ora apresentada. 
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O primeiro capítulo trata de uma breve análise sobre a origem da Prisão 

Feminina a dignidade da pessoa humana, a comparação da LEP com a realidade e 

dos principais princípios constitucionais penais que envolvem este tema. 

 No segundo capítulo, por sua vez discorre a respeito da prisão cautelar, 

espécies de prisão cautelar, prisão temporária, prisão preventiva, domiciliar e por fim 

prisão em flagrante. 

No terceiro capítulo, tratamos do tema mais específico, abordando temas 

referentes à Possibilidade da Prisão Domiciliar para gestante/lactante no 

Cumprimento da Sentença e um projeto lei sobre o assunto. 

E, por fim as considerações finais onde irei fazer a análise de tudo que foi 

pesquisado sobre o tema. 
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CAPÍTULO I 

 

DAS PRISÕES FEMININAS 

 

 No seguinte capítulo irei aborda a origem da prisão feminina, o princípio da 

dignidade da pessoa humana e uma breve comparação com a Lei de execução 

penal e a realidade do cárcere feminino. 

1.1 Origem da Prisão Feminina 

 

As primeiras prisões das mulheres estavam sempre vinculadas com a 

moral da mulher e a religião, as prisões tinham sempre como motivação a bruxaria e 

a prostituição, aos quais não condizem com o comportamento estipulado para as 

mulheres na época. 

    As mulheres poderiam ou não ficar junto com os homens isso era decidido 

pelas pessoas responsáveis no momento da prisão. Na década de 1930 o Governo 

começou a estipular várias medidas para as prisões femininas, porém ainda não 

designava a separação das mulheres com os homens nas celas ou salas. 

             No ano de 1940 no Código Penal e no Código de Processo Penal  aduziu 

que: 

 

Art. 29 . A pena de reclusão e a de detenção devem ser cumpridas 
em penitenciária, ou, à falta, em secção especial de prisão comum. 
[...] 
§ 2º  As mulheres cumprem pena em estabelecimento especial, ou, à 
falta, em secção adequada de penitenciária ou prisão comum, 
ficando sujeitas a trabalho interno ( BRASIL, 1940, s/p). 

 

 

Pela primeira vez algo foi mencionado sobre o local que as detentas 

deveriam cumprir a pena, mostrando que as mulheres deveriam cumprir pena em 

um estabelecimento especial e na falta dele um espaço separado para elas no 

presídio masculino. 

A separação entre homens e mulheres teria que acontecer para “garantir 

a paz e à tranquilidade desejada nas prisões masculinas, do que propriamente a dar 
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mais dignidade às acomodações carcerárias, até então compartilhadas por homens 

e mulheres’’ (SOARES e ILGENFRITZ, 2002, p. 57). 

Desta forma, o encarceramento feminino não foi feito para dar dignidade, 

privacidade entre tantos outros benefícios para as prisioneiras, mas sim para manter 

a tranquilidade nas prisões masculinas, mostrando que em nenhum momento a 

dignidade da mulher era levada em consideração. 

As mulheres que eram presas deveriam aprender a cozinhar, costurar 

entre outras coisas, tinham sua vida sexual vigiada e tinham que sair do mundo do 

crime para se tornarem mulheres perfeitas, cheias de dons e religiosa. Desta forma 

SOARES e ILGENFRITZ (2002, p. 58) alude que: 

 

Dedicadas às prendas domésticas de todo tipo (bordado, costura, 
cozinha, cuidado da casa e dos filhos e marido), elas estariam aptas 
a retornar ao convívio social e da família, ou, caso fossem solteiras, 
idosas ou sem vocação para o casamento, estariam preparadas para 
a vida religiosa.  
 
 

Somente se as mulheres seguissem esses padrões elas estariam aptas a 

viverem no mundo fora das prisões devendo ser prendadas, morais e religiosas. 

Seguindo esse entendimento percebemos que o Governo entendia que 

lugar de mulher  era em casa, cozinhando, lavando, cuidando dos filhos e do marido 

e caso fizesse algo errado era porque não estava cumprindo o seu “papel” de 

mulher, por isso que suas penas eram sempre relacionadas ao controle feminino. 

Na atualidade, o Brasil está tendo um aumento no número de 

encarceramento feminino. Cada vez mais, as mulheres têm cometido crimes. 

Segundo publicação recente do Correio Braziliense, com base em estatísticas do 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN), a grande maioria 

são mulheres negras, mães e aguardando julgamento.  

As mulheres são presas por vários motivos, porém, a grande parte são 

presas por crimes relacionados o tráfico de drogas. Débora DINIZ (2018, S/P) aduz: 

 

O fato pode ser associado à falta de políticas sociais, porque o tráfico 
de drogas funciona como a base de uma renda familiar e não de 
criminalidade em si. Não dá para excluir também a crise financeira e 
o alto número de desemprego, mas o tráfico se tornou um mercado 
paralelo de sobrevivência. 
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Pode-se ressaltar que existe um número considerável de mulheres 

gestantes e lactantes nos presídios brasileiros, no qual a maioria não tem 

infraestrutura para receber um recém-nascido e uma mulher após cirurgia. 

Segundo a ONU, (BRASIL, 2008,), o aumento do encarceramento 

feminino ampliou também a visibilidade do problema colocado pela existência de 

gestantes e mães que convivem com seus filhos nas prisões. Este fato, associado a 

novas legislações internacionais e à atuação de movimentos sociais de mulheres, 

contribuiu para que ocorressem mudanças na legislação nacional, no que tange a 

esta população especialmente vulnerável, principalmente a partir de 2009.  

Essas mudanças geram argumentos que têm por base os valores da 

maternidade, os direitos à proteção da infância, a equidade de gênero e as 

responsabilidades do Estado para com a saúde da mulher presa e seu filho. Trata-

se, portanto, de referenciais éticos que podem se apoiar no valor da vida e em sua 

potência para transformar as políticas e práticas neste campo (ARÁN; PEIXOTO, 

2007, P.849), mas que também envolvem papéis historicamente definidos e 

delimitados por categorias sociais naturalizadas em normas de gênero que marcam 

a mulher com as insígnias da maternidade, legitimando e valorizando certos modos 

de ser mãe, perante outros, que são desvalorizados e deslegitimados (CORRÊA; 

ARÁN, 2008,P. 191) 

O encarceramento feminino vem aumentando significativamente e o 

número de mulheres grávidas e/ou lactantes dentro de presídios está também em 

grande número, sendo colocadas juntamente com seus filhos em um lugar 

desumano. 

 

1.2      A dignidade da pessoa humana 

 

A Constituição Federal de 1988 deixou bem claro no inciso III do artigo 1º 

que o Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, in verbis: 

 

 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos:  
[...] 
III - a dignidade da pessoa humana; 
[...] ( BRASIL,1988,P. 5 ) 
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Reconhecendo que toda pessoa deveria ser respeitada como ser 

humano, não podendo ser prejudicado em sua existência como por exemplo em sua 

vida, corpo e saúde. 

Os direitos advindos da dignidade da pessoa humana aderem à pessoa, 

independentemente de qualquer reconhecimento pela ordem jurídica, não podendo 

ser transferível. Portanto toda pessoa tem o direito de ser tratada com igualdade e 

de forma fraterna, tendo que respeitar e ser respeitado por todos de forma 

igualitária. 

Desta forma o jurista Ingo Sarlet (2011, p 73) aduz que: 

 

 
Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 
distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos, mediante o devido respeito aos demais 
seres que integram a rede da vida.  

 

Ingo Sarlet desta forma reforçou o que foi escrito na Constituição Federal, 

a dignidade da pessoa humana veio para defender todo ser humano não podendo 

nenhuma pessoa ser menosprezada, passar por momentos desumanos e 

degradantes, de nenhuma forma. 

O Estado tem o dever de prestar serviço e assistência às pessoas como 

previsto no artigo 6º da Constituição Federal que assim aduz: 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. (BRASIL,1988, P. 9 ) 

 

Os presos têm os seus direitos resguardados assim como os demais. 

Conforme Maria Eduarda Mocellin ( 2015, P. 34). 
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[...] Sendo assim, a gestão penitenciária não pode confundir a 
privação da liberdade com a exclusão de outros direitos e garantias a 
que faz jus o ser humano. 

 

Sendo assim podemos afirmar que as detentas devem ter seus direitos 

garantidos, sendo bem cuidadas, tendo boa alimentação, não podem ser 

menosprezadas e nem ao menos passar por momentos aos quais se sintam estar 

em um ambiente degradante e desumano. 

 

1.3 Lei de execução penal e a realidade das prisões femininas 

brasileiras 

 

 Segundo o Levantamento Nacional de informações Penitenciárias-Infopen 

mulheres 2º Edição, o qual colhe informações estatísticas das penitenciárias feito 

pelos gestores de cada penitenciária informa em forma de gráfico o número de 

mulheres presas no ano de 2016.Tabela 1 
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População prisional feminina por Unidade da Federação 

 

 

INFOPEN (2018, P. 16). 

 

       Mostrando assim um grande número de mulheres presas. 

A lei de execução penal dispõe que todas as mulheres presas têm direito 

a acompanhamento médico, principalmente no pré-natal e no pós parto, estendendo 

esse cuidado ao recém nascido. 
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“Art. 14. [...] § 3º. Será assegurado acompanhamento médico à 
mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao 
recém-nascido.(BRASIL,1984, P. 1524)) 
 
 

O coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do 

Sistema Carcerário e de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça, 

juiz auxiliar da Presidência Luís Geraldo Lanfredi (2016, S/P) discorreu sobre as 

prisões femininas e afirmou que: 

 

 

O Brasil ainda não se deu conta dos problemas que as mulheres 
enfrentam na prisão. Os estabelecimentos penais, as estruturas 
internas desses espaços e as normas de convivência no cárcere 
quase nunca estão adaptados às necessidades da mulher, já que 
são sempre desenhadas sob a perspectiva do público masculino. O 
atendimento médico, por exemplo, não é específico. Se já faltam 
médicos, o que dirá de ginecologistas, como a saúde da mulher 
requer. 
 

  

Desta forma verifica-se que a vida das mulheres na prisão não é fácil, 

imagina então para uma criança. 

O inciso L do artigo 5° da Constituição Federal dispõe que as mulheres 

grávidas e lactantes têm o direito de terem um cuidado especial e um local com 

condições para elas e seus filhos, in verbis: 

  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
 L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam 
permanecer com seus filhos durante o período de 
amamentação.(BRASIL,1988, P. 8) 

  

Mas a Infopen 2016 informa que são poucos os lugares que possuem 

dormitórios para as gestantes, assim mostra a tabela 2 a seguir. 
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Unidade que têm cela/dormitório para gestantes 

 

 

INFOPEN (2018, P. 30) 

  

Os direitos que resguardam as mulheres gestantes de ter um local 

apropriado são na maior parte das vezes violado como mostrado na tabela acima. 

Deixando a mulher viver em uma cela superlotada e com um bebê crescendo em 

sua barriga passar por riscos que podem ocasionar a perda do bebê. 

 A LEP determina que os estabelecimentos penais destinados a mulheres 

tem que ser dotados de berçário, onde as reeducandas possam cuidar de seus 

filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 meses de idade. 
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 Art. 83. […] § 2º. Os estabelecimentos penais destinados a mulheres 
serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de 
seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) meses 
de idade (BRASIL,1984, 1531). 
 
 

Porém não é isso que a seguinte tabela 3 da Infopen 2018 nos mostra: 

 

Unidades que têm berçário e/ou centro de referência materno-infantil 

 

INFOPEN ( 2016, P. 32). 

 

Desta forma a Infopen nos mostra que o lugar que deveria ser dotados de 

berçário para receber a criança, na verdade na maioria dos lugares não são nem um 
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pouco adequados para a chegada dos mesmos com suas mães, vivendo assim de 

forma desumana e sem nenhum dignidade em um local não adaptado, sendo assim 

Em Goiás por exemplo existem somente 3 unidades em todo o Estado 

tendo a capacidade de comportar somente 10 crianças de tantas que vivem suas 

mães nos presídios. 

 Um exemplo recente é o da Jéssica Monteiro no Estado de São Paulo 

que teve vários direitos violados assim como mostra a reportagem Glauco Araújo 

(2018) abaixo: 

  

Um bebê recém-nascido foi levado junto com a mãe para a cela de 
uma delegacia de São Paulo nesta terça-feira (13). Jéssica Monteiro, 
de 24 anos, tinha sido presa pela Polícia Militar por tráfico de drogas 
na manhã de sábado (10). Como ela entrou em trabalho de parto um 
dia após ser presa e em audiência de custódia juiz decidiu por 
manter a prisão, ela precisou voltar para a cela da delegacia com 
criança após receber alta do hospital. 

  

Esse é um exemplo recente ao qual foi violado o direito da Jéssica e de 

seu filho recém-nascido, pois foram levados para uma cela comum sem o mínimo de 

cuidado que deveria ter com uma mulher após o parto e com o recém nascido. 

O artigo 89 da LEP preserva o direito da criança maiores de seis meses e 

menores de 7 anos a terem a creche nas penitenciária para que sejam amparadas 

na falta do seu responsável. 

   

Art. 89. Além dos requisitos referidos no art. 88, a penitenciária de 
mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de 
creche para abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e menores 
de 7 (sete) anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada 
cuja responsável estiver presa. 
Parágrafo único. São requisitos básicos da seção e da creche 
referidas neste artigo: 
I - atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes 
adotadas pela legislação educacional e em unidades autônomas; e 
II - horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à 
criança e à sua responsável. (BRASIL,1984, 1531) 
 

  

A tabela 4 da Infopen 2018 a seguir mostra quantos presídios em todos 

os Estados seguem o previsto no artigo 89 da LEP: 
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Unidades que têm creche 

 

 INFOPEN (2016, P. 33)  

 

A tabela nos informa que de 27 Estados somente 6 deles possuem 

presídios com creches adaptadas para as crianças desamparadas por suas mães 

que no momento se encontram privadas de sua liberdade. 

As crianças que deveriam ser as primeiras a receberem o apoio do 

Estado são as que mais sofrem, por não terem seus direitos de nenhuma forma 

resguardados.             

O que todos os artigos da lei e as tabelas nos mostram é o quanto as 

mulheres e suas crianças são abandonadas desde o momento em que entram nos 
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presídios brasileiros, tendo descaso e desrespeito aos direitos que deveriam ser 

resguardados de todas as formas. 

As mulheres são desrespeitadas há décadas, houve algumas melhorias, 

mas todo o sistema ainda é imensamente falho, não tendo assim estrutura e 

infraestrutura para proporcionar o melhor para ninguém, sendo necessária assim a 

prisão domiciliar para que a mesma tenha um acompanhamento digno, e a criança 

depois de nascida consiga ter o acompanhamento da mãe e todos os seus direitos 

devidamente respeitados. 
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II CAPÍTULO  

 

 DOS TIPOS DE PRISÃO CAUTELARES 

 

O capítulo a seguir irá expor sobre os tipos de prisão cautelares. 

2.1 Conceito de prisão  

  

 

A prisão é uma medida de privação de liberdade ao qual a pessoa é 

privada de sua locomoção, sendo feita em flagrante delito ou de forma escrita e 

fundamentada por uma autoridade competente. Conforme o artigo 5º, LXI da 

Constituição Federal: 

                                   

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem 
escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo 
nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, 
definidos em lei  (BRASIL, 1988, P. 9) 

 

  

Ainda sobre prisão Guilherme de Souza Nucci (2013, P. 616) conceitua 

prisão como sendo uma forma de privação de ir e vir como mostra o texto abaixo. 

  

É a privação da liberdade, tolhendo-se o direito de ir e vir, através do 
recolhimento da pessoa humana ao cárcere. Não se distingue, nesse 
conceito, a prisão provisória, enquanto se aguarda o deslinde da 
instrução criminal, daquela que resulta de cumprimento de pena. 
Enquanto o Código Penal regula a prisão proveniente de 
condenação, estabelecendo as suas espécies, forma de 
cumprimento e regimes de abrigo do condenado, o Código de 
Processo Penal cuida da prisão cautelar e provisória, destinada 
unicamente a vigorar, quando necessário, até o trânsito em julgado 
da decisão condenatória.  
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Sendo assim a pessoa é privada de sua liberdade, portanto somente pode 

ser feita seguindo as regras do artigo 5º LXI da Constituição Federal, podendo o 

Estado ter que indenizar por erro. 

 

2.2  Conceito de prisão cautelar 

 

Odone Sanguiné ( 2014, S/P) conceitua prisão cautelar como sendo, 

 

  

A prisão cautelar pode ser definida como uma medida coativa 
cautelar pessoal que implica uma provisória limitação da liberdade, 
em um estabelecimento penitenciário, de uma pessoa contra quem, 
embora considerada juridicamente inocente, se formula uma 
imputação de ter cometido um delito de especial gravidade, 
decretada motivadamente por um órgão jurisdicional, na fase 
investigatória ou no curso do processo penal, em caráter excepcional 
e com duração limitada, antes do trânsito em julgado de sentença 
condenatória penal, para garantir o normal desenvolvimento do 
processo penal de cognição.  

 

  

No entanto Mendez apud Odone  Sanguiné (2014, S/N) reitera que, 

  

A privação do direito fundamental à liberdade pessoal de maneira 
cautelar alcança seu grau máximo com a prisão provisória. Por isso, 
uma medida tão grave e antecipatória da execução futura pela 
necessidade de garantir a disponibilidade do imputado em 
consequência do processo penal, somente aparece justificada com 
absoluto respeito aos princípios constitucionais. 

  

 

Seguindo este entendimento a prisão cautelar é uma provisória retirada 

da liberdade de uma pessoa, ao qual é imputada uma “culpa” de um delito que seja 

considerado grave. É alegado que a prisão cautelar veio para garantir o perfeito 

desenvolvimento do processo antes do trânsito em julgado. 

O artigo 282 do Código de Processo Penal em seu parágrafo 2º determina 

quem pode decretar as medidas cautelares sendo elas: 
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Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser 
aplicadas observando-se a:  
 
[...] 
§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a 
requerimento das partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade policial ou mediante 
requerimento do Ministério Público.(BRASIL,1941, P. 649) 

 

A prisão cautelar abrange a prisão temporária, prisão preventiva (que 

inclui a prisão domiciliar e a extradicional), prisão em flagrante delito e as medidas 

alternativas à prisão. A jurista Odone Sanguiné (2014, S/P ) discorre que, 

  

A nova redação do art. 282 e ss. do CPP, determinada pela Lei n. 
12.403/11, utiliza a expressão “medidas cautelares”, abrangendo, 
portanto, todas as medidas contempladas no Título IX, isto é, a 
prisão temporária, a prisão preventiva (incluída a prisão domiciliar e a 
extradicional), a prisão em flagrante delito (na verdade medida “pré-
cautelar”) e as medidas alternativas à prisão (arts. 319 e 320 do 
CPP), inclusive a internação provisória de inimputáveis e semi-
imputáveis. 

 

  

2.3 Espécies de prisão cautelar  

 

2.3.1 Prisão Temporária 

 

 A prisão temporária se trata de uma forma de prisão que só é cabível na 

fase de investigação, não podendo ser decretada durante a ação penal. Tendo a 

função de garantir atos necessários ao inquérito. 

Segundo Odone Sanguiné  (2014 ,S/P) 

  

[...] prisão temporária foi instituída pela Medida Provisória n. 111, de 
24 de novembro de 1989, depois convertida na Lei n. 7.960, de 21 de 
dezembro de 1989. Segundo consta na exposição de Motivos 239, 
de 24 de novembro de 1989, do Ministro da Justiça Saulo Ramos. 
[...] A prisão temporária constitui uma espécie do gênero prisão 
cautelar pré-processual, a prisão temporária esta após a Lei n. 
12.403/2011, constituem espécies de prisão pré-cautelar ou 
subcautelar  por anteciparem uma medida cautelar posterior e que 
somente conserva validez se for convertida em uma medida cautelar 
típica.  
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A Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989 dispõe sobre prisão 

temporária, especifica quais são os casos que pode decretar a prisão temporária, in 

verbis. 

 

  

Art. 1° Caberá prisão temporária: 
I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; 
II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer 
elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; 
III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova 
admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado 
nos seguintes crimes: 
a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); 
b) seqüestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1° e 2°); 
c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); 
d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°); 
e) extorsão mediante seqüestro (art. 159, caput, e seus §§ 1°, 2° e 
3°); 
f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e 
parágrafo único);  (Vide Decreto-Lei nº 2.848, de 1940) 
g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua combinação com 
o art. 223, caput, e parágrafo único);   (Vide Decreto-Lei nº 2.848, de 
1940) 
h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223 caput, e 
parágrafo único);  (Vide Decreto-Lei nº 2.848, de 1940) 
i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°); 
j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou 
medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com art. 
285); 
l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; 
m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 
1956), em qualquer de sua formas típicas; 
n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 
1976); 
o) crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 16 de junho de 
1986). 
p) crimes previstos na Lei de Terrorismo. (Incluído pela Lei nº 13.260, 
de 2016) (BRASIL,1989, P. 1586 ) 

  

 

A prisão só pode ser decretada pelo juiz em face da representação da 

autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, tendo o prazo de 

5  (cinco) dias, podendo ser prorrogável por igual período nos casos de extrema e 

comprovada necessidade, não podendo ser colocados junto com os demais 

detentos do local. 
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 2.3.2 Prisão em flagrante 

  

Prisão em flagrante é uma espécie de cautelar, sendo ela aquela que 

ocorre enquanto a infração ainda está visível e evidente. Ela pode ser decretada 

independente de ordem judicial e pode ser efetuada por qualquer pessoa. 

Para solidificar esse breve conceito, o  autor Andrey BORGES (2011, p. 

134) aduz que, 

 

  [...] a prisão em flagrante é aquela que ocorre enquanto a infração 
está ainda em estado latente, evidente, visível. Em razão desta 
certeza visual do delito ou da proximidade deste momento, o 
legislador dispensa a ordem judicial, escrita e fundamentada. 

 

O professor Renato MARCÃO (2018, p. 671) alude que “...flagrante é o 

delito que está sendo A ou que acabou de ser cometido...”. 

Em termos jurídicos considera  prisão em flagrante  um delito que 

aconteceu ou que acabou de acontecer, é perseguido logo após por autoridade ou  

a pessoa é encontrada com instrumentos que possa presumir que seja 

ele o autor. 

  

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: 
I - está cometendo a infração penal; 
II - acaba de cometê-la; 
III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por 
qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da 
infração; 
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou 
papéis que façam presumir ser ele autor da infração.(BRASIL,1941, 
P. 651 ) 

 

Depois do auto de infração, o delegado decide se a pessoa deve ser 

recolhida ou se será solta mediante o pagamento de fiança ou ser solta sem o 

pagamento da fiança.  

Caso a pessoa seja recolhida o auto de prisão em flagrante deve ser 

encaminhado para o juiz no prazo de 24 horas, para que possa ser verificado a 

legalidade da prisão. 
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2.3.3 Prisão preventiva   

 

O artigo 311 do Código de Processo Penal e o artigo 312 dispõem sobre 

prisão preventiva, a mesma é considerada a mais importante modalidade de 

privação cautelar da liberdade, seus fundamentos servem de pressuposto a todas as 

modalidades de prisão cautelar. 

 

Art. 312 A prisão preventiva poderá ser decretada como 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.  
Parágrafo único.  A prisão preventiva também poderá ser decretada 
em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas 
por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).  ( BRASIL, 
1941, P. 652 )  

 

É admitida a prisão preventiva nos casos de crimes dolosos punidos com 

pena máxima de 4 anos, se já tiver sido condenado por outro crime doloso, se o 

crime envolver violência doméstica e se houver dúvida sobre a identidade civil da 

pessoa. A prisão que decretar, substituir ou denegar  prisão preventiva será sempre 

motivada. 

A prisão preventiva tem a finalidade de evitar que o acusado prejudique o 

andamento do processo, podendo ser decretada em qualquer fase do processo ou 

investigação, desde que seja preenchido os requisitos do artigo 312 do Código de 

Processo Penal. 

Na prisão preventiva existe a possibilidade da substituição da preventiva 

pela prisão domiciliar. 

 

2.3.3.1 Prisão Domiciliar 

 

 Renato Marcão ( 2018,P. 752) aduz que prisão domiciliar é: 

 

A prisão domiciliar substitutiva da preventiva é modalidade de prisão 
cautelar em regime domiciliar, cuja concessão se encontra 
condicionada à satisfação de determinados requisitos e sua 
permanência ao atendimento de outros, a ser determinada pelo juiz, 
em decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes 
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ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da 
autoridade policial, mediante requerimento do Ministério Público ou 
do próprio investigado. 

 

Portanto a prisão domiciliar é uma outra forma de cumprir a prisão 

preventiva, sendo assim a prisão preventiva pela prisão domiciliar, essa substituição 

deve ser decretada pelo juiz  de forma  bem fundamentada, podendo ser de ofício ou 

a requerimento da parte 

O Código de Processo Penal em seu artigo 318 alega quais são as 

pessoas que tem o direito de ter a substituição 

 

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar 
quando o agente for: 
I - maior de 80 (oitenta) anos; 
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;  
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 
(seis) anos de idade ou com deficiência;  
IV - gestante; 
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.  
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos 
requisitos estabelecidos neste artigo.(BRASIL,1941, P. 653) 

 

 

Conforme o art. 318 do Código de Processo Penal o juiz poderá substituir 

a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for gestante ou mulher com filho 

de até 12 (doze) anos de idade incompletos entre outras hipóteses.  

Para que a detenta tenha direito a prisão domiciliar é necessário que a 

mesma esteja em prisão preventiva. Nos casos citados no artigo 318 não basta que 

as detentas sigam todos os requisitos, pois, o juiz deverá analisar os fatos e só 

depois deferir ou não o pedido de prisão cautelar. 
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CAPÍTULO III 

 

Neste capítulo irei aborda dois Habeas corpos coletivo e um projeto de lei 

de 2018 sobre o tema abordado nos capítulos anteriores.  

 

Da possibilidade Jurídica 

 

3.1 Habeas Corpus 143641 

 

                No dia 20 de fevereiro de 2018 a 2º turma do STF concedeu Habeas 

Corpus coletivo para mulheres presas preventivamente, gestantes e mães de filhos 

com ate doze anos de idade ou pessoas com deficiência. 

Determinando a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, 

em todo o território nacional, desta forma não prejudicando  as medidas alternativas 

do artigo 319 do Código de Processo Penal. 

Os advogadas que impetraram o Habeas Corpus ( 2018, 143641) 

aduziram que: 

 

 

a prisão preventiva, ao confinar mulheres grávidas em 
estabelecimentos prisionais precários, tira delas o acesso a 
programas de saúde pré-natal, assistência regular na gestação e no 
pós-parto, e ainda priva as crianças de condições adequadas ao seu 
desenvolvimento, constituindo-se em tratamento desumano, cruel e 
degradante, que infringe os postulados constitucionais relacionados à 
individualização da pena, à vedação de penas cruéis e, ainda, ao 
respeito à integridade física e moral da presa. 

 

 

 

 Os Ministros da Segunda turma discutiram o Habeas Corpus coletivo e depois 

de todos os votos o Habeas Corpus foi concedido, tendo o prazo de 60 dias para 

analisar e implementar as determinações fixadas pela Segunda Turma. 
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3.2 Habeas Corpus 143641 

 

 

                 O Ministro Lewandowski concedeu Habeas Corpus de ofício para presas 

com filhos que ainda não foram colocadas em prisão domiciliar, solicitando 

informações às Corregedorias dos Tribunais de Justiça dos estados de São Paulo, 

Rio de Janeiro e Pernambuco. 

                 No seguinte Habeas Corpus foi informado que os seguintes estados não 

estavam cumprindo as determinações do Habeas Corpus 143641 alegando diversos 

motivos. 

                Alguns dos motivos são: drogas em presídios, droga em casa, 

desemprego e presas que ainda não tinham condenação definitiva. Sendo assim o 

Ministro Lewandowski analisou os casos e concedeu o Habeas Corpus para 

pessoas que se encontram nesses casos. 

                 Desta forma verifica-se que mesmo sendo concedido o Habeas Corpus 

para resguardar os direitos das mulheres os presídios que na maioria das vezes são 

insalubres não estão obedecendo o que foi determinado anteriormente pela segunda 

turma do STF. 

                Mostrando assim o descaso que as penitenciárias têm com todas as 

detentas, ao descumprir direitos que as mesmas possuem. 

 

 

3.3 O Projeto de Lei 10.269/2018 

 

O projeto de lei 10269/18 foi proposto pela Senadora Simone Tebet - 

PMDB/MS e foi apresentada no dia 17 maio de 2018, sendo aprovada pelo Senado 

Federal e no dia 28 de novembro de 2018 foi aprovada pela Câmara dos Deputados, 

e está aguardando sanção presidencial. 

A proposta visa alterar o Decreto-Lei nº 3.689 de 3 de outubro de 1941 

(Código de Processo Penal), as alterações serão feitas no capítulo IV que dispõe 

sobre prisão domiciliar. Visa também alterar a Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984 

(Lei de Execução Penal) onde serão feitas alterações na seção I (O departamento 
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penitenciário nacional) que será acrescentado um inciso e um parágrafo no artigo 

72.  

Na seção II (Departamento Penitenciário Local) será acrescentado um 

parágrafo único no artigo 74. Na seção II serão acrescentados dois parágrafos e 

cinco incisos e por último na Lei nº 8.072 de 25 de julho de 1990 da lei dos crimes 

hediondos será acrescentado um parágrafo. 

Conforme exposto o Código de Processo Penal dispõe que durante uma 

investigação, pode ser decretada a prisão preventiva de ofício ou a requerimento 

das partes. Na forma do artigo 318 com redação dada pela Lei 12.403/11 existe 

alguma possibilidade de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, in 

verbis: 

 

Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar 
quando o agente for:      
I - maior de 80 (oitenta) anos;   
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;            
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 
(seis) anos de idade ou com deficiência;            
IV - gestante;         
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.        
Parágrafo único.  Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos 
requisitos estabelecidos neste artigo.(BRASIL, 1984, P. 653) 

 

Apesar da possibilidade de encarceramento de uma pessoa idosa ser 

remota, a lei prevê possibilidade da prisão domiciliar ao maior de 80 anos, tal 

medida visa a garantia da dignidade da pessoa humana, pois, o encarceramento do 

indivíduo seria desgastante e o mesmo não tem mais condições de suportar o 

encarceramento tradicional. No caso do investigado extremamente debilitado, o 

encarceramento poderia concorrer para o agravamento de seu estado de saúde. Em 

relação aos demais incisos, tal previsão visa à garantia dos direitos fundamentais 

das crianças dos portadores de necessidades especiais entre outros. 

O artigo 2º do projeto de lei 10269/18 pretende acrescentar dois artigos 

ao Código de Processo Penal. Tal proposta visa regular a condição de substituição 

da prisão preventiva pela prisão domiciliar à mulher gestante, ou que for responsável 

por crianças ou pessoas com deficiência, in verbis:    
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Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for 
mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será 
substituída por prisão domiciliar, desde que: 
I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a 
pessoa;  
II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 

 
Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá 
ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas 
alternativas previstas no art. 319. (Projeto de lei 10269/18) 

 

A proposta de redação do artigo 318-B dispõe que a aplicação das 

medidas previstas nos artigo 318 e  na proposta de redação do artigo 318-A poderão 

ser aplicadas sem prejuízo das demais medidas alternativas previstas. 

Já a Lei de Execução Penal (LEP) estabelece entre outros temas, as 

atribuições do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN). Segundo o site 

oficial, possui a missão de ‘’Induzir, apoiar e atuar na execução penal brasileira, 

promovendo a dignidade humana, com profissionalismo e transparência, com vistas 

a uma sociedade justa e democrática”.(Departamento Penitenciário Nacional) 

 

O artigo 72 da LEP dispõe que,  

 

Art. 72. São atribuições do Departamento Penitenciário Nacional: 
I - acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em 
todo o Território Nacional; 
II - inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e 
serviços penais; 
III - assistir tecnicamente as Unidades Federativas na implementação 
dos princípios e regras estabelecidos nesta Lei; 
IV - colaborar com as Unidades Federativas mediante convênios, na 
implantação de estabelecimentos e serviços penais; 
V - colaborar com as Unidades Federativas para a realização de 
cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino 
profissionalizante do condenado e do internado. 
VI – estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o 
cadastro nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais 
destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade 
aplicadas pela justiça de outra unidade federativa, em especial para 
presos sujeitos a regime disciplinar.           (Incluído pela Lei nº 
10.792, de 2003) 
Parágrafo único. Incumbem também ao Departamento a 
coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de 
internamento federais (BRASIL,1984, P. 1529 ). 
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As atribuições da DEPEN são de suma importância, pois acompanham se 

estão sendo aplicadas as normas e fiscalizam os estabelecimentos prisionais. 

O artigo 3º do projeto de lei 10269/18 pretende agregar ao artigo 72 mais 

dois dispositivos à Lei de Execução Penal, visando estabelecer algumas obrigações 

para as pessoas que trabalham na DEPEN executar para com as mulheres 

beneficiadas pela substituição, sendo elas; 

 

 
VII – acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas 
pela progressão especial de que trata o § 3º do art. 112, monitorando 
sua integração social e a ocorrência de reincidência, específica ou 
não, mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas 
criminais. 
[...] 
§ 2º Os resultados obtidos por meio do monitoramento e das 
avaliações periódicas previstas no inciso VII do caput serão utilizados 
para, em função da efetividade da progressão especial para a 
ressocialização das mulheres de que trata o § 3º do art. 112, avaliar 
eventual desnecessidade do regime fechado de cumprimento de 
pena para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem 
violência ou grave ameaça.(Projeto de lei 10269/18) 

 

Desta forma a proposta determina a DEPEN  a atribuição de acompanhar 

a execução da pena das mulheres beneficiadas, em forma de monitoramento e fazer 

de forma periódica avaliações e estatísticas criminais. Sendo os resultados do 

monitoramento e das avaliações periódicas recolhidos e analisados.  

Já no artigo 74 da LEP o qual determina as finalidades do Departamento 

Penitenciário Local, que também é de muita importância, pois, efetuam a vigilância e 

custódia das pessoas ali privadas de liberdade, aduz que; 

 

 
Art. 74. O Departamento Penitenciário local, ou órgão similar, tem por 
finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da 
Unidade da Federação a que pertencer (BRASIL, 1984, P. 1530). 

 

 

O projeto ambiciona assim acrescentar parágrafo único, in verbis: 
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Parágrafo único. Os órgãos referidos no caput realizarão o 
acompanhamento de que trata o inciso VII do caput do art. 72 e 
encaminharão ao Departamento Penitenciário Nacional o resultados 
obtidos ( Projeto de lei 10269/18). 

 

 

Destarte que a idéia do projeto de lei é que também seja finalidade deles 

acompanhar as mulheres beneficiadas e encaminhar os resultados obtidos a 

DEPEN. 

Para finalizar, o artigo 3º do projeto de lei 10269/18, almeja expandir o 

artigo 112 da LEP que especifica a forma em que a pena privativa de liberdade deve 

ser executada.  

 

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma 
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser 
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um 
sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento 
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas 
as normas que vedam a progressão. 
§ 1º A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação 
do Ministério Público e do defensor.  
§ 2º Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento 
condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos 
previstos nas normas vigentes ( BRASIL, 1984, P. 1533). 

 

Assim as pessoas privadas de sua liberdade deverão sempre executar as 

suas penas de forma progressiva e para que tenham direito a progressão deverão 

cumprir requisitos do artigo citado acima. 

O projeto de lei deseja acrescentar os seguintes dispositivos no artigo 112 

da LEP; 

 
§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por 
crianças ou pessoas com deficiência os requisitos para progressão 
de regime são, cumulativamente: 
I – não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 
II – não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; 
III – ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime 
anterior; 
IV – ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado 
pelo diretor do estabelecimento; 
V – não ter integrado organização criminosa. 
§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a 
revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo ( Projeto de lei 
10269/18) 
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Os seguintes dispositivos visam defender as pessoas que dependem das 

detentas. O § 3º do projeto de lei determina que a mulher que gestante ou que é 

mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência tem direito a 

progressão de pena desde que cumulativamente com os incisos do § 3º. Se caso for 

cometido novo crime será revogado o benefício. 

A Constituição Federal em seu artigo 5º, XLIII dispõe que, 

 

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça 
ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por 
eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo 
evitá-los, se omitirem.(BRASIL,1988, P. 8 ) 

 

 Para proporcionar a aplicação do dispositivo, foram criadas várias leis, 

sendo a mais relevante a mais conhecida como Lei de Crimes Hediondos (8.072/90). 

A mesma definiu os crimes desta natureza, além disso definiu outras previsões de 

cunho penal e processual, relativo a execução das penas dos crimes definidos como 

hediondos. O artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos dispõe que, 

 

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: 
I - anistia, graça e indulto; 
II - fiança.  
§ 1º  A pena por crime previsto neste artigo será cumprida 
inicialmente em regime fechado. 
§ 2º  A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes 
previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois 
quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), 
se reincidente. 
§ 3º  Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá 
fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade.  
§ 4º  A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei no 7.960, de 21 
de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo  
de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema 
e comprovada necessidade.(BRASIL, 1990, P.1606) 

 

A proposta legislativa para a nova redação do parágrafo 2º do artigo 2º da 

Lei 8.072 é:  
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§ 2º A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes 
previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois 
quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), 
se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei 
no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal)(Projeto de 
lei 10269/18) 

 

Sendo observado assim o que está disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 

112 da Lei de Execução Penal.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O presente trabalho mostra o quanto o Estado está sendo falho em questão 

dos presídios femininos. Atualmente o número de mulheres encarceradas no Brasil 

está aumentando significativamente e muitas delas estão grávidas ou são lactantes. 

Encontram-se muitas mulheres grávidas e lactantes nas penitenciárias sem 

nenhum tipo de cuidado como estipula a lei, sendo assim privado de um bom pré-

natal e um bom pós-parto, além de não ter um local apropriado para o 

desenvolvimento das crianças, se tornando um local degradante, desumano e 

principalmente cruel. 

 As crianças ao viverem em presídios além de estarem em um lugar insalubre 

são privadas de ter um desenvolvimento adequado que as mesmas deveriam ter 

desde o nascimento. 

 As mulheres que puderem viver em prisão domiciliar poderão ter um bom pré-

natal e um bom pós-parto, podendo assim resguardar o direito da criança que não 

tem culpa da pena que a mãe deve cumprir. 

 O STF em fevereiro de 2018 concedeu o habeas corpus coletivo para 

mulheres que estavam gestante ou que eram mães de crianças de até 12 (doze) 

anos ou com deficiência, porém, não são todos os lugares que estão cumprindo a 

determinação do habeas corpus coletivo. Muitas mulheres que tem o direito não 

estão tendo esse direito resguardado. 

 O projeto de lei 10269/18 veio para confirmar a decisão do STF, ajudando 

assim a resguarda os direitos de todas as mulheres, para que sejam assim todos 

compridos. 

 Dessa forma, finalizo essa monografia com a esperança de que o Estado 

possa olhar melhor por essas mulheres cumprindo assim a lei de forma correta e 

rápida, para que nem a mulher e nem a criança sejam prejudicados pela imensa 

falha de todos os presídios Brasileiros. 

 

 

 

 



42 

 

 

Referências Bibliográficas 

 

ARÁN, M.; PEIXOTO JR., C.A. Vulnerabilidade e vida nua: bioética e biopolítica na 

atualidade. Rev. Saúde Pública, v. 41, n. 5, p. 849-57, 2007. BRASIL. 

 

ARAÚJO Glauco-Recém-nascido fica em cela com mãe que foi presa pouco 

antes de dar à luz em SP- Disponível em:<https://g1.globo.com/sp/sao-

paulo/noticia/recem-nascido-fica-em-cela-com-mae-que-foi-presa-pouco-antes-de-

dar-a-luz-em-sp.ghtml>acesso em 12 de novembro de 2018. 

 

BRAGA Ana-A maternidade na prisão-Disponível 

em:<http://revistapesquisa.fapesp.br/2016/03/21/a-maternidade-na-prisao/>acesso 

em 08 de novembro de 2018. 

 

BRASIl Agência-Câmara aprova prisão domiciliar para gestantes e mães- 

disponível em:<https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-

brasil/2018/11/29/camara-aprova-prisao-domiciliar-para-gestantes-e-maes.htm> 

acesso em 30 de novembro de 2018. 

 

CORRÊA, M.C.D.V.; ARÁN, M. Tecnologia e normas de gênero: contribuições para 

o debate da bioética feminista. Revista Bioética, v. 16, n. 2, p. 191-206, 2008. 

 

CURY Teo; PIRES Breno; PUPO Amanda- STF concede domiciliar a grávidas e 

mães de crianças em preventiva-Disponível 

em:<https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/ministros-concedem-prisao-

domiciliar-para-gravidas-e-maes-de-ate-12-anos-em-preventiva/ > acesso em 19 

junho de 2018. 

 

BORGES Andrey-Prisão e outras medidas cautelares pessoais-Rio de Janeiro: 

Forense: São Paulo: Método, 2011. 

 



43 

 

DRAGUE Beatriz-Com 42 mil presas, Brasil tem a 4ª maior população carcerária 

feminina-disponível em :<https://www.cartacapital.com.br/sociedade/com-42-mil-

presas-brasil-tem-a-4-maior-populacao-carceraria-feminina> acesso em 29 de 

novembro de 2018. 

 

GONÇALVES Mileny-Uma Breve Análise Histórica da Pena de Prisão e a Mulher 

no Cárcere-Disponível 

em:<https://milenyvg.jusbrasil.com.br/artigos/549846929/uma-breve-analise-

historica-da-pena-de-prisao-e-a-mulher-no-carcere>acesso em dia 15 de novembro 

de 2018. 

 

JUNIOR Joailton-Sistema Prisional de Salvador X Direitos Humanos- Disponível 

em:<  http://sistemaprisional-salvador.blogspot.com/2011/05/conceito-de-sistema-

carcerario.html >acesso em 10 de novembro de 2018. 

 

MARCÃO, Renato Curso de processo penal / Renato Marcão. – 4. ed. rev., ampl. e 

atual. – São Paulo : Saraiva Educação, 2018. 

 

MATOS Taysa -Os Filhos da Outra: a mulher e a gravidez no cárcere-Disponível 

em:< 

https://taysamatos.jusbrasil.com.br/artigos/380763026/os-filhos-da-outra-a-mulher-e-

a-gravidez-no-carcere > acesso em 10 de setembro de 2018. 

 

MÉNDEZ, Francisco Ramos. El proceso penal (Quinta lectura constitucional). 

Barcelona: J. M. Bosch, 1999. p. 124. 

 

MENDONÇA, Andrey Borges de, 1979- Prisão e outras medidas cautelares 

pessoais / Andrey Borges de Mendonça. – Rio de Janeiro : Forense : São Paulo : 

MÉTODO, 2011. 

 



44 

 

Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional. Sistema Integrado de 

Informações Penitenciárias – InfoPen. Referência: 06/2016. Disponível em: . Acesso 

em: junho, 2018. 

 

MIRANDA Cláudia Regina- O cárcere feminino: do surgimento às recentes 

modificações introduzidas pela lei de execução penal-Disponível em:< 

http://revistapensar.com.br/direito/pasta_upload/artigos/a187.pdf> acesso em 28 de 

novembro de 2018. 

 

MOCELLIN Maria Eduarda-Mães do cárcere: Os direitos das mulheres e a 

convivência familiar em situação de privação de liberdade-Disponível em:< 

http://tcconline.utp.br/media/tcc/2016/02/MAES-DO-CARCERE-OS-DIREITOS-DAS-

MULHERES-E-A-CONVIVENCIA-FAMILIAR-EM-SITUACOES-DE-PRIVACAO-DE-

LIBERDADE.pdf> acesso em dia 28 de novembro de 2018. 

 

PAIXÃO Mayara-Primeira penitenciária feminina do Brasil era administrada pela 

Igreja Católica-Disponível 

em:<https://paineira.usp.br/aun/index.php/2017/10/02/primeira-penitenciaria-

feminina-do-brasil-era-administrada-pela-igreja-catolica/>acesso em 20 de outubro 

de 2018. 

 

PIOVESAN Eduardo-Câmara aprova prisão domiciliar para gestantes e mães-

disponível em:<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-

JUSTICA/566109-CAMARA-APROVA-PRISAO-DOMICILIAR-PARA-GESTANTES-

E-MAES.html> acesso em 30 de novembro de 2018. 

 

PONTES Felipe; MARTINS, Helena-População carcerária feminina cresce 700% 

em dezesseis anos no Brasil-Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-08/populacao-

carceraria-feminina-cresce-700-em-dezesseis-anos-no> acesso em 20 de novembro 

de 2018. 

 

 RÉGIA Vitória- Os problemas do cárcere feminino no Brasil e seus reflexos na 

essência feminina- Disponível 



45 

 

em:<https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/10084/Os-problemas-do-carcere-

feminino-no-Brasil-e-seus-reflexos-na-essencia-feminina > acesso em 19 de junho 

de 2018. 

 

Regras de Bangkok-Disponível 

em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/27fa43cd9998bf5b43aa2cb

3e0f53c44.pdf> acesso em 20 de novembro de 2018. 

 

Revista Consultor Jurídico, 7 de janeiro de 2016, 14h09- Apenas 48 das 1.420 

prisões brasileiras têm celas adequadas para grávidas-Disponível 

em:<https://www.conjur.com.br/2016-jan-07/brasil-apenas-48-prisoes-celas-

adequadas-gravidas> acesso em 19 de junho de 2018.  

 

SANGUINÉ, Odone Prisão cautelar, medidas alternativas e direitos 
fundamentais /– Rio de Janeiro: Forense, 2014. Inclui bibliografia ISBN 978-85-309-
5815-2 1. Direito processual penal. I. Título. 

 

SOARES, Bárbara Musumeci; ILGENFRITZ, Iara. Prisioneiras: vida e violência 

atrás das grades. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL- Ministro Lewandowski concede HC para presas 

com filhos que ainda não foram colocadas em prisão domiciliar-Disponível 

em:<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393814> 

acesso em 15 de novembro de 2018. 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-2ª Turma concede HC coletivo a gestantes e 

mães de filhos com até doze anos presas preventivamente-Disponível 

em:<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=370152>ace

sso em 01 de dezembro de 2018. 

 

TRAJANO Iranilton-Uma Breve Análise Histórica E Legal Sobre O 

Encarceramento Feminino No Brasil-Disponível 

em:<https://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/artigo/3636/uma-breve-analise-

historica-legal-encarceramento-feminino-brasil > acesso em 19 de junho de 2018. 



46 

 

 

VAZ Camila-Lei do ventre preso: Gravidez no cárcere é gravidez de risco-

Disponível em:< https://camilavazvaz.jusbrasil.com.br/artigos/476045372/lei-do-

ventre-preso-gravidez-no-carcere-e-gravidez-de-risco> acesso em dia 05 de agosto 

de 2018. 

 

VINHAL Gabriela-Número de mulheres presas cresce 656%; Brasil é o 4º país 

que mais prende-Disponível 

em:<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/06/11/interna-

brasil,687581/quantas-mulheres-estao-presas-no-brasil.shtml> acesso em 20 de 

novembro de 2018. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


