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RESUMO 

 

O presente trabalho procura investigar a existência de discriminação institucionalizada 

do gênero feminino no cumprimento das penas privativas de liberdade, em virtude da 

adoção de um modelo carcerário andrógino. O trabalho verificará se as previsões 

normativas internas são capazes de resguardar a dignidade humana das encarceradas, 

assim como a preservação da entidade familiar, e comparará tais disposições com os 

instrumentos internacionais de proteção. Outrossim, abordará a situação de 

vulnerabilidade das mulheres, em especial das gestantes, e os impactos que podem ser 

provocados nos filhos gerados no período do encarceramento. Em seguida, serão 

analisados os direitos relacionados ao nascituro, verificando se o princípio da 

intranscendência da pena pode ser aplicado para evitar a aplicação de medida restritiva 

de liberdade à genitora. Com esse desiderato será verificada a possibilidade de 

responsabilização do estado nos casos de desrespeito às condições mínimas de 

cumprimento das penas nos estabelecimentos penais, em virtude da inobservância do 

comando constitucional do mínimo existencial. Em seguida, far-se-á uma abordagem 

sobre direitos específicos que as mulheres gestantes submetidas ao cárcere necessitam, 

como especialização na assistência à saúde, nutrição diferenciada, necessidade de 

acompanhamento pré-natal e pós-natal. Por fim, serão expostas contribuições que cada 

poder constituído poderá ofertar para solucionar o problema das gestantes submetidas 

ao cárcere. 

 

Palavras-chaves: Direitos Humanos. Mulher. Execução Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

ABSTRACT 

 

This paper investigates the existence of institutionalized sexism in compliance with 

custodial sentences, due to the adoption of an androgynous model prison. The work will 

examine whether the internal regulations forecasts are able to protect the human dignity 

of inmates, as well as the preservation of the family unit, and compare these measures 

with international instruments of protection. Furthermore, address the vulnerability of 

women, especially pregnant women, and the impacts that may be caused in children 

generated in the incarceration period. Next, the rights related to the unborn child will be 

analyzed, ensuring that the principle of insignificance of penalty can be applied to avoid 

the imposition of restrictive measure of freedom to the mothers'. With this aim will be 

investigating the possibility of state accountability in cases of non-compliance with 

minimum conditions of serving of sentences in prisons, due to the failure of the 

constitutional command of the existential minimum. Then far will be a discussion of 

specific rights that pregnant women undergoing prison need, such as specialization in 

health care, differentiated nutrition, need for prenatal and postnatal. Finally, 

contributions will be exposed each constituted power may offer to solve the problem of 

pregnant women submitted to jail . 

 

Keywords: Humans Rights. Women. Penal Execution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A punição a condutas indesejadas no seio da sociedade submete-se a um longo 

processo evolutivo que tem início desde épocas remotas, com os homens primitivos, 

quando a violação de regras de caráter religioso ensejava a aplicação de penas 

desproporcionais e desumanas, como a expulsão do grupo ou sacrifício da vida. 

Apesar de existirem antigos registros sobre a ideia de limitação das penas, 

como na Lei de Talião, sua aplicação efetiva surge no momento em que o Estado atrai 

para si o monopólio da sanção, assumindo responsabilidades pela custódia do ser 

humano. 

Em um primeiro momento o Estado não foi capaz de acabar com a crueldade 

das penas, pois focava sua atuação apenas em seu caráter retributivo, sendo necessário o 

desenvolvimento dos direitos humanos para que se atingisse o período humanitário.  

O pensamento Kantiano influenciou a atuação estatal ao primado da dignidade 

humana, pois atribuiu valor absoluto às pessoas, impedindo, assim, que fossem 

atingidos no cumprimento da pena direitos não relacionados à restrição da liberdade. 

A Constituição Federal de 1988 orienta que a fase executória penal esteja 

alinhada ao caráter humanitário, impedindo a submissão de pessoas à tortura, condições 

desumanas ou cruéis. 

A legislação infraconstitucional, como a Lei de Execuções Penais, também 

apresenta dispositivos voltados ao respeito à condição humana dos custodiados, focando 

os efeitos da pena na ressocialização, porém não contempla adequadamente as 

peculiaridades que o gênero feminino requer para o seu isolamento. 

Os instrumentos internacionais de proteção oferecem um rol amplo de direitos 

que abarcam, inclusive, as especificidades da condição feminina e servem como fonte 

obrigacional para consecução dos direitos fundamentais. 

Constitui fato público e notório que o sistema prisional no Brasil, há tempos, 

apresenta quadro de desrespeito aos direitos dos presos, como nos casos de 



                    

 

superlotação, falta de condições sanitárias, falta de atendimento médico, jurídico, social, 

entre outros problemas estruturais. 

Essa condição se agrava quando estudamos os casos das mulheres, pois os 

estabelecimentos penais estão desenvolvidos com base em um modelo andrógeno de 

custodiado, sem considerar as especificidades do gênero feminino. 

Esse grupo vulnerável apresenta uma questão social de maior dimensão quando 

se analisa a situação das gestantes encarceradas, pois nessa situação específica ocorre a 

ampliação das necessidades especiais, que não podem ser suprimidas, por colocar em 

maior risco a saúde da mulher e o adequado desenvolvimento do nascituro. 

O presente trabalho abordará a questão do respeito à dignidade humana no 

cumprimento de penas privativas de liberdade que envolva mulheres, em especial as 

gestantes, utilizando como padrão interpretativo as condições mínimas previstas em 

regras internas e internacionais referentes ao gênero feminino e verificará a 

possibilidade de, em caso de descumprimento, utilização de medidas alternativas para 

que se evite a violação à integridade física e psíquica das custodiadas evitando, assim, a 

responsabilização estatal pelo descumprimento. 

O problema é que na prática, todas as necessidades especiais que deveriam ser 

garantidas por aquele que assumiu a responsabilidade da sanção penal, o Estado, vem 

sendo rotineiramente descumpridas, apresentando um quadro de total falta de 

assistência às mulheres gestantes. 

Uma forma de se enfrentar a questão da maternidade na prisão, de elevado 

relevo social, corresponde à aplicação da hermenêutica constitucional contemporânea, 

que oferta mecanismos adequados à materialização da dignidade humana e prima pela 

efetividade dos dispositivos constitucionais, permitindo que comandos judiciais 

obriguem o estado ao cumprimento dos seus deveres, apliquem medidas alternativas ao 

encarceramento ou responsabilizem os responsáveis. 

O capítulo 2 abordará a atual compreensão do sistema constitucional, 

utilizando as justificativas da hermenêutica contemporânea e verificará se o princípio da 

dignidade humana pode ser utilizado como fundamentador de unidade de sentido à 

constituição. 



                    

 

Após a verificação dos efeitos que o princípio da dignidade humana produz em 

nosso sistema jurídico, o capítulo 3 irá abordar o desenvolvimento histórico das penas e 

procurará identificar suas finalidades e funções, procurando demonstrar as 

determinações legais para o cumprimento de pena, demonstrando as espécies de penas. 

No capítulo 4 serão demonstradas as lutas e avanços nos direitos das mulheres, 

verificando o seu desenvolvimento desde o período colonial até os dias atuais, 

abordando, também, as influências dos instrumentos internacionais de proteção no 

ordenamento interno. 

Nesse momento haverá a comparação entre os dispositivos das Regras das 

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

liberdade para mulheres infratoras (Regras de Bangkok) e as normas específicas sobre 

as mulheres previstas na Lei de Execução Penal. 

Conhecidas as regras específicas sobre as mulheres, o trabalho verificará as 

políticas públicas adotadas para as mulheres encarceradas, no intuito de abordar a 

questão da proteção da entidade familiar, com a verificação da doutrina da absoluta 

prioridade da infância e juventude. 

Com a introdução da estrutura normativa relacionada ao cárcere feminino, o 

capítulo 5 demonstrará o perfil das mulheres submetidas à custódia no Estado do Rio 

Grande do Norte e analisará os compromissos orçamentários assumidos pelo Estado na 

recuperação do sistema carcerário. 

Diante desses dados, verificará a possibilidade de ampliação do uso de medidas 

alternativas nos casos de desrespeito aos direitos dos presos e abordará a possibilidade 

de responsabilização civil do estado. 

O capítulo 6 abordará a questão da maternidade na prisão, iniciando sua 

abordagem pela existência de discriminação institucionalizada por gênero, inclusive em 

outros países, buscando verificar as necessidades específicas que as gestantes precisam 

ter no encarceramento. 

Nesse momento será verificada a contribuição que cada Poder Constituído 

poderá fornecer para superação do desrespeito à dignidade das gestantes encarceradas. 



                    

 

O presente estudo pretende apresentar alternativa de ressocialização com 

utilização de medidas restritivas de liberdade nos casos em que sejam verificados 

rotineiros desrespeitos aos direitos dos apenados, contribuindo para que o princípio da 

dignidade humana seja concretizado. 



                    

 

2 HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL CONTEMPORÂNEA E A 

DIGNIDADE HUMANA 

 

A Constituição Federal estabelece um rol de fundamentos e objetivos 

fundamentais que devem ser observados pela República Federativa do Brasil. Para 

determinar o alcance destas disposições, é necessário verificar o conceito, com suas 

consequências, do sistema constitucional brasileiro. 

Em uma primeira consideração a fazer a este respeito deve-se verificar a 

possibilidade de utilização da interpretação sistemática do Direito, pois esta engloba as 

premissas da hermenêutica constitucional. 

A visão que enquadra o direito ao campo dinâmico, que não exige a 

investigação do fundamento de conteúdo das normas, exigindo, apenas, a 

compatibilidade entre a norma menor e maior, sob uma perspectiva de validade pode ser 

considerada superada. Percebe-se que essa ideia positivista afasta qualquer necessidade 

de indagação sobre um fundamento que não seja jurídico, ou seja, independente de seu 

valor, moral ou político
1
. 

Ao analisar o sistema e verificar a possibilidade de sua configuração como de 

estrutura aberta, compreende-se o Direito como sistema calcado em sua unidade 

valorativa. 

O desenvolvimento histórico acerca da interpretação constitucional acompanha 

a evolução sobre o sistema jurídico, partindo de um modelo passivo para ativo, da 

análise de seu conteúdo material, formal e instrumental. 

No que tange ao sentido material atualmente adotado para as constituições, 

compreende-se: 

“para além do objecto das normas, se preste, doravante, uma maior 

atenção à ideia de Direito ou de instituição, aos projetos distintivos 

                                                           
1
 Segundo Kelsen, a análise é jurídica obedecendo a seguinte regra “uma norma é uma norma jurídica 

válida em virtude de ter sido criada segundo uma regra definida, e apenas em virtude disso.” KELSEN, 

Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Martin Fontes. São Paulo, 1992. 



                    

 

dos diversos regimes políticos, aos princípios fundamentais com os 

quais tem de ser congruentes as disposições constitucionais avulsas.”
2
 

Além da materialidade da constituição convém verificar as normas 

formalmente constitucionais, pois a busca pela sua expressão axiológica e teleológica 

não afasta a importância do fundamento lógico-formal para a unidade de sentido do 

ordenamento. Porém, Canaris pondera que os pensamentos jurídicos verdadeiramente 

decisivos ocorrem fora do âmbito da lógica formal
3
. 

Dentro desse contexto, a interpretação sistemática confere maior resultado na 

avaliação dos valores constantes no sistema jurídico, pois o Direito é maior do que o 

conjunto das normas jurídicas, tanto em significado quanto em extensão
4
. 

Segundo Juarez Freitas, esse modelo axiológico de interpretação possibilita a 

preservação do Direito, pois, em um sistema inflado de normas, permite que o intérprete 

ao se deparar com normas contrárias à eficácia do sistema, suspenda-as para seu 

aperfeiçoamento, tudo em conformidade com os valores atuais
5
. 

Como sustenta Jorge Miranda, as normas formalmente constitucionais 

inserem-se num conjunto sistemático com uma unidade e uma coerência próprias, 

dentro da unidade e da coerência gerais do ordenamento jurídico positivo do Estado
6
. 

Dentro desse conjunto sistemático, a Constituição se apresenta como 

fundamento de existência e validade de todas as demais normas jurídicas integrantes do 

ordenamento jurídico. 

Em interessante debate sobra a validade do direito positivo, Habermas, 

questiona a legitimidade do processo democrático e a primordialidade no processo 

constituinte da interligação da democracia com os direitos humanos, argumentando que: 

                                                           
2 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 4ª ed. Tomo II. Parte II, Título I: pg. 7-80 

3 Para Claus-Wilheim Canaris “a unidade interna de sentido do Direito, que opera para erguer em 

sistema, não corresponde a uma derivação da ideia de justiça de tipo lógico, mas antes de tipo valorativo 

ou axiológico.”. CANARIS, Claus-Wilheim. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do 

direito. 2 ed. Lisboa : Ed. Fundação Calouste Gulbekian, 1996 
4
 FREITAS, Juarez. A Interpretação Sistemática do Direito. Malheiros Editores, SP, 2ª Edição, 1998 

5
 Para Freitas, o sistema jurídico deve ser entendido, não como uma “relação de forma, destituída de 

conteúdo”, em que o processo de subsunção se dá de forma mecânica, num silogismo formal, mas através 

de uma coerência lógica, baseada em princípios, normas e valores. Por essa razão, afasta os conceitos 

relativos ao modo dedutivo, onde as normas derivam de postulados gerais.  
6
 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 4ª ed. Tomo II. Parte II, Título I: pg. 7-80 



                    

 

“A explicação se encontra na comprovação de que o processo 

democrático, na medida em que satisfaz as condições de uma 

formação inclusiva e discursiva da opinião e da vontade, justifica uma 

presunção de aceitabilidade racional dos resultados e de que a 

institucionalização jurídica de tal processo de criação democrática do 

direito exige a garantia simultânea tanto dos direitos básicos liberais 

quanto dos políticos.”
7
 

Diante desse contexto, aponta que as “ordens jurídicas podem autolegitimar-se 

exclusivamente por processos jurídicos produzidos democraticamente”, e não 

dependeria das convicções morais
8
 e pré-políticas de comunidades religiosas ou 

nacionais
9
. 

Por outro lado, Ratzinger questiona a produção democrática baseada no 

princípio da maioria, pois os fundamentos éticos do direito poderiam ser afetados 

quando se desrespeitasse as minorias por leis opressoras. Existiriam, portanto, direitos 

que, por sua essência, deveriam ser respeitados pelas maiorias, por serem anteriores a 

eles. Por tal motivo, as declarações de direitos humanos representam os valores que são 

invioláveis por demonstrarem a essencialidade dos humanos
10

. 

Inicia-se assim, a busca pela essência da Constituição para afastar um 

entendimento ultrapassado que utilize referencial apenas abstrato dos preceitos 

constitucionais. A investigação dessa essência corresponderia à tentativa de 

                                                           
7
 HABERMAS, Jürgen. Dialética da secularização: sobre a razão e religião / Jürgen Habermas, Joseph 

Ratzinger; organização e prefácio de Florian Schuller; [tradução Alfred J. Keller]. – Aparecida, SP: Ideias 

& Letras, 2007. Pg. 29 
8
 Habermas aborda a questão dos conteúdos morais e sua vinculação com a solidariedade civil: “Ao 

contrário do que poderia sugerir um mal-entendido muito disseminado, a existência de um “patriotismo 

constitucional” significa que os cidadãos assimilam os princípios da constituição não apenas em seu 

conteúdo abstrato, mas concretamente a partir do contexto histórico de sua respectiva história nacional. 

Se quisermos que os conteúdos morais de direitos básicos criem raízes nas mentalidades, o mero processo 

cognitivo não será suficiente. Convicções morais e o consenso mundial em forma de indignação moral 

sobre as violações massivas de direitos humanos levariam tão somente à formação de uma integração 

muito tênue dos membros de uma sociedade mundial politicamente constituída (se é que existirá um dia). 

Entre cidadãos, qualquer solidariedade abstrata e juridicamente intermediada só pode surgir quando os 

princípios de justiça conseguem imiscuir-se na trama bem mais densa das orientações de valores 

culturais.” Op. Cit. Pg. 38-39 
9
 Op. Cit. pg. 31. 

10
 Joseph Ratzinger assevera: “Na idade moderna, certo número de elementos normativos dessa natureza 

foi incluído em diversas declarações de direitos humanos, subtraindo-os dessa maneira do jogo das 

maiorias. Pode ser que, segundo a consciência atual, as pessoas satisfaçam com a evidencia intrínseca 

desses valores. Mas a própria autolimitação de um questionamento desse tipo já é de caráter filosófico: 

existem valores em si que decorrem da essência do ser humano e que, por esse motivo, são invioláveis em 

todos os detentores dessa essência.” Op. Cit. Pg. 68 



                    

 

conceituação material da Constituição, onde acaba por existir inspiração sociológica que 

fornece supedâneo orgânico ao sistema
11

. 

A Constituição possui como um de seus fundamentos, que irradia efeitos em 

todo o seu corpo, a norma da dignidade da pessoa humana. Segundo Robert Alexy tal 

norma deve ser considerada a fonte jurídico-positiva mais geral de critérios 

substanciais
12

. A postura hermenêutica justifica que este sobreprincípo produza efeitos 

em toda ordem constitucional. 

A atividade de interpretação constitucional, segundo Inocêncio Mártires 

Coelho, consiste na fixação do sentido das normas da lei fundamental, quando da 

resolução de problemas práticos, que busca a compreensão do seu significado e 

alcance
13

. 

Esta atividade encontra-se em constante evolução, procurando acompanhar os 

desafios lançados pelo desenvolvimento dos direitos fundamentais nos diversos 

modelos de estado. Em um primeiro momento, no Estado liberal, correspondeu a uma 

atividade lógico-formal, silogística, onde a ideologia dominante exigia um afastamento 

do conteúdo político e social das decisões judiciais.  

Friedrich Muller sugere que o modelo silogístico, que analisa a premissa maior 

e menor, utilizando como meio de conexão os preceitos do texto normativo, sem 

considerar o conteúdo da realidade, são inconsistentes. Por isso, afirma que “letras” e 

“espírito” da disposição legal já são distinguidos em toda parte em que o solo do 

positivismo ingênuo ou do normologismo é abandonado
14

. 

Superado este modelo estatal e com a inserção dos direitos fundamentais de 

segunda geração nos ordenamentos jurídicos, percebeu-se que a postura hermenêutica 

anteriormente adotada não seria capaz de proporcionar resultados satisfatórios às novas 

demandas surgidas.  
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Entrelaça-se, assim, a política ao direito, privilegiando a discussão sobre a 

problemática da concretização dos direitos fundamentais
15

. Inicia-se um influxo 

político, que avulta quando se trata de fixar o caráter normativo dos princípios 

constitucionais
16

. O novo modelo estatal passa a exigir prevalência de uma nova 

ideologia, calcada em valores culturais, determinando uma atividade interpretativa 

focada no plano axiológico. Para Bonavides, a interpretação mostra o direito vivendo 

plenamente a fase concreta e integrativa, objetivando-se na realidade
17

. 

Diversos são os métodos e princípios inerentes ao novo padrão hermenêutico, 

que procura abordar os direitos fundamentais de forma que lhes sejam garantidos a 

eficácia social. As necessidades (crises) da sociedade “pós-moderna” oferecem questões 

com alto grau de complexidade, talvez em virtude da pluralidade cultural, que exigem 

um verdadeiro malabarismo hermenêutico para acomodação dos interesses 

constitucionais que são conflitantes
18

. 

Sobre o assunto, Paulo Magalhães da Costa Coelho, ao analisar uma possível 

construção hermenêutica constitucional emancipadora na pós-modernidade asseverou 

que o constitucionalismo pós-moderno, portanto, tem o compromisso com a 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, que envolve as dimensões 

espiritual, cultural, política e material da vida do homem
19

. Esse compromisso exigiria 

uma tomada de consciência dos intérpretes no sentido um primeiro momento de atuação 

política e não técnica do direito
20

.  
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 Segundo o autor “a construção de uma hermenêutica jurídica emancipadora pressupõe um diálogo entre 

uma "práxis" e uma teoria, a se dar no dever histórico, no contexto da realidade brasileira de modo a ser 



                    

 

Superados os métodos tradicionais de interpretação da Constituição que 

privilegiavam uma visão formalista, apartada dos movimentos sociais, que acabava por 

concentrar o entendimento do conteúdo constitucional na figura de poucos Ministros 

dos Tribunais Superiores, avançamos na busca por novos métodos capazes de englobar 

as multifacetadas características da sociedade no processo de criação do direito
21

. 

Refletindo sobre o alcance da interpretação pelo Tribunal Constitucional ou 

Corte Suprema, Ives Gandra Martins Filho alerta que deve existir um posicionamento 

distinto entre o resultado da atividade interpretativa no que tange aos direitos não 

fundamentais e direitos fundamentais
22

. Ao abordar sobre os direitos fundamentais, o 

autor ponderou pela necessidade do seu reconhecimento e afirmação pelos tribunais 

superiores, nos moldes que foram desejados pelos constituintes para efetivação da 

dignidade humana
23

. 

No que toca ao tema da submissão ao cárcere de mulheres gestantes, percebe-

se a necessidade da atuação do Poder Judiciário, com base em critérios hermenêuticos 

fundamentados na Constituição, para que ocorra a adequação das medidas punitivas às 

condições pessoais das infratoras, evitando, dessa forma, violação aos direitos humanos. 
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Dessa forma, a aplicação do sistema jurídico brasileiro conjugado com normas 

internacionais de direitos humanos que estabelecem Regras Mínimas para Mulheres 

Presas
24

 orienta às autoridades envolvidas com a questão criminal que sejam aplicadas 

medidas alternativas à prisão, no intuito de que seja garantido, além da preservação da 

unidade familiar, o mínimo existencial que fornece uma pena digna às mulheres 

encarceradas, assim como o respeito à condição do nascituro. 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir sobre o HC 

217009/MG de Relatoria do Ministro Jorge Mussi, ao analisar a exegese do art. 318, III, 

do Código de Processo Penal, concedeu de ofício a prisão domiciliar por entender que 

tal medida fornece “situação mais favorável do que aquela apresentada na prisão”, 

protegendo a entidade familiar e dignidade da pessoa humana, alinhando-se, dessa 

forma, a princípios constitucionais que garantem uma persecução penal humanitária.  

“FLAGRANTE. PACIENTE GESTANTE AO TEMPO DA 

IMPETRAÇÃO. FILHO JÁ NASCIDO. CONDIÇÕES 

INSALUBRES PARA O CRESCIMENTO DA CRIANÇA. 

NECESSIDADE DE ASSEGURAR AO RECÉM-NASCIDO SEUS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS. ARTS. 6º E 227 DA CF E LEI 

8.069/90. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE DE 

COLOCAÇÃO DA PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR 

CAUTELAR. EXEGESE DO ART. 318, III, DA LEI 12.403/2011. 

CONSTRANGIMENTO RECONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA 

DE OFÍCIO. 

1. Com o advento da Lei 12.403/2011, permitiu-se ao juiz a 

substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for: 

 I - maior de 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 a partir do 7º mês de gravidez ou sendo esta de alto risco, 

consoante dispõe o art. 318 da citada lei federal. 

2. A excepcionalidade da situação em que se encontra a paciente e 

seu filho, a essa altura já nascido, justifica que, por razões 

humanitárias, pelo bem da criança que agora merece os cuidados da 

mãe, em situação mais favorável do que aquela apresentada na prisão, 

e isso sem ir-se contra o entendimento pacificado nessa Quinta Turma 

no sentido da impossibilidade, no caso, de deferimento da liberdade 

provisória, conceda-se a ordem de ofício, para permitir que aguarde 

em prisão domiciliar o julgamento da ação penal a que responde 

perante o juízo singular.  

3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem, 

concedendo-se, contudo, habeas corpus de ofício para determinar que 
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a paciente aguarde em prisão domiciliar o julgamento da ação penal a 

que responde, forte nos arts. 1º, III, da CF, e 318, III, da Lei 

12.403/2011.”
25

 

Esse posicionamento não é isolado, existindo manifestações judiciais que 

consideram os avanços da Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011, que forneceu um novo 

padrão de aplicação da prisão domiciliar, e permitem a análise do interstício do cárcere 

no período gestacional, bem como no pós-parto, sendo necessária a difusão deste novo 

modelo para que prevaleçam os ditames constitucionais. 

A aplicação da prisão domiciliar de gestantes também foi abordada no 

Supremo Tribunal Federal, oportunidade na qual foi apresentada solução compatível 

com as normas internacionais e indicação de que o adequado tratamento da questão pelo 

Poder Judiciário demanda compatibilidade com os tribunais internacionais de direitos 

humanos, como se constata nos excertos da decisão abaixo transcrita, proferida pelo 

Ministro Ricardo Lewandowski no HC 126107/DF, em 08 de janeiro de 2015: 

HC 126107 / DF - DISTRITO FEDERAL  

Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA 

Julgamento: 08/01/2015 

PROCESSO ELETRÔNICO 

DJe-021 DIVULG 30/01/2015 PUBLIC 02/02/2015 

PACTE.(S) : RENATA GONÇALVES CARDOSO 

IMPTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

Decisão 

(...) 

“Assim, neste primeiro exame, tenho que o decreto de prisão 

preventiva não atendeu aos requisitos previstos no art. 312 do Código 

de Processo Penal, uma vez que se fundou, basicamente, na gravidade 

abstrata do delito.  

Se é certo que esse fato reprovável – se, ao final, for comprovado – 

enquadra-se perfeitamente em evidente tráfico ilícito de entorpecentes, 

o mesmo não se pode dizer quanto à adequação da medida às 

condições pessoais da acusada (art. 282 do CPP) e do próprio 

nascituro, a quem certamente não se pode estender os efeitos de 

eventual e futura pena, nos termos do que estabelece o art. 5º, XLV, 

da Constituição Federal. 

Ademais, de acordo com o disposto na Lei 10.048/2000, em especial 

no art. 2º, as repartições públicas e empresas concessionárias de 

serviços públicos estão obrigadas a dispensar atendimento prioritário, 

por meio de serviços individualizados que assegurem tratamento 

diferenciado e atendimento imediato às gestantes – o que contrasta 

com a informação oficial de que a Penitenciária Feminina da Capital, 
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cuja capacidade é de 604 pessoas, estava com 685 detentas em 

11/12/2014. 

Ressalte-se, finalmente, que durante a 65ª Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas, realizada em dezembro de 2010, 

foram aprovadas as Regras Mínimas para Mulheres Presas, por meio 

das quais os Estados-membros, incluindo-se o Brasil, 

Reconhecem “a necessidade de estabelecer regras de alcance mundial 

em relação a considerações específicas que deveriam ser aplicadas a 

mulheres presas e infratoras (…) foram elaboradas para 

complementar, se for adequado, as Regras Mínimas para o Tratamento 

dos Reclusos e as Regras Mínimas das Nações Unidas para elaboração 

de Medidas Não Privativas de Liberdade (Regras de Tóquio), em 

conexão com o tratamento a mulheres presas ou alternativas ao 

cárcere para mulheres infratoras.” 

Nesse diapasão, deve-se asseverar que tais regras “(...) são inspiradas 

por princípios contidos em várias convenções e resoluções das Nações 

Unidas e estão, portanto, de acordo com as provisões do direito 

internacional em vigor. Elas são dirigidas às autoridades 

penitenciárias e agentes de justiça criminal, incluindo os responsáveis 

por formular políticas públicas, legisladores, o ministério público, o 

judiciário e os funcionários encarregados de fiscalizar a liberdade 

condicional envolvidos na administração de penas não privativas de 

liberdade e de medidas em meio comunitário” (grifei). 

Dentre as regras referidas acima, transcrevo, por oportuno, a de 

número 57, que obriga os Estados-membros a desenvolver “(...) 

opções de medidas e alternativas à prisão preventiva e à pena 

especificamente voltadas às mulheres infratoras, dentro do sistema 

jurídico do Estado-membro, considerando o histórico de vitimização 

de diversas mulheres e suas responsabilidades maternas” (grifos 

nossos). 

Diante desse cenário e com essas brevíssimas considerações, em juízo 

de mera delibação, não conheço da impetração, mas concedo o habeas 

corpus de ofício, para determinar a substituição imediata da prisão 

preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo de ulterior 

decisão do juízo processante quanto ao disposto no art. 316 do Código 

de Processo Penal.”26 

 

Como a situação apresentada envolve os direitos de terceiros que não possuem 

relação com o fato delitivo, o nascituro ou filho concebido no período de submissão ao 

sistema prisional, o problema não se restringe a análise da dignidade humana exclusiva 

da gestante, devendo recair, também, sobre os terceiros atingidos pela decisão penal.  

Portanto, para a concretização das necessidades públicas, é necessária a 

compreensão adequada da dignidade da pessoa humana como fundamento da 
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República, para que seja possível a busca por uma constituição que não seja apenas 

formal, mas materialmente eficaz. 

 

2.1 A DIGNIDADE COMO FUNDAMENTO DOS DIREITOS HUMANOS. 

 

A doutrina manifesta a dificuldade de conceituação dos direitos humanos, uma 

vez que ao tentar sintetizar um ideal centrado na tentativa de se regular as atividades 

arbitrárias cometidas pelos Estados, não se estaria abrangendo todos os aspectos 

relacionados ao assunto, prejudicando, dessa forma, a sua compreensão. 

Tais direitos passam por um processo de aperfeiçoamento contínuo, uma vez 

que possuem como característica a sua relatividade histórica, pois nascidos em certas 

circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos 

poderes e, nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por 

todas
27

. 

No decorrer do processo evolutivo dos direitos humanos a positivação dos 

direitos nos textos constitucionais sempre buscou o ideal de universalidade, reservando 

espaço à salvaguarda de regras atinentes à dignidade, seja de forma direta ou indireta. 

Estabelecido, portanto, um padrão de relacionamento entre Estado e cidadão, 

que deve ser norteado pelo valor que fundamenta os direitos humanos, ou seja, um valor 

moral. 

A fundamentação dos direitos humanos não se contenta com a validade formal 

das normas jurídicas, situa-se numa esfera mais profunda, correspondente ao valor 

ético do direito
28

. Sua fonte nuclear corresponderia ao respeito à dignidade da pessoa 

humana, ou seja, o respeito à unicidade existencial do ser humano. Nesse contexto, 

Fábio Konder Comparato assevera: 
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“Todo homem tem dignidade, e não um preço, como as coisas. O 

homem como espécie, e cada homem em sua individualidade, é 

propriamente insubstituível: não tem equivalente, não pode ser 

trocado por coisa alguma. Mais ainda: o homem é não só o único ser 

capaz de orientar suas ações em função de finalidades racionalmente 

percebidas e livremente desejadas, como é sobretudo, o único ser cuja 

existência, em si mesma, constitui um valor absoluto, isto é, um fim 

em si mesmo e nunca um meio para consecução de outros fins. É nisto 

que reside, em última análise, a dignidade humana.”
29

 

Segundo Flávia Piovesan, a primazia da dignidade humana resta estabelecida 

após as atrocidades e horrores praticados na Segunda Guerra Mundial, uma vez que o 

nazismo e fascismo utilizaram sistemas jurídicos positivistas para promover barbáries 

em nome da lei
30

. Surge, daí o repúdio a concepção positivista de um ordenamento 

jurídico indiferente a valores éticos, confinado à ótica meramente formal
31

. 

Esta reconciliação entre a ética e o direito restabelece o debate sobre a teoria 

da justiça considerando o homem um fim em si mesmo
32

. Dessa forma, a dignidade 

humana passa a representar um valor moral, o fundamento de diversos estados ou um 

princípio jurídico
33

. Segundo Piovesan este valor essencial dá unidade de sentido à 

Constituição, pois: 
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PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14 ed. São Paulo : Saraiva, 

2013. Pág. 91 
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 Idem. Pág. 90 
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 Sobre a influência do pensamento Kantiano, Luís Roberto Barroso sintetiza: “O tratamento 

contemporâneo da dignidade da pessoa humana incorporou e refinou boa parte das ideias expostas acima 

que, condensadas em uma única proposição, podem ser assim enunciadas: a conduta ética consiste em 

agir inspirado por uma máxima que possa ser convertida em lei universal; todo homem é um fim em si 

mesmo, não devendo ser funcionalizado a projetos alheios; as pessoas humanas não têm preço nem 

podem ser substituídas, possuindo um valor absoluto, ao qual se dá o nome de dignidade.” BARROSO, 

Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional. Disponível em: 

<http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-

content/themes/LRB/pdf/a_dignidade_da_pessoa_humana_no_direito_constitucional.pdf> Pág 19 
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 Segundo Barroso “A dignidade humana tem seu berço secular na filosofia. Constitui, assim, em 

primeiro lugar, um valor, que é conceito axiológico, ligado à ideia de bom, justo, virtuoso. Nessa 

condição, ela se situa ao lado de outros valores centrais para o Direito, como justiça, segurança e 

solidariedade. É nesse plano ético que a dignidade se torna, para muitos autores, a justificação moral dos 

direitos humanos e dos direitos fundamentais. Em plano diverso, já com o batismo da política, ela passa a 

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/a_dignidade_da_pessoa_humana_no_direito_constitucional.pdf
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/a_dignidade_da_pessoa_humana_no_direito_constitucional.pdf


                    

 

“toda Constituição há de ser compreendida como unidade e como 

sistema que privilegia determinados valores sociais, pode-se afirmar 

que a Carta de 1988 elege o valor da dignidade humana como valor 

essencial, que lhe dá unidade de sentido. Isto é, o valor da dignidade 

humana informa toda a ordem constitucional de 1988, imprimindo-lhe 

uma feição particular.”
34

 

Segundo Jorge Reis Novais, quando o princípio da dignidade da pessoa 

humana encontra-se positivado, além de ser considerado legitimador da força 

normativa da Constituição de Estado de Direito material, transforma-se também em 

dever-ser jurídico, em princípio que vincula toda actuação dos poderes do Estado
35

. 

A previsão do princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento da 

República, no inciso III do art. 1º da Constituição Federal de 1988, estabelece como 

consequência imediata que todas as relações estatais devam obedecer aos objetivos 

fundamentais previstos no art. 3º
36

. 

Obedecendo tais mandamentos, seria possível reconciliar e reformar a relação 

do indivíduo com o poder, da sociedade com o Estado, da legalidade com a 

legitimidade, do governante com o governado
37

. 

Porém, vivenciamos a incapacidade do Estado em cumprir diversos preceitos 

constitucionais, em especial os relacionados aos direitos sociais. A implementação 

desse modelo de estado passa por diversos obstáculos, em especial no que toca à falta de 

efetividade dos seus direitos fundamentais sociais
38

. 

                                                                                                                                                                          
integrar documentos internacionais e constitucionais, vindo a ser considerada um dos principais 

fundamentos dos Estados democráticos. Em um primeiro momento, contudo, sua concretização foi vista 

como tarefa exclusiva dos Poderes Legislativo e Executivo. Somente nas décadas finais do século XX é 

que a dignidade se aproxima do Direito, tornando-se um conceito jurídico, deontológico – expressão de 

um dever-ser normativo, e não apenas moral ou político. E, como consequência, sindicável perante o 

Poder Judiciário. Ao viajar da filosofia para o Direito, a dignidade humana, sem deixar de ser um valor 

moral fundamental, ganha também status de princípio jurídico.” Idem pg. 10 
34

 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14 ed. São Paulo : 

Saraiva, 2013. Pág. 90 
35

 NOVAIS, Jorge reis. Os princípios constitucionais estruturantes da República Portuguesa. Coimbra 

Editora, 2011. Pág. 51. 
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 Art.3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação. 
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 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo : Malheiros, 2003. 
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 MORAIS, José Luis Bolzan de.  As crises do Estado e da Constituição e a transformação espacial dos 

direitos humanos. Porto Alegre : Livraria do Advogado, 2002. Pg. 39 



                    

 

Fatores diversos podem ser elencados como influenciadores desta situação, 

tais como, uma produção legislativa imprecisa ou morosa quanto à regulamentação dos 

direitos; a falta de celeridade ou postura hermenêutica que inviabiliza a adequada 

resolução dos litígios pelo Poder Judiciário; a gestão ineficiente pelos membros do 

Poder Executivo, que além de não conseguirem ofertar com qualidade os serviços 

públicos já existentes, inviabilizam a oferta de diversos outros sob a alegada limitação 

de meios e recursos, entre outros. 

No que tange à ressocialização do apenado, há um descompasso histórico entre 

o discurso e a realidade fática, especialmente quando se analisa o tratamento dispensado 

ao gênero feminino. 

A situação dos presos provisórios e dos condenados em geral, nas diversas 

instituições penitenciárias de nosso país, mostra-se assombrosamente desumana. Neste 

passo, insere-se a população penitenciária feminina. 

Embora a separação por gêneros seja necessária e legalmente prevista, mostra-

se imperioso garantir a estas, condições de ressocialização condizentes com o 

tratamento que o gênero feminino reclama, visto que a situação da mulher submetida ao 

cárcere indica que está autorizada a criação de mecanismos adequados para o 

atendimento de direitos fundamentais inerentes a este gênero (dentre os quais se inserem 

o direito à saúde e ao acompanhamento médico em sua plenitude). 

A perplexidade torna-se evidente partindo da constatação que, em essência, foi 

desenvolvido para uma população carcerária masculina, constatando cada vez mais os 

desrespeitos as particularidades inerentes ao gênero feminino. Por outro lado, não se 

vislumbra pelos entes públicos, uma postura proativa para solucionar tais problemas, 

perpetuando o sofrimento das mulheres encarceradas. 

 

2.2 SISTEMA PRISIONAL E MÍNIMO EXISTENCIAL. 

 



                    

 

A execução da pena figura como etapa final do processo de persecução penal e 

tem por finalidade, em tese, a ressocialização dos condenados em ambiente digno. 

Embora recolhido ao cárcere, o ser humano não perde a característica intrínseca à sua 

condição humana: sujeito de direitos. 

Antigamente vista como motivo de vingança da sociedade, a aplicação da pena 

passou ao monopólio do ente estatal, que baniu a vingança privada, ainda em meados do 

século XVIII. Ao fazer esta opção política, o Estado atraiu para si a obrigatoriedade da 

custódia do ser humano, nos limites traçados pelo então nascente Estado de Direito. 

Na quadra atual, o Estado Democrático de Direito posta-se como garantidor 

dos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, independentemente do rótulo 

que lhe seja agregado. Neste passo, a sentença penal condenatória não retira do 

condenado sua condição humana, mantendo-se intactos os direitos da personalidade, 

bem como aqueles que não são alcançados pelos efeitos da sentença penal condenatória. 

Em nossa realidade, a execução da pena vive sob o dilema da Espada de 

Dâmocles: de um lado, a necessidade de aplicação dos institutos constitucionais e legais 

previstos para a execução da pena (que inclui a segregação do indivíduo e sua 

ressocialização); de outro lado, as enormes despesas que este procedimento acarreta ao 

ente público. 

Os direitos fundamentais da pessoa humana, deste modo, devem ser 

respeitados durante a execução da pena em decorrência da relação penitenciária que se 

estabelece entre o sujeito de direitos da execução penal e o Estado. 

No Brasil, contudo, estes direitos do condenado são diuturnamente violados, 

como se vê diariamente nos noticiários. Ambientes insalubres, a falta de vagas nos 

estabelecimentos penais, situações de tortura física e moral, ausência de assistência à 

saúde, dentre outras mazelas que afligem a população carcerária. 

No caso da condenada gestante, a situação se agrava, visto que, embora haja 

previsão normativa de tratamento especial diferenciado, esta condição peculiar da 

condição humana é aviltada pela falta de estrutura física das penitenciárias e pela falta 

de prestação de serviços básicos de saúde e atenção à mulher gestante, quando em 

situação de cárcere. 



                    

 

A dignidade da pessoa humana, como fundamento da República, orienta as 

diretrizes estatais e determina que sejam preservadas a condições mínimas de existência 

dos cidadãos.  

Para que a dignidade seja garantida, estas condições mínimas devem superar a 

ideia de sobrevivência. Por tal motivo, boa saúde e a garantia da autonomia compõe o 

núcleo das necessidades básicas que devem ser asseguradas pelo Estado
39

. Porém, não 

existe um padrão rígido de necessidades que possam aferir o compromisso estatal com a 

dignidade. Estas condições variam no tempo e lugar, possuindo um processo de 

concretização gradual. 

O conceito do mínimo existencial germinou através de manifestação do 

Tribunal Constitucional Federal Alemão, com realidade jurídico-social diversa do nosso 

país e que não possui catálogo constitucional expresso dos direitos sociais, econômicos 

e fundamentais
40

. 

À primeira vista, nos casos das Constituições analíticas, a investigação sobre o 

mínimo existencial poderia ser desnecessária uma vez que o rol que compõe o núcleo de 

tais direitos está explícito no documento. 

O Supremo Tribunal Federal em mais de uma oportunidade já se manifestou 

sobre o tema, enfrentando a delicada questão das “escolhas trágicas”, que surge quando 

o Poder Executivo, alegando a reserva do possível, sustenta que a carência de recursos 

inviabiliza a concretização dos direitos sociais. No julgamento do ARE 639337 AgR / 

SP, de 23/08/2011, cujo relator foi o Ministro Celso de Mello, foi delimitado a noção do 

mínimo existencial e seus efeitos, no seguinte sentido: 
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 Paulo Gilberto Cogo Leivas assevera “as condições prévias de toda ação individual, em qualquer 

cultura, são a saúde e a autonomia, portanto, estas constituem as necessidades humanas mais elementares 

e formam as pré-condições básicas para evitar prejuízos graves.” (pág. 125) O direito ao mínimo 

existencial é, então, o direito à satisfação das necessidades básicas, ou seja, “direito a objetos, atividades e 

relações que garantem a saúde e a autonomia humana e, com isso, impedem a ocorrência de dano grave 

ou sofrimento em razão da deficiência de saúde ou impossibilidade de exercício da autonomia.” (pág. 

135) LEIVAS, Paulo Gilberto Cogo. Teoria dos direitos fundamentais sociais. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2006. 
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 Segundo Leivas, “O Tribunal Constituional Federal foi ainda mais explícito no reconhecimento do 

mínimo existencial: Do mesmo modo como o Estado, segundo estas normas constitucionais (art. 1º, § 1º, 

c/c art. 20, § 1º), está obrigado a assegurar através de prestações sociais ao cidadão sem recursos em caso 

de necessidade, não deve subtrair do cidadão a renda obtida até esta quantidade é que é denominada a 

seguir como mínimo existencial.” LEIVAS, Paulo Gilberto Cogo. Teoria dos direitos fundamentais 

sociais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. Pg. 130 



                    

 

“A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo 

Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar 

a implementação de políticas públicas definidas na própria 

Constituição encontra insuperável limitação na garantia constitucional 

do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso 

ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial 

dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de 

“mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados 

preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um 

complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de 

garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a 

assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, 

também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras 

da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à 

educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o 

direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o 

direito à alimentação e o direito à segurança.” 

Porém, mesmo no caso das constituições analíticas, enfrentamos duas 

limitações à garantia ao mínimo existencial, quais sejam, a limitação dos recursos e a 

necessária participação do Poder Legislativo para a especificação concreta dos níveis 

das necessidades. 

Com relação ao primeiro aspecto as demandas individuais e coletivas por 

prestações materiais geram a necessidade de captação de recursos em grande volume, 

enquanto o Estado fica limitado, tanto em virtude dos compromissos vinculados pela 

Constituição (reserva orçamentária para saúde, educação, repartição constitucional, 

entre outros) quanto pela carga tributária suportada pela sociedade. 

Como as normas constitucionais que asseguram os direitos sociais são abertas, 

resta garantido ao legislador a função de delimitar, através da avaliação da 

disponibilidade orçamentária, os meios e momentos de efetivação desses direitos. Nesse 

sentido Eurico Bitencourt Neto assevera: 

“A reserva da atuação legislativa que concretiza o princípio 

democrático, em especial o pluralismo político, e a feição 

constitucional da separação ou da divisão dos Poderes que reforce o 

prestígio da função legislativa impedem a atuação ordinária da função 

jurisdicional na concretização dos direitos sociais.”
41
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 BITENCOURT NETO, Eurico. O direito ao mínimo para uma existência digna. Porto Alegre : Livraria 

do Advogado, 2010. Pág. 100 



                    

 

Evidente que a abusividade do Poder Legislativo ou Executivo autoriza a 

aplicação da dimensão política da jurisdição constitucional, para que a ordem 

constitucional seja protegida
42

. 

A violação desse núcleo garantidor da dignidade pode ocorrer de forma 

negativa ou positiva, pois o Estado tanto pode ser omisso na satisfação de algum direito 

quanto ser abusivo ao invadir através da sua atuação a esfera mínima de proteção. 

Segundo Novais o mínimo existencial:  

“Fundado no princípio da dignidade da pessoa humana, a invocação 

de um direito a um mínimo de existência condigna que se traduz, não 

apenas na referida exigência de não ser privado desse mínimo, mas 

também na exigibilidade, juridicamente reconhecida, de prestações 

destinadas a garantir a todos os cidadãos um mínimo de ajuda material 

que lhes permita leva uma vida condigna.”
43

 
44

 

Questão que demanda reflexão corresponde ao confronto entre os custos e a 

problemática da concretização dos direitos. 
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 O Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de enfrentar o assunto, tendo assim se manifestado na 
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Editora, 201. Pg. 64. 
44

 O Min. Celso de Mello na ADPF 45 MC/DF de 29/04/2004 asseverou que “O desrespeito à 

Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia governamental. A situação 

de inconstitucionalidade pode derivar de um comportamento ativo do Poder Público, que age ou edita 
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medida efetivada pelo Poder Público”. Idem. 



                    

 

  

2.3 OS CUSTOS E A DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. 

 

Superada a fase formal de proteção dos direitos fundamentais passamos ao 

estágio do caráter positivo, de satisfação, consubstanciado nas prestações materiais para 

concretização desses direitos, o que demanda um esforço econômico do estado, que 

muitas vezes não são resgatáveis por exiguidade, carência ou limitação essencial de 

meios e recursos. 

A concretização dos objetivos fundamentais da República implica a assunção 

de diversos compromissos políticos, que apresentam uma extensa fatura financeira para 

serem efetivados. 

Segundo José Luis Bolzan de Morais, a implementação desse modelo de 

Estado passa por diversos obstáculos, sendo caracterizada pelas crises, marchas e 

contramarchas, avanços e recuos, composições e rupturas, em especial no que toca à 

falta de efetividade dos seus direitos fundamentais sociais
45

. 

Dessa forma, o Estado necessita estabelecer uma relação com o particular onde 

fique demonstrado que o conjunto de ações que serão adotadas possibilita a execução 

das necessidades públicas. 

Tal relação possui fundamento lógico e jurídico
46

 pois pode ser considerado 

“expressão da soberania fundada na dignidade da pessoa humana”, assim como, possui 

assento constitucional. 

                                                           
45

 MORAIS, José Luis Bolzan de.  As crises do Estado e da Constituição e a transformação espacial dos 
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 José Casalta Nabais ao discorrer sobre os deveres fundamentais assevera: “Quanto ao fundamento dos 

deveres fundamentais, podemos falar, de um lado, da questão da sua razão de ser lógica e, de outro, do 
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Evidente que todos os direitos garantidos pelo Estado possuem custos, desde 

os direitos clássicos aos modernos. Porém, tal situação não deve acarretar violação da 

dignidade dos presos. 

O princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República 

Federativa do Brasil, considerado por muitos, possuidor de hierarquia 

supraconstitucional e de valor pré-constituinte, diuturnamente vem sofrendo desrespeito 

na seara processual penal no que tange ao cumprimento da sentença. 

Pululam na mídia exemplos de violação a diversos direitos fundamentais do 

preso, tais como, falta de vagas no sistema carcerário, condições insalubres das celas, 

inexistência de segregação por gênero dos apenados, e, beirando ao retrocesso de um 

estado absolutista, a utilização de algemas nas pernas de gestantes no momento do 

parto, utilizando como argumento uma alegada medida de segurança, como se em tal 

momento a apenada não estivesse em extrema situação de fragilidade. 

Dentre tantos autores, as ponderações de José Augusto Delgado, em obra 

intitulada “humanização da pena: um problema do direito penal” de 1978 demonstram 

os problemas que perduram até os dias atuais. No transcorrer da sua obra, o autor reflete 

que a ineficácia da pena privativa de liberdade ensejará sua substituição por medidas 

que permitam efetivamente a ressocialização e reeducação, reduzindo sua esfera de 

ação, uma vez que: 

“a ressocialização e reeducação do homem infrator se colocam como uma 

função de plano inferior, não sendo concebidas como direitos humanos 

fundamentais ou absolutos, como o são a liberdade, a vida e a dignidade. 

Após a condenação, a pessoa humana é esquecida na prisão, no caso de pena 

restritiva de liberdade, e deixa de se constituir em uma participante da ação 

social em atuar dinâmico, para ser espectador vítima da ineficácia do Estado. 

(...) 

O "soltam feras e prendem homens" de Roberto Lira é o mais forte grito de 

alarme que um cientista faz ao Estado. Percebe o mestre que em futuro bem 

                                                                                                                                                                          
deveres no plano constitucional. Daí que, na ausência de previsão constitucional, ainda que tais deveres 

possam ser considerados deveres fundamentais de um ponto de vista material ou substancial, isto é, ainda 
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fundamentais: os deveres e os custos dos direitos. Revista da AGU, Brasília, v.1, 2001b. Disponível em 

<http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/view/15184/14748> Acesso em: 15 

de março de 2014. P. 6-7. 



                    

 

próximo os homens presos se tornarão feras indomáveis do asfalto, cancros 

incuráveis que o próprio homem construiu para o seu ambiente social.”
47 

A sentença penal, quando de seu cumprimento, não deve produzir mais efeitos 

do que os limitados pela Constituição e sistema legal, estando seu campo de atuação 

perfeitamente delimitado no ordenamento jurídico. Permitir que efeitos não previstos 

alcancem diretamente ou de ricochete a dignidade da pessoa humana viola não apenas a 

condição do indivíduo em si, mas de toda a sociedade. 

O Estado não pode valer-se de escusas, como o princípio da reserva do 

possível, para não cumprir perfeitamente o seu dever de custódia violando os direitos 

fundamentais que possam compor o denominado mínimo existencial, que afasta o 

tratamento arbitrário pelo estado e garante o direito a saúde, integridade física, 

alimentação, trabalho, entre outros. 

Sendo o princípio da dignidade da pessoa humana núcleo axiológico da 

Constituição, pode-se corroborar com o raciocínio de Edilson Pereira Nobre Júnior, 

quando nos ensina que: 

“outra vertente de relevo pela qual se espraia a dignidade da pessoa humana 

está na premissa de não ser possível a redução do homem à condição de mero 

objeto do Estado e de terceiros. Veda-se a coisificação da pessoa. A 

abordagem do tema passa pela consideração de tríplice cenário, concernente 

às prerrogativas de direito e processo penal, à limitação da autonomia da 

vontade e à veneração dos direitos da personalidade.”
48

 

Com relação à “coisificação” citada, convém transcrever a abordagem de 

Kildare Gonçalves de Carvalho, para reflexão sobre do tema, onde nos é ensinado que: 

“a dignidade da pessoa humana significa ser ela, diferentemente das coisas, 

um ser que deve ser tratado e considerado como um fim em si mesmo, e não 

para a obtenção de algum resultado. A dignidade da pessoa humana decorre 

do fato de que, por ser racional, a pessoa é capaz de viver em condições de 

autonomia e de guiar-se pelas leis que ela própria edita: todo homem tem 

dignidade e não um preço, como as coisas, já que é marcado, pela sua própria 

natureza, como fim em si mesmo, não sendo algo que pode servir de meio, o 

que limita, consequentemente, o seu livre arbítrio, consoante o pensamento 

kantiano.”
49
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O Estado, na custódia do preso, tem o dever de respeitar os direitos de 

personalidade do cidadão, vez que a sentença penal não possui como efeito retirar do 

indivíduo tal direito. Portanto, a constituição não permite que o ocorra degradação da 

condição da pessoa sob sua custódia, impedindo que pessoas sejam tratadas como 

coisas. 

A experiência norueguesa demonstra que o adequado tratamento aos presos, 

com estabelecimentos prisionais que adotem princípios humanitários, acarreta baixos 

índices de reincidência, com taxa de 20%, enquanto as prisões americanas apresentam 

taxas de 76,6%. A adoção de uma modelo de justiça restaurativa que busca, 

principalmente, reparar o dano ao invés de punir as pessoas apresenta melhores 

resultados na reabilitação do prisioneiro
50

. 

A premissa nórdica, adotada na complexo prisional Bastoy Prison, consiste em 

ofertar tratamento digno aos detentos, adotando a compreensão de que a pena para o 

cometimento de crimes consiste na perda da liberdade, sem necessidade de 

aprisionamento que gere sofrimento
51

.  

O modelo adotado pelo sistema prisional brasileiro, regulamentado 

notadamente, pela Lei Federal 7.210/84 – Lei de Execução Penal, apresenta-se pautado 

na ressocialização do homem, criando um descompasso no tratamento da mulher. 

Algumas inovações legislativas procuraram amenizar o sistema carcerário feminino 

                                                           
50 “Na Noruega, menos de 4.000 dos 5 milhões de habitantes do país estavam atrás das grades em agosto 
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habitantes, em comparação com 707 pessoas para cada 100.000 pessoas nos EUA. Além disso, quando os 

criminosos na Noruega saem da prisão, eles permanecem fora. Ela tem uma das mais baixas taxas de 

reincidência do mundo, correspondente a 20%. Os EUA têm uma das mais altas: 76,6 % dos presidiários 
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crime em comparação com os EUA, de acordo com o Gabinete de Segurança Diplomática. A maioria dos 
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preocupamos em tratar os presos como seres humanos”. JAMES, Erwin. The norwegian prison where 

inmates are treated like people. The Guardian. Monday, 25 February, 2013. Disponível em: 

<http://www.theguardian.com/society/2013/feb/25/norwegian-prison-inmates-treated-like-people>. 
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buscando racionalizar o tratamento por gênero, porém da intenção do legislador à 

realidade existe um fosso que impede o exercício dos direitos fundamentais. 

Apesar da previsão de direitos, inúmeras são as mulheres presas que estão 

submetidas a condições desumanas de reclusão, violando não só sua dignidade, mas 

também do nascituro, sujeito de direitos. 

Segundo Guilherme de Souza Nucci, ao ser verificado a prática da execução 

penal constata-se o abandono estatal, valendo registrar as seguintes observações: 

“necessária humanização do cumprimento da pena, em especial no tocante à 

privativa de liberdade, permitindo que muitos presídios se tenham 

transformado em autênticas masmorras, bem distantes do respeito à 

integridade física e moral dos presos, direito constitucionalmente imposto”.
52

 

A ineficiência do estado na implantação e manutenção de um sistema 

carcerário voltado às mulheres, especialmente grávidas, acarreta o cumprimento de pena 

desumana e cruel, inconstitucional, que merece ser combatida pelo judiciário, para 

concretização da dignidade humana, pois como nos ensina Peter Härbele “o direito 

constitucional é, assim, um direito de conflito e compromisso.”
53

. 

Esse compromisso, no caso, do desenvolvimento da pessoa humana, de sua 

personalidade, possui mecanismos constitucionais para correção de distorções, uma vez 

que ao judiciário restou a função de adequar a atividade administrativa aos contornos 

constitucionais. Não por acaso, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, quando trata da 

proteção dos direitos fundamentais aduz que 

“esses direitos-liberdades, graças ao reconhecimento, ganham proteção. São 

garantidos pela ordem jurídica, pelo Estado. Isto significa passarem a gozar 

de coercibilidade. Sim, porque, uma vez reconhecidos, cabe ao estado 

restaurá-los coercitivamente se violados, mesmo que o violador seja órgão ou 

agente do estado”.
54

 

A colisão entre direitos fundamentais (de um lado a privação da liberdade de 

um indivíduo para proteção de bens jurídicos tutelados pela constituição com a ênfase 
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na ressocialização e de outro a preservação dos direitos fundamentais que integrem a 

dignidade do cidadão enquanto este esteja sob custódia do estado) exige uma postura 

proativa no sentido de proporcionar a fruição dos direitos que não forem afetados pela 

sentença penal. 



                    

 

3. SISTEMA PRISIONAL SOB A ÓTICA DOS DIREITOS HUMANOS 

 

O desenvolvimento do Estado influenciou diretamente as teorias sobre as 

sanções penais, bem como os modelos adotados para regulamentação do convívio em 

sociedade. 

Para alcançar um modelo teórico que estivesse em sintonia com os direitos 

humanos e, consequentemente, o respeito à dignidade, foi necessário um longo percurso 

histórico, que assistiu desde a omissão estatal na defesa dos direitos dos presos até a 

participação ativa na persecução penal. 

A determinação e aplicação das penas foi influenciada pelo contexto social, 

político e cultural de determinada época, não sendo possível identificar momentos 

precisos de rupturas que justifiquem a demarcação de sua divisão. 

Em princípio, o homem primitivo utilizou o caráter expiatório como forma de 

oferecer uma vingança divina para aqueles que violassem as regras de caráter religioso. 

Os castigos que protegiam a comunidade e satisfaziam os deuses consistiam em 

medidas como a expulsão do grupo ou sacrifício da vida. 

O processo evolutivo destas comunidades ensejou o incremento de relações 

sociais entre grupos, onde, naturalmente, ocorriam disputas. Como existia forte ligação 

do indivíduo com a comunidade a ofensa a uma vítima estimulava a vingança ao grupo 

opositor, sem qualquer proporção com o dano praticado. Esses conflitos privados 

fomentaram o surgimento da Lei do Talião
55

, que procurou estabelecer penas 

proporcionais ao dano. 

O incipiente regramento da proporcionalidade e o contínuo avanço social 

estimulou a composição entre as partes como forma de conciliação, bem como a 

assunção pelo Estado do papel do dever-poder de punir. A participação do Estado como 
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representante da coletividade, terceiro desinteressado, não alterou de imediato a 

crueldade das penas. 

Várias teorias das penas foram lançadas para que se atingisse o período 

humanitário, podendo ser representadas por fases distintas, a retributiva ou absoluta, 

utilitarista ou preventiva e mista. 

 

3.1. A APLICAÇÃO DA PENA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

Ao iniciar a investigação sobre as teorias das penas é necessário alertar que um 

fator que incentivou suas discussões foi o debate pela diferenciação teórica entre o 

conceito, finalidade ou função das penas. 

As teorias retributivas ou absolutas das penas são desenvolvidas com a análise 

das sanções impostas pelo Estado, de modo geral, em seu período absolutista, onde a 

figura do soberano utilizava como fundamento de poder sua relação com a divindade. 

A incorporação da religiosidade ao poder estatal concebe a pena como um 

castigo que pune os atos que, além de violarem as regras de condutas, poderiam ser 

entendidos como pecados
56

, uma vez que havia identidade dos poderes públicos e 

religiosos na figura do soberano. Sobre este ponto, Cézar Roberto Bitencourt assevera 

que: 

“A ideia que então se tinha da pena era a de ser um castigo com o qual se 

expiava o mal (pecado) cometido. De certa forma, no regime do Estado 
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Na obra de Basileu Garcia encontramos: “O entendimento da “pena” como “expiação de pecados” 
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absolutista, impunha-se uma pena a quem, agindo contra o soberano, 

rebelava-se também, em sentido mais que figurado, contra o próprio Deus.”
57

 

Nesse primeiro momento o foco da pena estaria apontado, apenas, para a 

retribuição ao mal causado, sem se importar com a ideia de prevenção de fatos futuros, 

de controle social ou de ressocialização do delinquente. A justiça estaria alcançada com 

a reação ao mal provocado. 

Durante este período, retributivo, ocorreu alteração na justificação da pena, 

pois o avanço social exigiu modernização do modelo de estado, uma vez que ao romper 

a concentração das funções estatais da figura do soberano foi necessária a incorporação 

de outros poderes. Segundo Bitencourt:  

“A pena passa então a ser concebida como “a retribuição à perturbação da 

ordem (jurídica) adotada pelos homens e consagrada pelas leis. A pena é a 

necessidade de restaurar a ordem jurídica interrompida. À expiação sucede a 

retribuição, a razão Divina é substituída pela razão de Estado, a lei divina 

pela lei dos homens” (laicização).”
58

 

No século XVII a justificação da pena como uma punição por um fato passado 

cede espaço às teorias relativas ou utilitaristas da pena, que buscam a prevenção de fatos 

futuros
59

. A pena continua sendo concebida com um mal necessário, porém, buscando 

inibir de forma geral e especial as condutas indesejadas.  

A prevenção geral procura incutir na coletividade o respeito às regras penais 

sob dois ângulos, o negativo e o positivo. No primeiro, o negativo ou intimidador, a 

pena é utilizada como exemplo de sanção eficaz para informar ao membro da sociedade 

que o aparelho do Estado funcionará no caso de violação de suas regras. Michel 

Foucault apresenta interessante passagem sobre o tema: 

“Nas cerimônias do suplício, o personagem principal é o povo, cuja presença 

real e imediata é requerida para sua realização. Um suplício que tivesse sido 

conhecido, mas cujo desenrolar houvesse sido secreto, não teria sentido. 

Procurava-se dar o exemplo não só suscitando a consciência de que a menor 

infração corria sério risco de punição; mas provocando um efeito de terror 

pelo espetáculo do poder tripudiando sobre o culpado: 
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Em matéria criminal, o ponto mais difícil é a imposição da pena: é o objetivo 

e o fim do processo, e o único fruto, pelo exemplo e pelo terror, quando é 

bem aplicada ao culpado.”
6061 

Por sua vez, a prevenção geral positiva busca proteger a perenidade da ordem 

jurídica ao tratar a pena como um comando ético-social que indica à coletividade quais 

bens jurídicos deve respeitar
62

.  

A teoria da prevenção geral positiva limitadora estabelece parâmetros para o 

jus puniendi do Estado, tanto sob o aspecto formal quanto material. Coaduna-se, dessa 

forma, ao ideal do Estado Democrático de Direito, pois ao utilizar o direito penal como 

meio de controle social, prevê a obediência aos princípios e garantias previstos no 

ordenamento, bem como a razoabilidade na aplicação da pena
63

. 

Esta teoria permite a interpretação de que o Estado encontra-se obrigado a 

observar todos os princípios e garantias do cidadão desde a determinação da resposta à 

violação dos bens protegidos, no processo legislativo penal, quanto na aplicação da 

pena, limitando a execução penal (princípios da intervenção mínima, 

proporcionalidade, ressocialização e culpabilidade). 

Os conceitos apresentados demonstram, de forma geral, preocupação com a 

unidade e eficácia do ordenamento jurídico, sendo complementada pela teoria da 

prevenção especial, que escolhe como objeto de estudo o cidadão violador das normas 

penais. 
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Com as duas vertentes inter-relacionadas, positiva e negativa, a pena busca 

ofertar meios de ressocialização ou neutralização dos delinquentes, dependendo das 

características de sua personalidade, corrigível ou incorrigível. 

O Código Penal Brasileiro adota, em seu artigo 59, a teoria mista da pena, 

buscando agregar os principais aspectos das teorias retributiva e utilitarista, ampliando o 

campo de atuação do direito penal, pois abarca a prevenção e a reprovação do crime
64

. 

Como visto, diversas são as teorias que procuram justificar a aplicação da 

pena, cabendo, ainda, citar a teoria dialética unificadora, desenvolvida por Claus Roxin. 

Sua concepção baseia-se na unificação entre os princípios da imputação com 

as consequências jurídicas da realização do fato típico, afastando uma abordagem 

isolada entre estas questões. 

A abordagem teleológica-racional permitiria harmonizar o sistema político-

criminal, pois entende a necessidade de proteção de bens jurídicos, com sanções que 

não impeçam o desenvolvimento da personalidade do apenado. 

Assim, a pena possuiria limites máximos que seriam fundamentados 

exclusivamente em questões preventivas, refutando os critérios de simples retribuição. 

Proporcionaria a evolução do direito penal, transformando-o num direito de 

ressocialização e tutela, com soluções mais inteligentes e humanas
65

. 

  

3.2. A RESPONSABILIDADE DO ESTADO NA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO 

APENADO 
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A Constituição Federal elenca, em seu art. 3º, III, como objetivo fundamental 

da República a erradicação da pobreza, da marginalização e a redução das 

desigualdades sociais e regionais. A persecução penal não deve estar dissociada desse 

norte, pois as condições de cumprimento de pena impostas aos apenados cria um 

estigma social e psíquico que fomenta a exclusão social. 

Diversos são os estudos que buscam equilibrar a necessidade de proteção de 

bens jurídicos e a cominação e imposição de penas com o respeito à dignidade do 

apenado, evitando ao máximo a exclusão social. 

A aplicação do princípio da subsidiariedade no direito penal passa a ganhar 

corpo com a necessidade de se estabelecer um sistema político criminal equilibrado, 

onde a gravidade das sanções se correlacione com o fim preventivo e o valor do bem 

protegido.  

Ao analisar o futuro do direito penal e a aplicação das sanções, Claus Roxin 

aborda como alternativas para a redução das punições, a descriminalização e a 

diversificação, resguardando sua aplicação a um núcleo de comportamentos que 

necessitam de uma postura diferenciada do Estado. Com relação à descriminalização o 

autor se manifesta no seguinte sentido: 

“A descriminalização é possível em dois sentidos: primeiramente, pode 

ocorrer uma eliminação definitiva de dispositivos penais que não sejam 

necessários para a manutenção da paz social. Comportamentos que somente 

infrinjam a moral, a religião ou a political correctedness, ou que levem a não 

mais que uma autocolocação em perigo, não devem ser punidos num estado 

social de direito. Afinal, o impedimento de tais condutas não pertence às 

tarefas do direito penal, ao qual somente incumbe impedir danos a terceiros e 

garantir as condições de coexistência social. 

Um segundo campo de descriminalizações é aberto pelo princípio da 

subsidiariedade. Este princípio fundamenta-se na idéia de que o direito penal, 

em virtude das suas acima expostas desvantagens, somente pode ser a ultima 

ratio da política social. Isso significa que só se deve cominar penas a 

comportamentos socialmente lesivos se a eliminação do distúrbio social não 

puder ser obtida através de meios extrapenais menos gravosos.”
66

 

Outro caminho a ser percorrido, segundo o doutrinador, é o da diversificação 

das penas, elemento essencial do direito penal do futuro, que possui eficácia preventiva 
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quando delitos de menor gravidade são praticados por autores não habituais. Sobre esta 

orientação asseverou: 

“Nas hipóteses em que a descriminalização não é possível — como no furto 

—, poder-se-á evitar as desvantagens da criminalização através de 

alternativas à condenação formal por um juiz. Tais métodos de diversificação 

são utilizados em quantidade considerável na Alemanha, pois o juiz e 

também o Ministério Público podem arquivar o processo quando se tratar de 

delitos de bagatela em cuja persecução não subsista interesse público; tal 

arquivamento pode ocorrer inclusive no âmbito da criminalidade média, se o 

acusado prestar serviços úteis à comunidade (como pagamentos à Cruz 

Vermelha ou a reparação do dano).”
67

 

Apesar destas medidas, as regulamentações penais, possivelmente, serão 

robustecidas, infladas, pois as dinâmicas sociais e o crescimento populacional exigirão 

aperfeiçoamento da legislação aos novos conflitos, como nos casos dos crimes 

cibernéticos. 

Diante deste contexto, surgem duas opções a serem escolhidas pela política 

criminal do estado, o do enrijecimento ou a da suavização das penas. O primeiro 

caminho demandaria uma estrutura técnica (aparato de segurança pública) e um esforço 

orçamentário amplo para a consecução dos seus fins. 

Além do impacto orçamentário, o modelo de estado adotado pela Constituição 

nos indica o comprometimento com a subsidiariedade do direito penal e com os avanços 

sociais de tais medidas influenciando a execução da pena com o respeito ao 

desenvolvimento da personalidade do apenado. Sobre essa questão, bem explica Roxin: 

“Afinal, o fato de que, nos delitos pequenos e médios, que constituem a 

maior parte dos crimes, não é possível uma (re-)socialização através de penas 

privativas de liberdade, é um conhecimento criminológico seguro. Não se 

pode aprender a viver em liberdade e respeitando a lei, através da supressão 

da liberdade; a perda do posto de trabalho e a separação da família, que 

decorrem da privação de liberdade, possuem ainda mais efeitos 

dessocializadores.”
68

 
69

 

Para que a aplicação da pena se adeque aos fins políticos criminais, será 

necessário revisitar suas opções, permitindo que o magistrado estabeleça medidas 
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efetivas de ressocialização que não sejam tão onerosas ao estado e ao indivíduo, como 

no caso da prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. 

 

3.3. O CUMPRIMENTO DA PENA SEGUNDO O ORDENAMENTO  

 

A Constituição Federal estabelece diversos direitos individuais relacionados ao 

cumprimento das penas, merecendo destaque a proibição de tortura ou tratamento 

desumano ou degradante, que procuram garantir a dignidade humana ao apenado. 

Por sua vez, a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de 

Execução Penal, estabelece no ordenamento pátrio um rol de princípios, direitos e 

deveres que devem ser observados quando da efetivação das disposições da sentença, 

proporcionando condições para a harmônica integração social do condenado e do 

internado
70

.  

A proteção à dignidade e integridade dos presos, também está registrada na lei 

nº 9.455, de 7 de abril de 1997, que definiu os crimes de tortura. Dentre seus 

dispositivos o inciso II e o § 1º do art. 1º e o inciso II do § 4º, merecem destaque
71

. 

Como principal consequência jurídica ao delito perpetrado, o cumprimento da 

pena deve obedecer a esse arcabouço legislativo, que estabelece as diretrizes para a 

ressocialização do apenado. Convém lembrar, conforme Luiz Régis Prado, que a pena 

impõe a privação ou restrição de bens jurídicos, com lastro na lei, imposta pelos órgãos 
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jurisdicionais competentes ao agente de uma infração penal
72

. 

A obediência aos princípios e regras tanto na custódia quanto no 

monitoramento eficaz do apenado, nos casos de privação ou restrição de bens jurídicos, 

beneficia toda coletividade, pois indica o caminho da ressocialização e a diminuição de 

reincidência. 

Dentre os princípios constitucionais que irradiam à execução penal, o princípio 

da personalidade ou intranscendência, o da proporcionalidade e o da humanidade, 

permitem uma análise mais acurada sobre a situação das apenadas gestantes. 

Com relação à personalidade ou intranscendência da pena, a Constituição 

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

condenado, impedindo que sanções e restrições de ordem jurídica superem a dimensão 

estritamente pessoal do infrator
7374

. 

Tal princípio não admite exceções. Somente o condenado, e mais ninguém, 

poderá responder pelo fato praticado. 

O Código Civil trata do nascituro em seu art. 2º, quando estabelece que a 

personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, 

desde a concepção, os direitos do nascituro. 

Diversas correntes procuram estabelecer o momento da aquisição da 

personalidade jurídica da pessoa, a saber, a natalista, a concepcionista e a da 

personalidade condicional. 

Em apertadas linhas pode-se afirmar que a teoria natalista sustenta que o 

nascituro possui mera expectativa de direitos, pois os efeitos jurídicos da personalidade 

emergiriam após seu nascimento com vida. Para a teoria concepcionista, ao se garantir 
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direitos ao nascituro, está atribuída a personalidade jurídica ao concepto, pois somente 

as pessoas podem ser sujeito de direitos. Para a última corrente, a personalidade é 

reconhecida desde a concepção, ficando condicionada ao nascimento com vida. 

Independente da corrente adotada, não se discute a existência e aplicação de 

direitos ao nascituro, como no caso da Lei nº 11.804, de 5 de novembro de 2008, que 

disciplina o direito a alimentos gravídicos. 

Considerando a superação da dicotomia entre o direito público e privado, com 

o fenômeno da constitucionalização do direito civil, percebe-se que a corrente 

concepcionista coaduna-se com as diretrizes constitucionais de respeito à dignidade 

humana. 

Discorrendo sobre a superação do conceito de pessoa lastreada em paradigmas 

essencialmente humanos, Giovana F. Peluso Lopes e Denis Franco Silva, afirmam que a 

definição e atribuição da personalidade submetem-se a um processo contínuo de 

reconstrução, que é influenciado pelas questões jurídicas que surgem diariamente. Ao 

abordarem a questão da personalidade dos fetos, asseveram: 

“Embora não sejam conscientes da própria identidade, não elejam planos de 

vida, tomem decisões ou possuam notável senciência, é facilmente observado 

um caráter “pessoal” em fetos, no sentido de que eles possuem uma 

capacidade potencial para tal – as características em questão serão adquiridas 

no decorrer natural do seu desenvolvimento ou, talvez, com a ajuda de certos 

meios tecnológicos disponíveis, o que não seria o caso, pelo contrário, de um 

espermatozoide.”
75

 

Segundo os autores, deve ser garantida a proteção contra destruição ou 

sacrifício para benefício de terceiro, cabendo detalhada análise sobre a questão da 

inviolabilidade da pessoa quando existirem interesses colidentes com indivíduo já nato, 

factual, como sua mãe. Continuando sua abordagem, apresentam posicionamento da 

Comissão Estadual de Ex-Presos Políticos de São Paulo, na qual foi reconhecida a 

situação de preso político a um feto, nos seguintes termos: 

“Por outro lado, a Comissão Estadual de Ex-Presos Políticos de São Paulo 

reconheceu pela primeira vez, em 2004, um feto como preso político e vítima 

de tortura pela ditadura militar (MARREIRO, 2007). A mãe de João Carlos 
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Grabois, Criméia Schmidt, foi presa e levada para o DOI-Codi, em São 

Paulo, em 29 de dezembro de 1972, grávida de sete meses. Até o nascimento 

do filho, em 13 de fevereiro de 1973, ela foi torturada. À época, a sentença 

determinou que João Carlos tinha direito a uma indenização de R$ 22 mil, da 

qual ele recorreu, pedindo a quantia de R$ 39 mil pelas torturas sofridas por 

ele – ainda na barriga da mãe -, valor estipulado para casos com seqüelas 

permanentes ou morte. O apelo foi atendido, reconhecendo-se a 

responsabilidade do Estado. Segundo Henrique Carlos Gonçalves, 

representante do Conselho Regional de Medicina de São Paulo na comissão 

estadual, em parecer de 2004, “o fruto do concepto de sete meses de gestação 

deve ser reconhecido como preso político da ditadura militar e pelas torturas 

sofridas no período de sua vida intra-útero que lhe resultaram transtornos 

psicológicos”.”
76

 

A conjugação entre o direito ao desenvolvimento da personalidade e a 

dignidade humana, permite que novas proteções sejam constantemente engendradas. 

Esta opção, de proteção dinâmica do direito fundamental, é adotada pelo ordenamento 

alemão, segundo Luciana Helena Gonçalves
77

. 

Apesar de o ordenamento brasileiro resguardar diversas facetas do direito à 

personalidade, como o respeito à incolumidade física e psíquica, ao nome, à imagem, à 

honra e à privacidade, o desenvolvimento da personalidade encontra-se como princípio 

implícito, ensejando postura hermenêutica coerente para tratar adequadamente as 

hipóteses de limitação da autonomia.  

Assim, o cumprimento da pena das condenadas gestantes merece especial 

atenção pelo Poder Judiciário, pois como os direitos de personalidade do nascituro estão 

resguardados no ordenamento, as condições estruturais e de tratamento dos 

estabelecimentos penais, podem atingir reflexamente o desenvolvimento da 

personalidade de terceiro, não relacionado com o fato praticado. 

No que tange ao princípio da proporcionalidade, este é considerado inerente ao 

Estado Democrático de Direito, impedindo intervenções desnecessárias ou excessivas 

que afetem os cidadãos sem justificativa na proteção dos interesses públicos, como na 

previsão de proibição de tratamento cruel ou degradante. Com relação à pena, não existe 

dispositivo constitucional expresso, porém, extrai-se do conjunto dos princípios que na 

criação da lei, na cominação pelo juiz e na execução penal, não é admissível o excesso. 
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Com relação ao princípio da humanidade, Guilherme de Souza Nucci, ao tratar 

do tema aduz que: 

“Significa que o direito penal deve pautar-se pela benevolência, garantindo o 

bem-estar da coletividade, incluindo-se o dos condenados. Estes não devem 

ser excluídos da sociedade, somente porque infringiram a norma penal, 

tratados como se não fossem seres humanos, mas animais ou coisas. Por isso 

estipula a constituição que não haverá penas: a) de morte (exceção feita à 

época de guerra declarada, conforme previsão do código Penal Militar); b) de 

caráter perpétuo; c) de trabalhos forçados; d) de banimento; e) cruéis (art. 5º, 

XLVII), bem como que deverá ser assegurado o respeito à integridade física e 

moral do preso (art. 5°, XLIX).”
78

 

A Constituição estabelece outros princípios que devem ser observados na 

execução da pena, como o da legalidade, irretroatividade, individualização da pena, 

culpabilidade, entre outros. Entretanto, para análise da situação da gestante condenada 

os três princípios anteriormente abordados podem fornecer um norte para a solução 

jurídica adequada que o caso requer. 

A sanção penal, como exercício do poder punitivo estatal, submete o 

responsável pelo fato praticado a uma resposta estatal, devendo ser obedecido o devido 

processo legal. Para compreensão desta resposta, convém verificar as espécies de penas 

elencadas pelo ordenamento jurídico. 

 

3.4. AS ESPÉCIES DE PENAS NO ORDENAMENTO BRASILEIRO 

 

O Código Penal, em seu artigo 32, estabelece três espécies de penas, quais 

sejam, as privativas de liberdade, restritivas de direitos e de multa.  

As penas privativas de liberdade constituem modalidade de sanção que retira 

do apenado o direito de locomoção, através das prisões. Desse gênero, estão ramificadas 

as seguintes espécies: reclusão, detenção e prisão simples. A gravidade do delito 

indicará a espécie de pena a ser aplicada, assim, quando se tratar de crimes aplica-se a 

reclusão ou detenção, quando contravenção aplica-se a prisão simples, sem o rigor do 
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sistema penitenciário. 

Estas espécies estão submetidas a três regimes distintos, o fechado, o 

semiaberto e o aberto. Para os condenados a pena superior a 8 anos, o regime inicial 

deverá ser fechado em estabelecimento de segurança máxima ou média. Os condenados 

não reincidentes, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8, poderão cumprir suas 

penas em regime semiaberto, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. 

Por fim, os condenados não reincidentes, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, 

poderão, desde o início, cumprir as penas em regime aberto, em casa de albergado ou 

estabelecimento adequado. 

Os fatores determinantes para a escolha do regime ao qual será submetido o 

condenado estão dispostos no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sendo considerados, 

entre outros fatores, as circunstâncias judiciais. 

O princípio da individualização da pena encontra amparo constitucional, no art. 

5º, inciso XLVI, e sua elaboração possui três fases distintas, a saber, a legislativa, a 

judiciária e a executória. Na fase legislativa, fica determinado o parâmetro quantitativo 

de pena necessária à intimidação e ressocialização do condenado, devendo ser 

respeitado o princípio da proporcionalidade. Já na fase judiciária o juiz ou tribunal, 

determina a pena a ser aplicada, considerando os critérios legais. Por sua vez, na fase 

executória o juiz responsável pela execução penal adequa a pena à progressão do regime 

em virtude do merecimento do condenado. 

Por sua vez, as penas restritivas de direitos comportam a prestação pecuniária, 

perda de bens e valores, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, 

interdição temporária de direitos e a limitação de fim de semana. 

Trata-se de fornecer mecanismo alternativo ao regime prisional (privativa de 

liberdade) para aqueles que possuam condições pessoais favoráveis e estejam 

envolvidos com crimes de menor gravidade, restringindo um ou mais direitos para que a 

ressocialização seja alcançada. 

A Lei 9.714, de 25 de novembro de 1998, foi responsável pela atualização do 

Código Penal e ampliou em duas espécies as possibilidades de penas restritivas de 

direitos, procurando atendar aos anseios de uma política criminal mais moderna. 



                    

 

As penas restritivas de direitos possuem como características a substitutividade 

e autonomia. A substitutividade se configura na necessidade da cominação da pena 

privativa de liberdade para que seja efetivada uma substituição por uma ou mais 

restrição de direitos. Após a substituição a pena restritiva passa a ser autônoma, sendo 

aplicada isoladamente, não aceitando a cumulatividade com a privativa de liberdade.  

Os requisitos para aplicação das penas restritivas de direitos estão descritos no 

art. 44, possuindo caráter objetivo ou subjetivo. O requisito objetivo analisa a natureza 

do crime e a quantidade da pena aplicada, enquanto o subjetivo verifica se o condenado 

é reincidente em crime doloso e se a substituição é suficiente quando examina a 

culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado. 

As espécies de penas restritivas de direitos podem ser classificadas em 

genéricas ou específicas, respectivamente, quando substituem as penas privativas de 

liberdade em qualquer crime, atendidas as condições legais, ou quando da prática de 

determinados crimes. 

A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus 

dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância 

fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e 

sessenta) salários mínimos (CP, art. 45, § 1º). Apresenta-se como uma medida de justiça 

restaurativa, incentivando a reparação do dano, prevendo, inclusive que o valor pago 

será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se 

coincidentes os beneficiários. 

A perda de bens e valores deve ser revertida ao Fundo Penitenciário Nacional e 

deduzida do patrimônio lícito do condenado, possuindo como teto - o que for maior - o 

montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em 

consequência da prática do crime (CP, art. 45, § 3º). A Constituição autoriza a aplicação 

dessa alternativa, de natureza confiscatória, pois a prática de crime fundamenta a 

razoabilidade da medida. 

A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na 

atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, em entidades assistenciais, hospitais, 

escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou 



                    

 

estatais (CP, art. 46, § 1º e 2º). As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do 

condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de 

condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. (CP, art. 

46, § 3º). Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir 

a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de 

liberdade fixada. (CP, art. 46, § 4º). 

As penas de interdição temporária de direitos estão catalogadas no art. 47 do 

Código Penal com as seguintes descrições: proibição do exercício de cargo, função ou 

atividade pública, bem como de mandato eletivo;  proibição do exercício de profissão, 

atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do 

poder público; suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo; 

proibição de frequentar determinados lugares; proibição de inscrever-se em concurso, 

avaliação ou exame públicos. 

Por fim, a limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, 

aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro 

estabelecimento adequado. Durante a permanência poderão ser ministrados ao 

condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. (CP, art. 48). 

 

3.5 A PRISÃO DOMICILIAR DA GESTANTE NA LEI 12.403/2011  

 

A Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011 alterou, dentre outros mecanismos 

processuais, a sistemática das prisões cautelares no Brasil, buscando mudar a realidade 

carcerária brasileira por meio da incorporação de dispositivos que possuem fundamento 

constitucional no CPP, tornando o processo penal além de justo, democrático. 

Diante do regramento introduzido, percebe-se que a prisão deve ser utilizada 

como ultima ratio do direito penal, afastando um modelo impregnado pelo 

autoritarismo do Estado Novo e estabelecendo a prioridade na constitucionalização do 

processo penal. 



                    

 

Por tal motivo, o § 6º do art. 282 do CPP, determina que a prisão preventiva só 

deva ser manejada quando não for viável a propositura de outras medidas cautelares, 

tais como a monitoração eletrônica, proibição de frequência a determinados lugares, 

entre outras medidas previstas no art. 319 do CPP. 

O processo penal, com as modificações da Lei nº 12.403/2011, passa a aplicar a 

regra da preservação da liberdade, estabelecendo a utilização da prisão cautelar como 

exceção. Assim, a presunção de inocência passa a prevalecer sobre os indícios de 

autoria e materialidade, cabendo ao julgador a verificação da razoabilidade no uso de 

medidas cautelares, pois o art. 282 do CPP, determina a observância da necessidade e 

adequação para aplicação destas medidas. 

Além da tentativa de limitação do uso da prisão cautelar, pois a sua utilização 

corresponde a uma antecipação da pena, a Lei nº 12.403/2011 trouxe inovações acerca 

da prisão domiciliar, regulamentando sua aplicação.  

No que tange a aplicação da prisão domiciliar às mulheres, o CPP apresenta, no 

inciso IV do art. 318, dispositivo que garante à gestante a partir do sétimo mês de 

gravidez ou de alto risco seu recolhimento em residência. Para concessão da 

substituição da prisão, o parágrafo único do referido artigo determina apenas a 

apresentação de prova idônea, ou seja, de laudo médico confirmando a situação. 

Sobre a caracterização do requisito temporal como alto risco presumido, Walter 

Nunes da Silva Júnior assevera: 

“Houve sensibilidade, ainda, para os casos em que, independentemente do 

tempo de gestação, a gravidez se apresenta de alto risco. O legislador, 

portanto, adotou dois parâmetros distintos: (a) na primeira parte, o alto risco é 

presumido, o que se tem a partir do 7º mês; (b) na segunda parte, 

independentemente do mês de gravidez, o alto risco há de ser provado, por 

meio de laudo médico.”
79

 

Portanto, a Lei nº 12.403/2011 estabeleceu um direito às gestantes, quando 

presente o requisito do alto risco presumido ou provado, para que a concessão da prisão 

domiciliar proteja a entidade familiar. 
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Nesse ponto, cabe o alerta de que o regramento da prisão domiciliar para as 

gestantes previsto na Lei de Execução Penal é distinto do Código de Processo Penal, 

pois na execução da pena, admite-se o recolhimento à residência quando se tratar de 

“condenada gestante” beneficiária de regime aberto (art. 117, IV, da LEP), sem 

exigência de requisito temporal ou de risco à gravidez. 

Neste ponto, cabe a o alerta de Renato Marcão sobre a necessária diferenciação 

entre a prisão albergue e a prisão domiciliar: 

“Não se pode confundir a prisão-albergue com a prisão domiciliar. 

O regime aberto ou prisão-albergue como regra não admite a execução da 

pena em residência particular. Pena em regime aberto, já o dissemos, deve ser 

cumprida em casa de albergado ou estabelecimento adequado, conforme 

deflui do art. 33, § 1º, c, do Código Penal. Somente nas situações 

excepcionais listadas taxativamente no art. 117 da Lei de Execução Penal, 

plenamente justificadas em razão das condições pessoais dos condenados, é 

que se admite o cumprimento em residência particular.”
80

 

Tendo em vista que a Lei de Execução Penal prevê que a pena privativa de 

liberdade será executada de forma progressiva
81

, o doutrinador não concorda com a 

possibilidade de aplicação do benefício para as gestantes que estejam condenadas ao 

regime fechado, por entender que ocorreria uma supressão da progressão: 

“Há um equívoco recorrente na prática forense, em sede de execução penal, 

nas hipóteses em que a condenada encontra-se grávida. Reiteradas vezes nos 

defrontamos com pedidos de progressão para o regime aberto, na modalidade 

domiciliar, estando a condenada a cumprir pena em regime fechado, 

amparando-se o pedido no art. 117, IV, da Lei de Execução Penal.  

É evidente que tal postulação não reúne condições de admissibilidade. 

A impossibilidade de progressão por salto impede o acolhimento da 

pretensão. Necessário observar o sistema progressivo com a passagem pelo 

regime intermediário (semiaberto), e só depois do ingresso no regime aberto, 

também por progressão, é que se pode cogitar da concessão de albergue 

domiciliar.”
82

 

Outra questão a abordar sobre o tema diz respeito à duração da prisão 

domiciliar para as gestantes, uma vez que o legislador foi omisso com relação ao 
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retorno ao sistema carcerário pós-parto. Inicialmente, deve-se considerar que o CPP e a 

LEP tratam no inciso III do art. 318 e no inciso III do art. 117, respectivamente, da 

possibilidade de aplicação da prisão domiciliar nas hipóteses nas quais a pessoa ou 

condenada seja imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor ou com 

deficiência, como abordado por Walter Nunes da Silva Júnior:  

“A pergunta que se há de fazer é até quando, nesse caso, perdura o direito à 

prisão domiciliar. É apenas até o parto? No mínimo, esse inciso IV há de ser 

interpretado em compasso com o inciso III, de modo que o recolhimento no 

próprio domicílio deve ser reconhecido quando e enquanto a mãe for 

imprescindível aos cuidados especiais do recém-nascido, o que, se não deve 

ser considerado que seja até a criança atingir 6 (seis) anos de idade, deve ser 

considerado, como tal, pelo menos, o período de amamentação.”
83  

Percebe-se uma omissão estatal quanto ao período máximo no qual a gestante 

poderá permanecer em prisão domiciliar. À primeira vista, o nascimento do filho 

encerraria o fundamento fático permissivo da concessão da prisão domiciliar, porém, 

por meio da interpretação sistemática da norma é possível a adoção de uma alternativa 

que proteja a entidade familiar. 

Assim, independente da condição gravídica, as mulheres que possuam filhos 

menores e sejam responsáveis pelos cuidados destas crianças, possuem o direito à prisão 

domiciliar enquanto durar tal situação. Assim, resta clarividente que a gestante 

submetida ao cárcere, após o nascimento do filho, se enquadra no permissivo legal do 

inciso III do art. 318 e 117, do CPP e da LEP, respectivamente. 

Tendo em vista que estes dispositivos legais não estipulam o prazo mínimo ou 

máximo da concessão da prisão domiciliar, pode-se, por meio da interpretação 

sistemática, utilizar como referencial mínimo o período de afastamento previsto na 

legislação trabalhista, de 120 dias, conforme art. 392 da CLT. Porém, cabe o alerta de 

que a legislação permite a aplicação da prisão domiciliar às mães enquanto estas forem 

essenciais para os cuidados dos filhos menores, cabendo, portanto, avaliação de 

assistência social para a indicação do período ideal de permanência com os filhos 

recém-nascidos. 
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Diversos são os estudos que criticam a falência da pena de prisão. Em obra 

sobre as penas alternativas, César Roberto Bitencourt inicia sua abordagem asseverando 

que o mito da prisão como meio ressocializador está superado: 

“Quando a prisão se converteu na principal resposta penológica, 

especialmente a partir do século XIX, acreditou-se que poderia ser um meio 

adequado para conseguir a reforma do delinqüente. Durante muitos anos 

imperou um ambiente otimista, predominando a firme convicção de que a 

prisão poderia ser um instrumento idôneo para realizar todas as finalidades da 

pena e que, dentro de certas condições, seria possível reabilitar o delinqüente. 

Esse otimismo inicial desapareceu, e atualmente predomina uma atitude 

pessimista, que já não tem muitas esperanças sobre os resultados que se possa 

conseguir com a prisão tradicional. A crítica tem sido tão persistente que se 

pode afirmar, sem exagero, que a prisão está em crise. Essa crise abrange 

também o objetivo ressocializador da pena privativa de liberdade, visto que 

grande parte das críticas e questionamentos que se fazem à prisão refere-se à 

impossibilidade — absoluta ou relativa — de obter algum efeito positivo 

sobre o apenado.”
84

 

Este sentimento não é exclusivo da nossa realidade. Diversas correntes 

analisam opções eficazes à prevenção e retribuição aos delitos praticados, como a 

abolicionista, que propõe, utopicamente, a supressão da pena privativa de liberdade. Em 

nosso país, apesar dos avanços conceituais e legislativos sobre o assunto, a realidade do 

cumprimento da pena de prisão pode ser considerada violadora da dignidade humana
85

. 

O espaço para o encarceramento deveria ser reservado àquelas condutas que 

violam de forma grave, com maior potencial ofensivo, um rol privilegiado de bens 

jurídicos e aos agentes que demonstrem periculosidade e dificuldade na recuperação. A 

incapacidade de exercer influxo educativo sobre o apenado
86

 exige postura 

hermenêutica do Poder Judiciário baseada na análise consciente da realidade prisional, 

onde não mais se discute a falta de vagas, mas sim a falta de estabelecimentos penais. 

Indicando a pena como fator criminógeno e seletivo, confirmado a ineficácia 
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da ressocialização e o alcance aos indivíduos menos favorecidos, Zaffaroni e Pierangeli 

apresentam: 

“No plano sociológico, hoje, é inquestionável que as penas privativas de 

liberdade constituam um fator criminógeno num número considerável de 

casos. Deste modo, a realidade de sua aplicação nega os fins teóricos a que 

ela se propõe, e que são os que extraímos dogmaticamente de nossa 

legislação vigente. Por outro lado, o certo é que a pena privativa de liberdade 

é resultado de uma espécie de “justiça seletiva”, porque por ela serão 

atingidos os indivíduos pertencentes aos setores sociais menos favorecidos e 

os de quociente intelectual mais baixo, isto é, os menos aptos para a 

competição que a sociedade impõe. A maior parte dos submetidos a essas 

penas é integrada por pessoas que provêm destes setores, em todos os países 

que têm coragem – ou, em que reina a liberdade para dizê-lo – de confessar 

sua realidade carcerária. Por mais que se pretenda que a pena privativa de 

liberdade deva preparar o sujeito para a vida livre, o certo é que propicia a 

formação de uma sociedade antinatural, na qual o sujeito carece das 

motivações da sociedade livre, surgindo outras, rudes e primitivas, que 

costumam persistir após a recuperação da liberdade, e, que ao entrar em 

conflito com a sociedade livre, têm a oportunidade de manifestar-se.”
87 

 Por tais motivos, quando possível é necessária a substituição da pena privativa 

de liberdade por outros meios que se adequem ao modelo de sociedade da atualidade, 

permitindo um controle social que respeite a dignidade humana. 

Nesse sentido, a Constituição Federal apresenta em seu art. 5º, XLVI opções de 

penas que permitam sua correta individualização, possibilitando a privação ou restrição 

de liberdade, a perda de bens, a multa, a prestação social alternativa e a suspensão ou 

interdição de direitos.  

Por tais motivos, a Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011, ao alterar os arts. 317 e 

318 do Código de Processo Penal, permitindo a substituição da prisão preventiva pela 

domiciliar em casos específicos
88

, adequa as medidas cautelares com o respeito à 

dignidade humana. 
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4. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DE GÊNERO 

 

Cientes dos tratamentos diferenciados ofertados às mulheres pela sociedade, os 

constituintes buscaram iniciar a especificação dos direitos e deveres individuais e 

coletivos com a garantia de igualdade em direitos e obrigações para os homens e 

mulheres (art. 5º, I). 

Diante dessa necessidade, a Constituição apresenta um rol de direitos que 

busca equilibrar as relações sociais, garantindo o tratamento devido às mulheres. Por tal 

motivo, garante-se a licença à gestante de cento e vinte dias (art. 7º, XVIII), proteção do 

mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos (Art. 7º, XX), proibição 

de diferença de salários por motivo de sexo (Art. 7º, XXX), entre outros direitos. 

Ao contrário de outros ramos do direito, é notória a proteção constitucional das 

mulheres nas relações trabalhistas, porém, tal proteção não se estende expressamente a 

outros ramos, provavelmente em virtude do crescente papel das mulheres na sociedade, 

discutido sob o viés econômico e não, apenas, familiar ou social. 

Há muito se discute as consequências de um modelo social patriarcal, que 

discriminou e subjugou as mulheres nas relações interpessoais, por vezes, equiparando-

as a objetos. Sobre esse tema Lillian Ponchio e Silva aponta que: 

“Diversos fatores culturais contribuíram para que o dogma da superioridade 

masculina fosse consolidado. Inúmeros exemplos podem ser citados, com a 

verificação de que a civilização judaico-cristã ressaltava a inferioridade 

biológica e intelectual da mulher, as genealogias bíblicas que não listavam as 

filhas mulheres, e a submissão amplamente presente nos livros do Antigo 

Testamento. Sendo assim, a obediência total e irrestrita da mulher ao homem 

representava regra inquebrantável, e somente a fertilidade conferia à mulher 

algum prestígio.”
89 

A violência contra as mulheres não se limita às agressões físicas, mas também 

ao “mecanismo ou estratégia de dominação de um sexo sobre o outro”. Apesar das 

denúncias e combate à intolerância entre os sexos, diversos comportamentos da 

sociedade demonstram os traços culturais de discriminação que estão enraizados em 

nossa cultura. 
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Segundo Elizabeth Mafra Cabral Nasser esse influência cultural perdura até os 

dias atuais em virtude da educação informal que estimula a família e sociedade a adotar 

uma dicotomia entre machos e fêmeas, pois: 

“Cedo, inicia-se o processo de enculturação que leva aos preconceitos e à 

divisão sexual: “menina não brinca com menino”, “menina não brinca na 

rua”, “menina não brinca com armas”, “menina não joga futebol”. Pelo 

mesmo processo passa o menino, que não pode chorar, brincar com boneca, 

cozinhar ou usar roupas coloridas. Ele e ela são condicionados e levados a 

acreditarem que os homens foram feitos para mandar e as mulheres para 

acatarem pacificamente esse comando. Aos homens cabe o mundo público, 

em que tudo lhes é permitido; às mulheres, o estreito e limitado mundo 

privado.”
90

 

Sob uma perspectiva histórica, não faz muito tempo que superamos esse 

entendimento. Diversas restrições foram impostas às mulheres, como a exclusão dos 

direitos políticos nas Constituições de 1824 e 1891, bem como no código civil de 1916, 

que retratou nosso modelo de sociedade e, pelo menos em duas passagens, registrou o 

tratamento inadequado ofertado às mulheres. O primeiro, quando dispôs que eram 

incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer as mulheres casadas, 

enquanto subsistir a sociedade conjugal (CC/16, art. 6º, II) e o segundo, quando 

considerou erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge o defloramento da mulher, 

ignorado pelo marido (CC/16, art. 219, IV). 

Segundo Rosalice Lopes, atualmente a busca da igualdade fundamenta-se na 

distinção entre gênero, afastando a utilização da expressão “sexo”, que se torna mais 

adequada para indicar as determinantes biológicas. Segundo a autora: 

“A compreensão do lugar da mulher na sociedade amplia-se a partir da 

distinção entre as categorias de sexo e gênero. A categoria sexo tem sido 

utilizada – mais apropriadamente – para diferenciar homens e mulheres no 

que diz respeito às determinantes biológicas – diferenças anatômicas, 

hormonais, reprodutivas – ao passo que a categoria gênero alcança outros 

níveis, sendo considerada como socialmente construída.”
91

 

A Constituição, portanto, busca introduzir as diretrizes dos direitos humanos, 

priorizando a inclusão de todas as pessoas, sem exceção, incorporando um tratamento 

adequado de gênero, que viabilize a dignidade humana.  
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A consolidação dessas garantias tomou corpo com a influência do movimento 

feminista no período pré-constituinte, que ensejou a publicação da “carta das mulheres 

brasileiras aos constituintes”, cujo resultado corresponde a incorporação de diversos 

direitos no texto constitucional. Vale ressaltar que os movimentos internacionais 

influenciaram as manifestações internas e contribuíram para a “a implementação de 

avanços obtidos na esfera internacional”
92

. 

No âmbito penal, além das diretrizes gerais destinadas à garantia da dignidade, 

as seguintes passagens constitucionais merecem destaque: a pena será cumprida em 

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

apenado (art. 5º, XLVIII) e às presidiárias serão asseguradas condições para que possam 

permanecer com seus filhos durante o período de amamentação (Art. 5º, XXX). 

Tais passagens procuram orientar um sistema penal impregnado de normas 

voltadas à recuperação do homem, buscando estabelecer condições para o cumprimento 

de pena de forma adequada. 

O sistema carcerário não foi desenvolvido com estrutura física e com 

arcabouço normativo para as especificidades do gênero feminino. Enquanto não forem 

adotadas políticas públicas que eliminem ou reduzam as violações à dignidade das 

mulheres submetidas ao cárcere, haverá, sistematicamente, exposição a situações 

degradantes. 

Segundo Talita Tatiana Dias Rampin, as mulheres encarceradas sofrem uma 

sobrecarga de punição, pois, além de cumprirem penas em locais inadequados, que não 

respeitam suas necessidades básicas, ficam estigmatizadas pela sociedade em virtude da 

violação das normas jurídicas e morais vigentes. Segundo a autora: 

“A adoção de um paradigma masculino, absoluto e uno quando da elaboração 

das políticas públicas carcerárias viola e violenta a cidadania das mulheres 
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presas, e contribui para o incremento de um processo progressivo e cada vez 

mais intensivo de sua invisibilização, ao ponto de negar-lhes um dos bens 

mais caros à pessoa humana: a dignidade.”
93

 

Assim, a misoginia não pode ser respaldada por normas ultrapassadas, devendo 

ser combatida pelo judiciário, com a utilização de hermenêutica que garanta a dignidade 

humana. 

 

4.1 A INFLUÊNCIA DO SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO  

 

Diversas alterações legislativas foram adotadas para tentar minimizar os efeitos 

da adoção deste modelo penal androcêntrico. Estas alterações foram influenciadas, em 

grande parte, pelo compromisso internacional assumido pelo Estado Brasileiro perante a 

comunidade internacional. 

A valorização do ser humano, no âmbito internacional, possui assento em um 

robusto sistema protetivo que oferta as diretrizes para o respeito à dignidade humana. 

Tais diretrizes estabelecem um dever de atuação estatal, orientando as condições 

mínimas na custódia do preso, impedindo uma percepção de que aquele sujeito possa 

ser considerado objeto da relação estatal. 

Tal movimento iniciou-se com o processo de internacionalização dos direitos 

humanos, influenciado pelo pós-guerra, quando ocorreu elevada preocupação com o a 

proteção de determinados grupos de indivíduos, após a constatação dos horrores 

praticados pelos regimes nazista e fascista.  

 Uma das vertentes relativas aos desafios contemporâneos para implementação 

dos direitos humanos recai sobre a configuração dos seus fundamentos, onde seria 

possível optar entre o sentido universal ou culturalmente relativo. 
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Conceituando cada corrente, Flávia Piovesan explica que “para os 

universalistas, os direitos humanos decorrem da dignidade humana, enquanto valor 

intrínseco à condição humana.”. Por sua vez, os relativistas ponderam que: 

“A noção de direitos está estritamente relacionada ao sistema político, 

econômico, cultural, social e moral vigente em determinada sociedade. Cada 

cultura possui seu próprio discurso acerca dos direitos fundamentais, que está 

relacionado às específicas circunstâncias culturais e históricas de cada 

sociedade. Não há moral universal, já que a história do mundo é a história de 

uma pluralidade de culturas. Há uma pluralidade de culturas no mundo, e 

estas culturas produzem seus próprios valores.”
94

 

A corrente relativista combate a possível imposição de uma moral universal, 

pois entende que esta concepção universal estaria com suas bases fincadas na concepção 

ocidental de direitos humanos, prejudicando o pluralismo cultural necessário à 

sociedade.  

Por sua vez, a teoria universalista “procura proteger o indivíduo, 

independentemente de seu país, ou do grau de desenvolvimento da sociedade em que 

vive, enquanto ser humano, objeto da universalidade dos direitos humanos.”
95

. 

Por tais discussões teóricas, ainda vislumbramos posturas dissonantes na 

proteção à dignidade humana. Apesar da existência de diversos tratados internacionais 

sobre o cumprimento das sanções penais, ainda nos deparamos, por exemplo, com a 

existência da pena de morte em nações civilizadas, como no caso dos Estados Unidos. 

Necessitamos de um parâmetro internacional mínimo de proteção dos direitos 

humanos que só poderá se tornar efetivo mediante a adoção de uma visão universalista, 

com regulamentação de mecanismos internacionais de vinculação dos estados (como os 

tratados internacionais). 

Flávia Piovesan, ao tratar da proteção dos direitos econômicos, sociais e 

culturais versus desafios globalização econômica, alerta que: 

“Considerando os graves riscos do processo de desmantelamento das 

políticas públicas sociais, há que se redefinir o papel do Estado sob o impacto 
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da globalização econômica. Há que se reforçar a responsabilidade do Estado 

no tocante à implementação dos direitos econômicos, sociais e culturais.”
96

 

Ao analisar a soberania estatal em tempos de globalização, Daniela S. Dias, 

pondera que os direcionamentos econômicos internacionais, as organizações não 

governamentais ou poderes políticos não estatais interferem diretamente nas políticas 

econômicas, sociais e na própria eficácia do sistema jurídico, sendo necessário um 

pluralismo jurídico, uma revolução político constitucional que estabelecerá um novo 

conceito de cidadania. Sobre o assunto ponderou
97

:  

“A complexidade da realidade atual, fruto da globalização, leva a crer que a 

existência de Estados soberanos só se fará factível por meio do 

reconhecimento do pluralismo jurídico, não só para justificar o poder político 

do Estado, mas também para estabelecer uma teoria do direito e da 

democracia que consiga afrontar os problemas atuais – em sua maioria, 

complexos e globais.”
98 

Após o advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos o sistema 

jurídico internacional passa a contar com a consolidação de uma ética universal, que 

orienta com definições mínimas o atuar estatal para que a dignidade humana seja 

garantida. Porém, a questão da soberania estatal estimula discussões entusiasmadas 

sobre a coerção das decisões dos organismos internacionais. 

A almejada proteção da dignidade humana estimula a compreensão de que é 

necessária a redefinição e reconstrução do conceito de cidadania, pois a 

institucionalização dos direitos humanos é premente, seja por meio de instrumentos 

internacionais ou de implementação de direitos no ordenamento interno. 

Atualmente, com uma condição normativa privilegiada, os direitos humanos 

orientaram um processo de universalização que acarreta produção de efeitos superior a 

                                                           
96

 Flávia Piovesan, Direitos humanos: desafios da ordem internacional contemporânea. em Piovesan, 

Flávia (Coord.). Direitos humanos. / Flávia Piovesan (Coord.). / Curitiba: Juruá, 2006. P. 27 
97 Segundo a autora: “O poder de dizer o Direito e exercer a soberania de forma exclusiva em 

determinado território era algo válido e coerente sob a perspectiva da teoria política e jurídica. Hoje, em 

função do fortalecimento do capitalismo mundial, o Estado já não apresenta autoridade política, estruturas 

e instituições que possam fazer valer plenamente sua soberania no espaço territorial. Significa dizer que o 

capitalismo, ao ampliar-se para além das fronteiras nacionais, desvinculou-se do modelo econômico 

estatal e tornou-se um capitalismo sem raízes, sem território. A consequência imediata na mudança da 

forma do capitalismo foi que o Estado-nação deixou de poder regular e controlar os processos 

econômicos em razão de suas características globais, o que gerou uma crise generalizada da instituição 

Estado-nação.” MATTOS NETO, Antonio José de. Direitos humanos e democracia inclusiva / Antonio 

José de Mattos Neto, Homero Lamarão Neto e Raimundo Rodrigues Santana (orgs.) São Paulo : Saraiva, 

2012. Pág. 113. 
98

 Idem. Pág. 122 



                    

 

soberania de um Estado, permitindo sua responsabilização internacional. 

Esta postura internacional teve como condão superar a crise do positivismo 

jurídico que justificou a realização de condutas bárbaras desprovidas de juízo ético, que 

estabeleciam um ordenamento formal, indiferente à condição humana. 

Por tal motivo, o processo de abertura das constituições à força normativa dos 

princípios passa a ser difundido pelo direito internacional dos direitos humanos, 

elevando a dignidade da pessoa humana à superprincípio orientador da hermenêutica 

constitucional contemporânea. 

Os tratados internacionais constituem o instrumento normativo contemporâneo 

que passou a ser a principal fonte de obrigações, vinculando, pelo princípio do pacta 

sunt servanda e da boa fé, os estados ao cumprimento dos compromissos assumidos. 

A Convenção de Viena, de 1969, disciplinou diversas regras relativas aos 

tratados, entre elas, sobre a observância, aplicação e a interpretação dos tratados, 

estabelecendo que os compromissos assumidos devam ser cumpridos de boa fé, uma 

vez que foram aceitos pelo livre exercício da soberania, bem como não poderiam ser 

alegadas disposições do direito interno para justificar seu inadimplemento. 

No âmbito interno, a Constituição estabeleceu em seus artigos 84, VIII e 49, I, 

regras sobre a competência para celebração, pelo Presidente da República, e de 

referendo, pelo Congresso Nacional, para resolver sobre a internalização dos 

instrumentos internacionais. 

Após a ratificação dos tratados e o início da produção de efeitos, surge o 

questionamento sobre a posição hierárquica dos tratados internacionais, especialmente, 

quando disciplina conteúdo de direitos humanos, no ordenamento positivo interno. 

A Constituição Federal apresenta nos §§ 2º e 3º do art. 5º, regras sobre o 

tratamento hierárquico normativo ofertado aos instrumentos internacionais de proteção 

aos direitos humanos. A redação do § 2º estabelece uma cláusula constitucional de 

caráter aberto, ao dispor que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados”. 



                    

 

Comentando a redação do citado § 2º Flávia Piovesan pondera: 

“Ora, ao prescrever que “os direitos e garantias expressos na Constituição 

não excluem outros direitos decorrentes dos tratados internacionais”, a 

contrario sensu, a Carta de 1988 está a incluir, no catálogo de direitos 

constitucionalmente protegidos, os direitos enunciados nos tratados 

internacionais em que o Brasil seja parte. Esse processo de inclusão implica a 

incorporação pelo Texto Constitucional de tais direitos.”
99

 

Em virtude do conteúdo materialmente constitucional e do caráter subordinante 

dos tratados internacionais que tratem de direitos humanos, as disposições do tratado 

devem ser interpretadas como possuidoras de natureza constitucional. 

Outras correntes foram sustentadas, inclusive no STF, discutindo a 

classificação da hierarquia entre as teses supraconstitucional; constitucional; 

infraconstitucional, mas supralegal e da paridade hierárquica entre tratado e lei federal.  

Como fruto desse debate jurisprudencial e doutrinário, surge a Emenda 

Constitucional 45/04, que incluiu o § 3º ao art. 5º, com a seguinte redação: “Os tratados 

e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa 

do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.”. 

Após restar estabelecido procedimento diverso para a atribuição de hierarquia 

normativa constitucional para os tratados que disponham sobre direitos humanos, 

diversas questões sobre a hierarquia normativa dos tratados ratificados em datas 

anteriores à promulgação da emenda foram suscitadas. 

O principal questionamento sobre as consequências jurídicas abordava se os 

tratados de direitos humanos ratificados antes da EC 45/04 deixariam de integrar o 

bloco de constitucionalidade por não ter sido aprovados em dois turnos. 

A postura hermenêutica contemporânea que privilegia a recepção dos direitos 

humanos e indica prevalência do conteúdo materialmente constitucional, orienta a 

aplicação retroativa dos efeitos da EC 45/04, por se tratar de norma com natureza 

interpretativa. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar os limites do § 3º, já se 

manifestou sobre a hierarquia normativa interna, apontando que: 
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“Caráter subordinante dos tratados internacionais em matéria de direitos 

humanos e o sistema de proteção dos direitos básicos da pessoa humana. 

Relações entre o direito interno brasileiro e as convenções internacionais de 

direitos humanos (CF, art. 5º, § 2º e § 3º). Precedentes. Posição hierárquica 

dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento positivo 

interno do Brasil: natureza constitucional ou caráter de supralegalidade? 

Entendimento do Relator, Min. Celso de Mello, que atribui hierarquia 

constitucional às convenções internacionais em matéria de direitos humanos. 

(...) Hermenêutica e direitos humanos: a norma mais favorável como critério 

que deve reger a interpretação do Poder Judiciário. Os magistrados e 

Tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente no 

âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos, devem observar um 

princípio hermenêutico básico (tal como aquele proclamado no art. 29 da 

Convenção Americana de Direitos Humanos), consistente em atribuir 

primazia à norma que se revele mais favorável à pessoa humana, em ordem a 

dispensar-lhe a mais ampla proteção jurídica. O Poder Judiciário, nesse 

processo hermenêutico que prestigia o critério da norma mais favorável (que 

tanto pode ser aquela prevista no tratado internacional como a que se acha 

positivada no próprio direito interno do Estado), deverá extrair a máxima 

eficácia das declarações internacionais e das proclamações constitucionais de 

direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos 

sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de 

proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob pena de a 

liberdade, a tolerância e o respeito à alteridade humana tornarem-se palavras 

vãs. Aplicação, ao caso, do art. 7º, n. 7, c/c o art. 29, ambos da Convenção 

Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica): um caso 

típico de primazia da regra mais favorável à proteção efetiva do ser humano.” 

(HC 91.361, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 23-9-2008, Segunda 

Turma, DJE de 6-2-2009.)” 

Nesse contexto, as normas internacionais que disponham sobre direitos 

humanos podem integrar o paradigma constitucional, ampliando o bloco de 

constitucionalidade, pois as regras relacionadas à dignidade humana não precisam estar 

expressamente grafadas na Constituição. O doutrinador J. J. Gomes Canotilho apresenta 

percuciente valoração sobre o tema, apontando que: 

“o parâmetro constitucional é a ordem constitucional global, e, por isso, o 

juízo de legitimidade constitucional dos actos normativos deve fazer-se não 

apenas segundo as normas e princípios escritos das leis constitucionais, mas 

também tendo em conta princípios não escritos integrantes da ordem 

constitucional global.”
100

 

Dessa forma, a existência de uma ordem constitucional internacional e a 

exigência de proteção dos direitos fundamentais, como prevista no art. 5º, § 2º, 

possibilita a utilização do método hermenêutico comparativo para solução de casos em 

nosso ordenamento jurídico. 

Caberia aos organismos internacionais a legitimidade de delimitar o “mínimo 

ético irredutível”, fornecendo equilíbrio entre peculiaridades culturais de cada país e o 
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respeito à condição humana de qualquer cidadão, exigindo além da produção de tratados 

internacionais a atuação de cortes supranacionais. 

 

4.2. DIREITOS DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE CÁRCERE E A PROTEÇÃO 

À ENTIDADE FAMILIAR 

 

Uma análise sucinta do modelo carcerário posto denota que a aplicação da pena 

no ordenamento brasileiro foi constituída sob a ótica do gênero masculino, como 

vislumbramos nos projetos arquitetônicos, procedimentos de segurança, regras de 

trabalho, cuidados com a saúde, na forma como as visitas familiares são estabelecidas, 

entre outros aspectos. 

A falta de políticas públicas voltadas ao cumprimento das penas pelas mulheres 

acaba por ampliar os efeitos da condenação criminal, gerando, sistematicamente, 

violação à dignidade humana. A privação da liberdade acaba por não atingir sua função 

ressocializadora por encontrar dificuldades com a estrutura física inadequada e falta de 

materiais específicos que o gênero requer. 

Esta situação torna-se ainda mais dramática quando o cárcere está envolvido 

com a maternidade, pois deve-se atentar, também, para os direitos fundamentais do 

nascituro ou criança. 

A falta de políticas públicas que protejam a entidade familiar apresenta como 

consequências um modelo de sociedade que ainda apresenta os problemas do Brasil 

colonial. Estas omissões encontram-se arraigadas desde o período colonial e produz 

influência nos arranjos sociais até os dias atuais, especialmente ao se abordar a questão 

da maternidade. Segundo Mary Del Priore, na colônia a questão da maternidade era 

apresentada da seguinte forma: 

“As árduas tarefas que ocupavam as mulheres pobres com a dupla jornada de 

trabalho, doméstico e extra lar, somadas à ausência de maridos ou 

companheiros, obrigavam-nas, mais das vezes, a distribuir seus filhos entre 

parentes, amigas ou comadres para “criar”. A rotatividade de crianças, 

sobretudo das tidas fora do matrimonio consagrado pela Igreja, era bastante 

comum, na medida em que estas sobrecarregavam as casas mantidas por 



                    

 

mulheres sós.”
101

 

A realidade da falta de investimentos para a preservação da entidade familiar e 

o desrespeito às peculiaridades que o gênero feminino requer não é exclusiva do nosso 

país, estimulando debates nos organismos internacionais. 

A preocupação com este tema provocou a elaboração de compromissos que 

foram assumidos pela comunidade internacional, confluindo seus esforços em um 

importante instrumento normativo internacional, denominado de Regras de Bangkok 

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

privativas de liberdade para mulheres infratoras). 

A Resolução foi aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU) no ano 

de 2010, em sua 65ª assembleia, visando abordar os problemas fundamentais da questão 

das mulheres encarceradas, inclusive quando a maternidade está envolvida, pretendendo 

combater, por meio de medidas positivas, as causas estruturais da violência contra 

mulher; analisar o impacto causado nas crianças encarceradas; e minimizar as 

consequências físicas, emocionais, sociais e psicológicas dos bebês e crianças afetadas 

pela detenção dos pais. 

O crescimento do número de mulheres encarceradas aliado ao perfil deste 

grupo vulnerável, que não apresenta maiores riscos à sociedade, demonstra que a 

reinserção social pode ser dificultada se não forem substituídas as medidas tradicionais 

de sanção, pois as necessidades e exigências específicas exigem tratamento diferenciado 

pelo Estado. 

Este regramento complementa um sistema de proteção aos presos, integrando 

as Regras mínimas para o tratamento dos Reclusos
102

, o Conjunto de Princípios para 

proteção de todas as pessoas submetidas a qualquer forma de detenção ou prisão
103

, os 

Princípios básicos de tratamento dos reclusos
104

, as Regras de Tóquio
105

, entre outros.  

As mulheres e crianças passam a dispor de um instrumento normativo que 
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detalha os direitos mínimos para que o cumprimento da pena ocorra de forma adequada, 

priorizando a preservação do vínculo familiar. 

 

4.2.1. A Necessidade de Superação de um Sistema Normativo de Cumprimento de 

Pena Perpetuador de Discriminação 

 

A desigualdade entre homens e mulheres tem suas origens desde o período 

colonial, motivo pelo qual é necessário situar historicamente a posição que a mulher 

ocupou e ocupa na sociedade. 

No período colonial a sociedade brasileira era marcada pelo padrão 

escravocrata, patriarcal e religioso, onde o homem exercia a autoridade máxima na 

família, ocupando lugar central. A mulher devia obediência ao marido e o casamento era 

tido como um arranjo econômico e político, indiferente à afetividade entre o casal. 

Em virtude da submissão ao marido, as mulheres ocupavam-se com os afazeres 

domésticos e com compromissos com a igreja, sem exercer funções no espaço público. 

Essa estrutura familiar perdura até o ultimo terço do século XVIII, quando ocorre 

modificação de hábitos com a atribuição da educação da prole às mães. Segundo 

Solange Maria Sobottka Rolim de Moura e Maria de Fátima Araújo: 

“Essas modificações, porém, instauraram-se lentamente, não sem 

resistências, de forma que somente no último terço do século XVIII sua 

disseminação é mais evidente. O foco ideológico desloca-se 

progressivamente da autoridade paterna ao amor materno, pois a nova ordem 

econômica que passa a vigorar com a ascensão da burguesia enquanto classe 

social impunha como imperativo, entre outros, a sobrevivência das 

crianças.”
106

 

As lutas por uma participação na sociedade mais efetiva se iniciam a partir do 

Século XIX, tomando destaque a luta pela abolição da escravatura e o direito ao 

sufrágio, sendo também, debatidas as questões da participação das mulheres no mercado 

de trabalho. Os pesquisadores Eros de Souza, John R. Baldwin e Francisco Heitora da 

Rosa apresentam descrição da participação da mulher no mercado de trabalho nos 
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seguintes termos: 

“Na virada do século, as mulheres ganharam emprego em ferrovias, nas 

atividades telegráficas, nos correios, na enfermagem e secretariado, e na área 

de produção (Burns, 1993, Hahner, 1990). De 1872 a 1900, a percentagem de 

professoras nas escolas primárias dobrou, de um terço para dois terços, pois o 

magistério era uma extensão natural do papel das mulheres como cuidadoras, 

mantendo o arquétipo do modelo de Maria. A entrada das mulheres nesta 

profissão resultou na redução do salário dos educadores (Hahner, 1990).”
107

 

A crescente participação no mercado de trabalho, em um primeiro momento, 

não foi devidamente acompanhada pelos direitos e garantias trabalhistas gerando 

tratamentos discriminatórios, como na previsão de jornada de trabalho de 16 horas para 

as mulheres e de 8 horas para homens
108

. 

Porém, a partir do século XX os movimentos feministas que buscavam a 

melhoria da qualidade de vida começam a produzir resultados, conquistando o espaço 

da mulher na sociedade, como no direito de votar, e iniciando a ocupação de lugares 

antes ocupados por homens. 

A “violência de gênero” deve ser entendida como “una manifestación más de la 

resistencia que existe a reconocer que la violencia contra las mujeres no es uma cuestión 

biológica ni doméstica sino de género.”
109

   

Apesar de possuirmos um amplo conjunto normativo que busca ofertar 

tratamento digno e igualitário a todos os integrantes da sociedade, ainda constatamos 

espaços com tratamento diferenciado às mulheres
110

. Após séculos de lutas, é chegado o 
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momento de se lutar pela concretização dos direitos, como sustenta Flávia Piovesan: 

“Nesse contexto, há a urgência de se fomentar uma cultura fundada na 

observância dos parâmetros internacionais e constitucionais de proteção aos 

direito humanos das mulheres, visando a implementação dos avanços 

constitucionais e internacionais já alcançados, que consagram uma ótica 

democrática e igualitária em relação aos gêneros.”
111

 

No que se refere à política criminal de proteção às mulheres nosso 

ordenamento carece de um tratamento adequado às especificidades que o gênero 

feminino requer, porém, possuímos um normativo internacional que estabelece um 

padrão adequado para a questão das mulheres, em especial quando relacionado com a 

maternidade. 

São inegáveis os efeitos maléficos que a falta de uma política criminal de 

execução da pena voltada às mulheres podem gerar, sendo necessário um novo 

paradigma de justiça que forneça a igualdade desejada. 

Uma das alternativas para o equilíbrio normativo no cumprimento de penas são 

as disposições sobre as mulheres contidas nas Regras de Bangkok, sendo alertado em 

sua primeira passagem que o tratamento diferenciado ofertado às mulheres busca a 

igualdade substancial, não sendo considerada medida discriminatória, uma vez que a 

resolução busca tratar das necessidades específicas do gênero. 

Dentre as inúmeras regras, merecem destaque aquelas que demonstram 

especial preocupação com a manutenção da entidade familiar, regulamentando a 

gestação ou a relação de guarda das crianças. 

A título exemplificativo, a Regra 2 dispõe que as mulheres que possuam guarda 

de crianças, no momento do ingresso no sistema carcerário, podem decidir medidas 

necessárias aos cuidados dos filhos, possibilitando, inclusive, a suspensão da detenção 
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por período razoável para que o melhor interesse da criança seja preservado (regra 2). 

Além disso, na medida do possível, em virtude das responsabilidades maternas, as 

mulheres deverão cumprir a pena em locais próximos ao seu meio familiar (regra 4). 

A preocupação com a manutenção do vínculo afetivo também pode ser 

caracterizada pelo incentivo e facilitação ao contato com os familiares (regra 26) e com 

o fornecimento de um ambiente propício para visitas que permita uma experiência 

saudável e prolongada com os filhos (regra 28). Além disso, as sanções disciplinares 

não podem proibir o contato com a família, especialmente, com os filhos (regra 23). 

Visando garantir a proteção à saúde, restou consignado que fosse ofertado às 

mulheres presas o teste de Papanicolau, exames de câncer de mama e ginecológico, da 

mesma forma que disponíveis às cidadãs em liberdade que possuam a mesma idade 

(regra 18). 

 

4.2.2. Maternidade na prisão: a Proteção da Entidade Familiar 

 

Além da aplicação das regras gerais, a Resolução da ONU possuiu a 

preocupação com as questões básicas de saúde e bem estar das mulheres grávidas, 

visando o pleno desenvolvimento do nascituro. 

Ao tratar da política de atenção à saúde da mulher, Rosângela Peixoto de Santa 

Rita assevera que “discutir a gravidez e a maternidade da mulher presa remete à questão 

dos direitos sexuais e reprodutivos e da garantia de acesso aos serviços de saúde da 

mulher”, sustentando que a maior dificuldade das mulheres em conquistarem estes 

direitos decorre da pequena representação das mulheres nas instâncias de poder no 

Estado e Sociedade, ocasionando lenta evolução na atribuição do status de cidadãs. 

Por tal motivo, “a eqüidade de gênero é uma questão central para a efetividade 

dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, que passa pela incorporação de um modelo 



                    

 

integral à saúde da mulher, envolvendo todos os seus aspectos biopsicossociais.
112

”. 

A regulamentação internacional prevê em um primeiro momento que as 

grávidas e lactantes deverão receber orientação por profissional de saúde qualificado 

acerca das necessidades nutricionais, com fornecimento gratuito de alimentos 

adequados e a possibilidade de exercícios físicos regulares, devendo ser estimulada a 

amamentação (regra 48). 

A norma procura garantir o direito ao convívio com os filhos, estipulando que 

as mulheres deverão ter o máximo de oportunidades para passar o tempo com eles 

(regra 50), bem como orienta que a privação da liberdade deve ser aplicada às mulheres 

grávidas e com filhos dependentes apenas quando os crimes praticados forem 

considerados graves, violentos ou quando a mulher representar ameaça contínua (regra 

64). 

É clarividente a influência da proteção infanto-juvenil nas disposições da 

Resolução, demonstrando que a dignidade de grupos vulneráveis necessita de um 

arcabouço jurídico interligado. Percebe-se, neste caso, a aplicação apropriada do 

princípio do melhor interesse da criança. 

Este princípio, respaldado no ordenamento pátrio através do art. 227 da 

Constituição Federal
113

, impõe o dever à sociedade e ao Estado em aplicar absoluta 

prioridade nas relações que envolvem as crianças, bem como, estipula o respeito à 

convivência familiar. 

Abordando a questão da assistência familiar e social relativas à prisão da 

mulher, Walter Nunes da Silva Júnior apresenta o problema das crianças que 

acompanham a mães presas nos seguintes termos:  

“Porém, infelizmente, as consequências familiares e sociais são piores: a 

prisão da mulher, muitas vezes, representa o abandono da educação e guarda 

                                                           
112

 SANTA RITA, Rosângela Peixoto de. Mães e crianças atrás das grades: em questão o princípio da 

dignidade da pessoa humana. 2006. 162f. Dissertação (mestrado em política social) Universidade de 

Brasília, Brasília, 2006. Pág. 71 
113

 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão. 



                    

 

do filho, que já não tem o convívio com o pai. Como se não bastasse, em 

outras tantas, o filho fica encarcerado junto com a genitora. Em 2011, de 

acordo com levantamento do Departamento de Monitoramento e Fiscalização 

do Sistema Carcerário – DMF do Conselho Nacional de Justiça, havia no 

sistema prisional 195 crianças em presídios, acompanhando suas mães 

presas. Qual o futuro dessas crianças?”
114

 

 O rompimento dos laços maternos pode produzir efeitos negativos no 

desenvolvimento da personalidade da criança, afetando de sobremaneira os direitos 

fundamentais e impedindo a concretização do comando constitucional.  

Paulo César Corrêa Borges e Ana Carolina de Morais Colombaroli asseveram 

que “ainda há grande dificuldade para reconhecer o direito da mulher sobre o próprio 

corpo, seus direitos sexuais e reprodutivos na sociedade em geral”, pois: 

“O caráter reabilitador da pena para as mulheres busca encaixá-las em seu 

papel social de mãe, esposa, guarda do lar, e fazê-las aderir aos valores da 

classe média, naturalizando as atribuições de gênero e reproduzindo a 

desigualdade no tratamento das presas, repetindo os padrões sexistas vistos 

na sociedade.”
115

 

O Código Penal, em sua atual configuração, impede ou dificulta o convívio das 

mulheres presas com seus filhos, sendo necessário o enfrentamento desse problema para 

que as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente sejam aplicadas. 

Por tal motivo, é de suma importância o monitoramento e fiscalização da 

prisão provisória e definitiva, que ficou a cargo do Departamento de Monitoramento e 

Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas 

Socioeducativas – DMF, órgão integrante da estrutura do Conselho Nacional de Justiça, 

nos termos da Lei nº 12.106, de 2 de dezembro de 2009. 

A atuação do DMF implica um sistema carcerário voltado ao respeito dos 

direitos humanos, pois busca uma justiça mais acessível mediante iniciativas 

administrativas focadas no planejamento de mutirões, aperfeiçoamento de rotinas 

cartorárias, implementação de projetos de capacitação profissional e de reinserção social 

do interno e do egresso do sistema carcerário, acompanhamento do cumprimento da 

                                                           
114

 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Reforma tópica do processo penal: inovações aos procedimentos 

ordinário e sumário, com o novo regime das provas, principais modificações do júri e as medidas 

cautelares pessoais (prisão e medidas diversas da prisão). 2 ed. revista, atualizada e ampliada – Rio de 

Janeiro: Renovar, 2012. P. 575 
115

 Sistema Penal e Gênero. Tópicos para emancipação feminina. Paulo César Corrêa Borges organizador 

– São Paulo : Cultura Acadêmica, 2011. Pág. 69 



                    

 

legislação pertinente ao sistema carcerário, entre outras atribuições. 

O aprimoramento da atuação da justiça, no que tange ao sistema carcerário, 

enfrentará, necessariamente, a cultura do encarceramento vigente no país, buscando 

alternativas à ressocialização baseada em internações em estabelecimentos criminais. 

No que toca às consequências do encarceramento feminino e as relações familiares, 

Samantha Buglione, alerta para o fato de que: 

“O enclausuramento feminino gera várias externalidades que não são 

percebidas à primeira vista. Uma delas é a perda da referência materna pelas 

crianças, filhos de mães presas, por vezes já sem o referencial paterno em 

casa, ficam sem o referencial da mãe, e fazem da rua o seu espaço de 

convivência e de socialização (SILVA, 1997). A maioria das mulheres presas 

são "chefes de família", além disso 89% das condenadas do Madre Pelletier 

são mães. Apesar da Penitenciária de Porto Alegre ser uma das únicas do 

Brasil a cumprir o dispositivo da Constituição Federal quanto a existência de 

creches nas casas prisionais, apenas 17% das mães estão com os filhos. As 

crianças são sentenciadas a perderem os vínculos famílias. Aquelas que tem 

idade acima de 6 anos e nenhum parente que possa se responsabilizar por elas 

são encaminhadas à FEBEM. Do total de mulheres entrevistadas 56% 

afirmam que a principal mudança ocorrida depois da prisão foram os 

problemas de relacionamento com os filhos, principalmente a distância e a 

dificuldade de visita, 6,35% salientaram que a situação financeira piorou 

muito. A representatividade de apenas 4,4% da população total carcerária 

resulta num menor número de prisões e provoca, além de um pior 

acomodamento, o distanciamento da sua região o que prejudica 

determinantemente as visitas e por conseqüência seu principal elo com a 

sociedade - a família.”
116

 

O direito penal, que possui objetivo de pacificação social, quando não oferta as 

necessidades das mulheres no cumprimento da pena, viola os postulados do estado 

democrático de direito, pois desconsidera suas particularidades e lhe obriga a se 

submeterem a um modelo masculino, transformando a execução penal em sacrifício 

desnecessário, ou seja, cruel. 

 

4.3. A LEI DE EXECUÇÃO PENAL E OS DIREITOS DAS MULHERES 

 

A Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, regulamenta a Execução Penal no sistema 
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carcerário brasileiro, visando “proporcionar condições para a harmônica integração 

social do condenado e do internado”. Trata, portanto, de estabelecer um procedimento 

destinado à aplicação da pena ou medida de segurança fixada pela sentença. 

 Apesar de se constatar dispositivos modernos, que fornecem adequada 

racionalidade ao sistema carcerário, é necessária a adequação constitucional do seu 

texto, pois as transformações que a sociedade enfrentou nos últimos 30 anos, entre elas 

o recrudescimento da criminalidade feminina, não estão devidamente sistematizadas.  

Para iniciar sua abordagem, deve-se considerar a orientação dada pelo art. 3º da 

supracitada lei, onde resta expresso o princípio da legalidade, indicando que “serão 

assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”.  Daí, pode-se 

inferir que está permitida a interpretação contemporânea que considera os conceitos do 

bloco de constitucionalidade, acatando os princípios relacionados à execução da pena 

previstos até mesmo em instrumentos internacionais que possam ser compatíveis com 

nosso ordenamento. 

Por tal motivo, é necessária a comparação com as regras de tratamento das 

mulheres propostas pela ONU, devendo-se seccionar os dispositivos que tratam 

especificamente das mulheres. 

No ano de 2009, foi incluído o § 3º ao art. 14 da Lei de Execução Penal, que 

regulamenta a assistência à saúde do preso, determinando que “será assegurado 

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

extensivo ao recém-nascido.”. Considerando a disposição do “caput” deste artigo, a 

assistência compreende “o atendimento médico, farmacêutico e odontológico.”. 

A determinação da Lei de Execução Penal visualiza, quiçá, a parcela mais 

vulnerável do sistema carcerário, as mulheres grávidas, procurando garantir o 

acompanhamento adequado ao desenvolvimento do nascituro. Em seu art. 14, § 2º, 

consta a determinação de prestação da assistência em outro local, caso o 

estabelecimento penal não esteja aparelhado adequadamente.  

Complementando os direitos específicos das mulheres o art. 19 da Lei de 

Execução Penal prevê que “a mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua 

condição”, mecanismo que pretende ofertar política de reinserção social, uma vez que o 



                    

 

perfil das condenadas demonstra, de forma geral, a baixa escolaridade
117

. O estímulo à 

educação no contexto carcerário demonstra a influência de novos paradigmas na 

ressocialização, que enfrenta diversos desafios para sua efetividade. 

Deve-se combater, portanto, a tentativa de reinserir as mulheres no mercado de 

trabalho, apenas com o estímulo de atividades “femininas, como bordado, costura, ou 

trabalhos de limpeza e cozinha, que não auxiliam na qualificação para uma posterior 

reintegração à sociedade.”
118

. 

Aliado a estas orientações, o art. 77 da LEP busca proteger a intimidade das 

encarceradas ao determinar que o corpo técnico do estabelecimento prisional feminino 

seja composto por mulheres, admitindo exceção quando for necessário pessoal técnico 

especializado. 

Ao tratar dos estabelecimentos, apesar da LEP determinar em seu art. 82, § 1º 

que as mulheres sejam recolhidas a estabelecimento próprio adequado à sua condição 

pessoal, permite, no § 2º do mesmo artigo que o “mesmo conjunto arquitetônico” 

abrigue estabelecimentos de destinação diversa, exigindo que sejam devidamente 

isolados. 

As características dos crimes cometidos e do perfil das mulheres encarceradas 

recomendaria seu cumprimento em estabelecimentos próprios para permitir a 

ressocialização efetiva. O § 2º do art. 82
119

 comprova o descaso com a questão 

carcerária e a falta de sintonia com os princípios previstos em instrumentos 

internacionais de proteção aos presos. 

Por sua vez, o art. 83 da LEP estabelece em seu § 2º que “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.”. 

A regra é complementada pela garantia de atuação exclusiva de agentes do sexo 

feminino na segurança e dependências internas. 
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A especificação na LEP da existência do berçário origina uma obrigação estatal 

que não poderia ser refutada sob argumento da escassez de recursos por tratar de 

princípios sensíveis às mulheres presas, ambiente adequado para criação de seus filhos, 

e à criança, que possui o fundamento constitucional de convivência familiar e a seu 

desenvolvimento apropriado. 

Além do berçário, a LEP estabelece a obrigação do fornecimento de seção para 

gestante e parturiente e de creche em seu art. 89
120

, direito este que, para preservar os 

direitos fundamentais das crianças, deve ser interpretado de forma que permita o 

estreitamento dos laços familiares. Ora, como os ditames constitucionais indicam que as 

crianças não devam sofrer consequências da condenação da mãe, é imperioso destacar 

que o fornecimento de creches e berçários deve ser efetivado fora do ambiente do 

estabelecimento carcerário. 

O art. 117 prevê a modificação do regime de cumprimento da pena para casos 

específicos, elencando como hipótese a situação da condenada gestante, estipulando a 

possibilidade de recolhimento de regime aberto em residência particular. 

Este dispositivo encontra-se alinhado perfeitamente aos ditames internacionais, 

de respeito à dignidade das mulheres grávidas e do nascituro, bem como pelo princípio 

da absoluta prioridade das crianças, podendo ser considerado modelo orientador para 

resolução de conflitos. 

A ineficácia estatal na oferta de estrutura adequada às mulheres encarceradas 

que possuem filhos, como na inexistência de berçários ou creches, permite a extensão 

da aplicação do art. 117, com fundamento no art. 1º, III da Constituição, para que sejam 

garantidos os direitos fundamentais envolvidos na relação familiar. 

Além do mais, o Código de Processo Penal estabelece em seu art. 318 a 

possibilidade da substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando a agente for 

                                                           
120

 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. 

 



                    

 

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

com deficiência” e “gestante a partir do 7º (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de 

alto risco.”. 

Neste caso, o dispositivo apresenta solução compatível com o princípio 

constitucional da absoluta prioridade dos direitos das crianças, que devem ser 

resguardados tanto nas relações públicas quanto nas privadas, determinando ao Estado 

que permita a convivência da criança em seu âmbito familiar, ou seja, não submetendo 

as crianças ao cárcere, como nos casos de creches e berçários instalados nos 

estabelecimentos prisionais.  

Caso específico requer medida efetiva. No universo carcerário as gestantes 

enfrentam uma situação de fragilidade decorrente das necessidades especiais impostas 

pelo processo biológico envolvido que, na maioria das vezes, o Estado não está 

preparado para ofertar, necessitando de tratamento diferenciado. 

Além do mais, o comando constitucional do art. 5º, XLV, impede a extensão da 

pena a outras pessoas, devendo limitar-se ao condenado. A personalização combinada 

com a teoria concepcionista da personalidade do nascituro impede que na execução da 

pena, derradeira etapa da individualização, ocorra transcendência de efeitos para 

terceiro. 

 



                    

 

5. MEIOS ALTERNATIVOS À PRISÃO E A PROTEÇÃO À MATERNIDADE 

 

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ organizou e realizou, por meio do 

Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – DMF, em 

2011, encontro nacional sobre o encarceramento feminino, para discutir as 

particularidades das mulheres no contexto prisional, contando com a participação da 

sociedade civil e órgãos do governo.  

A reunião apresentou como resultado nove recomendações que foram expostas 

na denominada Carta de Brasília, com tópicos que são abordados a seguir. O primeiro 

item exposto pelos especialistas correspondeu à exigência de que os Poderes 

Executivos, Judiciário e todos os órgãos integrantes do sistema da justiça criminal 

observassem e efetivassem as Regras de Bangkok, “com irrestrita observância dos 

direitos fundamentais, sem prejuízo da aplicação de outros diplomas legais de caráter 

nacional ou internacional”. 

No que tange à formulação de políticas públicas dirigidas às mulheres detidas 

ou recolhidas em instituições prisionais, que combatam normas sociais e jurídicas 

discriminatórias, indica que devam ser formuladas com base em estudos sistemáticos 

que identifiquem as causas estruturais da violência contra mulher. 

Estas políticas públicas devem procurar evitar ou minorar os efeitos do 

encarceramento, especialmente, quando ocorrer a segregação dos filhos com os pais, 

“difundindo boas práticas ou programas, que determinam um melhor desenvolvimento 

físico, emocional, social e psicológico de crianças e adolescentes afetados por essas 

situações.”. 

Também foi exortada a necessidade de revisão da Lei de Execução Penal, no 

intuito de incluir dispositivos específicos que disciplinem as questões do gênero 

feminino e da formulação, pelos poderes executivos, de projetos arquitetônicos voltados 

às necessidades e peculiaridades das mulheres reclusas no país.  

Seguindo orientação das Regras de Bangkok sugeriu aos poderes executivos o 

fomento ao trabalho e à educação nos cárceres femininos; que a escolha dos dirigentes e 



                    

 

dos agentes administrativos dos estabelecimentos penais femininos sejam exercidos por 

mulheres e a intensificação da prevenção ao uso de drogas ilícitas no seu interior. 

Com relação a questões procedimentais, sugeriu, após a criação de mecanismo 

legal de avaliação de risco e classificação das presas, a adoção de medidas alternativas à 

pena de liberdade, especialmente, nos casos das presas grávidas ou de mães que 

possuam dependentes, por: 

“Considerar que, diante do aumento do número de mulheres encarceradas no 

Brasil na última década, um certo número delas não representa maior risco 

para a segurança da sociedade, de modo que o seu encarceramento pode 

dificultar ou inviabilizar sua futura reinserção social, propondo ao Congresso 

Nacional, por meio dos atores do sistema de justiça criminal e da sociedade 

civil, a efetivação ou criação de mecanismos legais que permitam melhor 

avaliação dos riscos e classificação das presas, facultando-se, quando for o 

caso, a adoção de medidas alternativos à pena privativa de liberdade, 

especialmente no caso de presas grávidas por ocasião da prática do delito, 

mães de filhos que sejam delas dependentes econômica ou emocionalmente, 

evitando-se, o quanto possível, a desagregação ou destruição do grupo 

familiar.”
121

 

Em momento anterior ao aprofundamento da questão, será apresentado o perfil 

da população carcerária feminina no Brasil e no Rio Grande do Norte, pois estes dados 

contribuem para o enriquecimento do debate. 

 

5.1. O PERFIL DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA FEMININA NO SISTEMA 

PENITENCIÁRIO BRASILEIRO 

 

O Ministério da Justiça, por meio do Departamento Penitenciário Nacional, 

mantém o Sistema Integrado de Informações Penitenciárias – InfoPen, mecanismo de 

banco de dados que oferta o acompanhamento da estrutura do sistema carcerário e o 

perfil dos presos em todo território nacional.  

Tendo em vista a constante consolidação dos dados, a última planilha 

disponível na ferramenta faz referência ao período de dezembro de 2012. Neste período, 
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o confronto entre o número de habitantes no Brasil (190.732.694) e a população 

carcerária (548.003), nos fornece uma taxa de 287,31 presos por 100.000 habitantes
122

.  

Esta população carcerária, em 2012, possuía 35.039 mulheres submetidas ao 

cárcere, o que representa, aproximadamente, 6,4% do seu contingente. Os dados 

disponíveis do período de 2008 a 2012 demonstram um incremento na população 

carcerária feminina de aproximadamente 22%, saltando de 28.654 mulheres detidas para 

35.039
123

. 

As políticas públicas voltadas à população carcerária não conseguem 

acompanhar o incremento na população carcerária, fato que pode ser comprovado pela 

comparação entre os dados relativos à população carcerária e às vagas disponíveis no 

sistema carcerário feminino.  

Gráfico 1 – Vagas Disponíveis x População Carcerária Feminina
124
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Da análise dos dados apresentados verifica-se uma tendência de diminuição do 

déficit de vagas, que partiu de 83,87% no ano de 2008 até a taxa de 55,15% no ano de 

2012, sendo oportuno o registro do ano de 2009, que apresentou ápice de carência de 
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vagas correspondente a taxa de 94,92%
125

. 

O incremento na taxa de encarceramento aliado ao déficit de vagas demonstra 

um viés punitivista adotado pelos atores jurídicos, pois, apesar de ser necessário a 

atualização dos procedimentos penais, existem substitutivos penais ao encarceramento 

que podem, segundo Salo Carvalho, ser utilizados como “filtros minimizadores da 

prisionalização”: 

“A partir do diagnóstico normativo, é possível dizer que para diminuir 

as taxas de encarceramento no Brasil haveria necessidade de reforma 

geral no quadro legislativo que atingisse todas as fases de persecução 

criminal, da investigação policial à execução da pena. Todavia, apesar 

de se entender como correta a assertiva da necessidade de 

racionalização e de ressistematização do quadro geral dos delitos, das 

sanções, dos procedimentos e da execução (law in books), é possível 

afirmar que as mudanças devem operar, de igual forma e com 

intensidade, na cultura dos atores jurídicos (law in action). Isso porque 

ao longo do processo de formação do grande encarceramento nas duas 

últimas décadas inúmeras hipóteses concretas de estabelecimento de 

filtros minimizadores da prisionalização foram obstaculizadas pelo 

Poder Judiciário, nitidamente influenciado pela racionalidade 

punitivista.”126
 

 

Dessa forma, como existe autorização legal para utilização da prisão domiciliar 

às gestantes encarceradas, em substituição à prisão cautelar ou à restrição da liberdade 

no cumprimento do regime aberto, e este mecanismo apresenta caráter de substituição 

da pena, torna-se necessário conhecer o perfil das mulheres encarceradas. 

A análise do perfil das mulheres submetidas à restrição da liberdade pode 

considerar outros indicadores disponíveis, tais como: grau de instrução, faixa etária, cor 

de pele/etnia, tempo total da pena e crime cometido.  

No primeiro indicador, para facilitar a consolidação dos dados, foi necessário o 

agrupamento das seguintes categorias: fundamental incompleto com fundamental 

completo, médio incompleto com médio completo e superior incompleto com superior 
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completo.  

Da avaliação do primeiro indicador confirma-se o impacto que o acesso à 

educação cria na estratificação social, determinando um perfil característico de sujeição 

à criminalidade.  

Gráfico 2 - Grau de Instrução
127
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Nesse particular, convêm registrar o resultado alcançado pela pesquisadora 

Kalinca Léia Becker, quando analisou a relação entre educação e a violência e 

demonstrou que políticas públicas voltadas à educação podem contribuir para redução 

da criminalidade. Segundo a autora: 

“Observamos uma elasticidade negativa de aproximadamente 0,1 na 

primeira defasagem, ou seja, se os gastos com educação aumentarem 

1%, a taxa de crime diminui 0,1% no período seguinte, indicando que 

gastos públicos em educação podem contribuir para reduzir o crime, 

porém é necessário um período para que o efeito seja observado.”
128

 

Assim, percebe-se a contribuição que a educação pode ofertar para a redução 

da criminalidade, devendo, tal serviço público, receber incremento no investimento para 

redução da desigualdade e criminalidade.      

Quando nos deparamos com os dados relativos à faixa etária das mulheres 
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encarceradas, percebemos que a sua maioria é composta por mulheres jovens, com até 

34 anos, fato que lança um alerta relacionado a dois graves problemas sociais, a saber, o 

relacionado ao ingresso no mercado de trabalho e o relacionado com a idade para 

constituição de família. 

No que tange ao planejamento familiar, apesar da sociedade passar por 

alterações no padrão familiar provocadas pela incorporação da mulher ao mercado de 

trabalho, necessidade de desenvolvimento da escolaridade ou profissional e controle de 

fertilidade, a idade materna média para nascimento ainda é baixa. 

A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, elaborada 

pelo Ministério da Saúde, apresenta as seguintes conclusões: 

“Acentua-se um rejuvenescimento do processo reprodutivo. A fecundidade 

das mulheres mais jovens (15 a 19 anos) passou a representar 23% da taxa 

total, em 2006, em contraste com 17%, em 1996, ao passo que a das acima de 

35 anos que representavam 13%, contribuem agora com 11%. Ao concluir o 

período reprodutivo, 13% das mulheres não tiveram filhos, valor superior aos 

9% registrados em 1996. E o número médio final de filhos, em 2006, foi 

igual a 2.6, inferior aos 3.9 registrados em 1996.”
129

 

Apesar dos avanços técnicos científicos, que resultam diretamente no 

incremento da expectativa de vida, a idade fértil da mulher tende a ficar inalterada e 

representa um fator limitante na sua vida reprodutiva. De forma geral, o declínio e as 

complicações inerentes ao processo reprodutivo da mulher se iniciam a partir dos 35 

anos de idade. 

Com um sistema penal pátrio desenvolvido com foco no homem, os 

dispositivos legais podem impactar o planejamento familiar de uma mulher encarcerada 

em idade reprodutiva ideal e inviabilizar a constituição de uma família. 

Vale lembrar que o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, fundado no 

princípio da dignidade humana, estabelece o dever ao Estado para garantir, até por 

recursos científicos, o planejamento familiar
130

. 

O gráfico abaixo apresenta o cenário do sistema carcerário brasileiro, com a 
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distribuição etária das mulheres submetidas à restrição da liberdade. 

 

 

Gráfico 3 – Faixa Etária
131

 

 

Outro indicador que pode demonstrar os reflexos da exclusão social e da 

estigmatização de grupos na participação nos crimes corresponde a cor da população 

carcerária, indicador este, analisado Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de 

São Paulo, que verificou a desigualdade no acesso à justiça penal e concluiu que esta 

característica pode ser considerada como “poderoso instrumento de discriminação na 

distribuição da justiça.”. Em seus estudos encontrou os seguintes dados:  

 

“Quanto aos réus e seus direitos, resultados preliminares indicaram 

maior incidência de prisões em flagrante para réus negros (58,1%) 

comparativamente aos réus brancos (46,0%). Tal aspecto parece 

traduzir maior vigilância policial sobre população negra do que sobre 

população branca. Há maior proporção de réus brancos respondendo a 

processo em liberdade (27,0%) comparativamente aos réus negros 

(15,5%). Réus negros dependem mais da assistência judiciária 

proporcionada pelo Estado (defensoria pública e dativa, 

correspondendo a 62%) comparativamente aos réus brancos (39,5%). 
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Em contrapartida 60,5% dos réus brancos possuem defensoria 

constituída, enquanto apenas 38,1% de réus negros se encontra nessa 

mesma condição. É bem provável que essa desigualdade de 

atendimento resulte da inserção diferencial de brancos e negros na 

estrutura sócio-econômica.”
132 

A consolidação dos dados relativos à etnia das mulheres encarceradas, 

demonstra o perfil predominante de pardas e negras no sistema da justiça criminal, cujos 

resultados estão apresentados no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 4 – Cor da Pele / Etnia
133
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No que toca ao tempo total da pena imposta às mulheres presas, os dados 

demonstram a supremacia das penas de até 8 anos, o que sugere a prática de crimes com 

menor potencial ofensivo. 
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Gráfico 5 – Tempo Total da Pena
134
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Além do mais, os dados disponíveis demonstram que dentre o rol de crimes 

praticados prevalece o relacionado ao tráfico de entorpecentes, situação em grande parte 

motivada pelo transporte de drogas aos estabelecimentos penais, fato pontualmente 

abordado por Walter Nunes da Silva Júnior: 

“Com efeito, conquanto a maior incidência dos crimes cometidos pelas 

mulheres seja de tráfico de drogas, essa conduta criminal, não raro, revela 

mais submissão à autoridade do companheiro que está preso ou, então, 

obediência a ordens emanadas de grupos organizados dentro dos 

estabelecimentos prisionais, do que perfil propriamente criminoso. Não 

passam de pessoas vulgarmente denominadas mulas, tratadas, 

inadequadamente, com todos os rigores do olhar insensível do legislador e do 

aplicador da lei. Não é por outro motivo que a maioria das mulheres 

recolhidas à prisão pelo delito de tráfico de entorpecentes foi presa tentando 

inserir drogas em presídios.”
135

 

Esse cenário está representado nos dados abaixo, que demonstram a 

prevalência da prática de crimes relacionados com o tráfico de drogas pelas mulheres 

encarceradas. 
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Gráfico 6 – Crime Cometido
136
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Esse conjunto de dados apresentados permite o delineamento do perfil das 

mulheres submetidas ao cárcere no Brasil, com a prevalência dos seguintes elementos: 

baixa escolaridade (ensino fundamental), jovem (até 34 anos), de cor parda, condenada 

por tráfico de entorpecentes, com pena máxima de até 8 anos. 

 

5.2. O PERFIL DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA FEMININA NO SISTEMA 

PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Os dados integrantes do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias – 

InfoPen, possibilitam a comparação entre a realidade carcerária nacional e a local, 

permitindo a verificação de um sistema carcerário padronizado ou que apresente 

distorções. 

O Estado do Rio Grande do Norte, no ano de 2012, possuía um número de 

habitantes de 3.168.133, enquanto apresentava uma população carcerária de 7.141, 

retornando uma taxa de 225,40 presos por 100.000 habitantes. Estes dados demonstram 

uma diferença a menor de 61,91 presos por 100.000 habitantes quando comparado com 
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a realidade nacional
137

.  

No que tange às mulheres submetidas ao cárcere no Rio Grande do Norte, o 

quadro de 2012 apresenta que 493 cidadãs estavam submetidas a medidas restritivas de 

liberdade, o que representa, aproximadamente, 7% do seu contingente, com bastante 

semelhança à realidade nacional, de 6,4%
138

. 

Apesar das transformações sociais que ensejaram a participação das mulheres 

em posições de destaque, como na política, no mercado de trabalho, no âmbito público 

ou privado, entre outros indicadores sociais, ainda convive-se com uma comunidade 

repleta de desigualdades, como no caso das diferenças salariais. 

Mesmo com essa posição desfavorável, que deve ser combatida diuturnamente, 

a participação feminina nos crimes ainda se apresenta em pequena quantidade quando 

comparada com a masculina. 

A análise do sistema carcerário denota que o incremento na taxa da população 

carcerária não vem acompanhada das políticas públicas necessárias para a concretização 

dos direitos fundamentais dos cidadãos sujeitos ao cárcere, em especial às mulheres, 

permitindo sucessivas violações à sua dignidade. 

A população carcerária feminina no Rio Grande do Norte cresceu nos cincos 

anos analisados, aproximadamente, 75%, enquanto as vagas disponíveis no sistema 

carcerário 28%. Convém registrar que no ano de 2011 o déficit de vagas chegou a, 

aproximadamente, 580%
139

. 

O Estado do Rio Grande do Norte possuía, em 2012, um déficit de 268 vagas 

para o sistema carcerário feminino, ou seja, aproximadamente 116,5%
140

. Nesse 

particular, a realidade local não conseguiu acompanhar a diminuição do déficit nacional, 
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que apresenta atualmente uma taxa de 55,15%. 

Gráfico 7 – Vagas Femininas x População Carcerária Feminina no RN
141
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Com relação ao indicador do grau de instrução, confirma-se que a omissão 

estatal com a instrução das pessoas permite a marginalização e submete o indivíduo ao 

convívio com a violência, permitindo seu envolvimento com o crime. O gráfico a seguir 

apresenta os seguintes dados: 

Gráfico 8 - Grau de Instrução no RN
142
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Diante dessa realidade, os princípios insertos nos instrumentos internacionais, 

em especial as Regras de Bangkok, bem como o alerta dado pelos integrantes da Carta 

de Brasília que sugerem o investimento / compromisso com a educação das 

encarceradas, por meio de cursos profissionalizantes que atendam ao perfil da 

condenada, demonstram a necessidade do processo educacional para uma efetiva 

reinserção social. 

Os dados relativos à faixa etária das mulheres encarceradas demonstram uma 

convergência com o padrão nacional, com a maioria composta por mulheres jovens, 

com até 34 anos. 

Gráfico 9 – Faixa Etária no RN
143
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O Estado Brasileiro procura combater as desigualdades geradas pela cor da 

pele através de ações afirmativas, como no caso da reserva de vagas em concursos 

públicos para os negros. As políticas de governo que buscam a inclusão social ainda não 

produziram efeitos no âmbito penal, pois, de forma explícita, percebe-se que a 

população negra e parda sofre maior influência no sistema penal, bastando a análise dos 

dados relativos à etnia das presas. 
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Gráfico 10 – Cor da Pele / Etnia no RN
144
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Na questão da etnia, a realidade local apresenta o encarceramento de mulheres 

negras em quantidade superior a realidade nacional. A título exemplificativo, os dados 

do ano referência de 2012 apresentam encarceramento superior de mulheres pardas 

correspondente a taxa aproximada de 36%, quando comparadas com as brancas, 

enquanto na realidade local, a taxa que se apresenta é de aproximadamente 75,26%. 

Com relação ao tempo total da pena imposto às mulheres submetidas à restrição 

da liberdade, o Rio Grande do Norte possui dados compatíveis com a realidade 

nacional, com a grande maioria das mulheres presas com penas de até 8 anos. 

 Nestes casos, as correntes doutrinárias renovatórias indicam que o 

encarceramento não apresenta os melhores resultados na ressocialização, pois os atuais 

estabelecimentos penais apresentam-se como elementos multiplicadores de criminosos. 

Além do mais, apresentam a despenalização, com a diminuição da aplicação das penas 

privativas de liberdade, como medida efetiva de recuperação do homem, evitando a 

segregação social. 
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Gráfico 11 – Tempo Total da Pena no RN
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Como na realidade nacional, o rol de crimes praticados apresenta o tráfico de 

entorpecentes como a grande motivador de encarceramento feminino.  

Gráfico 12 – Crime Cometido no RN
146

 

18 14 16 14 15
42 50 55

42

74

117
133

199

235 226

0

50

100

150

200

250

2008 2009 2010 2011 2012

Crimes Contra Pessoa Crimes Contra o Patrimônio Entorpecentes

                                                           
145

 INFOPEN – Estatística – Edição:  Dezembro/2012, disponível em    

<http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={E1B

3F584-BDCA-471E-9C9A-9B4AC0AE3170}&ServiceInstUID={4AB01622-7C49-420B-9F76-

15A4137F1CCD}> – Acesso em: 05 de junho de 2014. 
146

 INFOPEN – Estatística – Edição:  Dezembro/2012, disponível em    

<http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={E1B

3F584-BDCA-471E-9C9A-9B4AC0AE3170}&ServiceInstUID={4AB01622-7C49-420B-9F76-

15A4137F1CCD}> – Acesso em: 05 de junho de 2014. 



                    

 

 

Dessa forma, as mulheres submetidas ao cárcere no Rio Grande do Norte 

apresentam prevalência de baixa escolaridade (ensino fundamental), jovem (entre 18 e 

29 anos), de cor parda, condenada por tráfico de entorpecentes, com pena máxima de 

até 8 anos. 

Além destes dados, consta no sistema InfoPen que o Rio Grande do Norte, de 

2008 a 2012, não disponibilizou nenhum estabelecimento voltado para o indicador 

“Seções Internas”, que corresponde à saúde das gestantes ou dos filhos das presas, nos 

seguintes itens: Creches e Berçários, Módulo de Saúde Feminino 

(Gestantes/Parturientes), Módulo de Saúde ou Quantidade de Crianças. 

Nesse mesmo período, não contratou nenhum médico ginecologista. 

Percebe-se a ineficácia na definição de políticas públicas voltadas à 

criminalidade feminina, tanto no aspecto da prevenção do delito quanto na oferta de 

estrutura adequada às especificidades que o gênero feminino requer no cumprimento da 

pena. 

 

5.3. A QUESTÃO ORÇAMENTÁRIA NA IMPLEMENTAÇÃO DOS DIREITOS DOS 

PRESOS E A AMPLIAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA 

PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA 

 

O contexto prisional feminino retratado diuturnamente pelos meios de 

comunicação e debatido pelo CNJ demonstram rotineiras violações de direitos pelo 

Poder Público, vez que, regra geral, não permite a desejada ressocialização das 

apenadas em virtude da carência de estrutura adequada ao tratamento do gênero no 

sistema prisional.  

Como demonstrado anteriormente, o perfil das mulheres envolvidas com a 

criminalidade, bem como dos crimes praticados, indicam a premente necessidade de 

participação do Poder Público para que seja possível a proteção da entidade familiar 



                    

 

quando esta fica sujeita às consequências jurídicas das condutas violadoras da legislação 

penal. 

Diante de tal cenário questiona-se: como o Judiciário pode contribuir para a 

ressocialização desejada? Por meio de comandos que determinem a implementação de 

políticas públicas carcerárias? Ou, se possível, a adoção de postura hermenêutica que 

adote medidas alternativas para o cumprimento de penas, mesmo que não expressas na 

legislação? 

 

5.3.1 A Possibilidade de Implementação Judicial dos Direitos dos Presos 

 

A inafastabilidade de jurisdição prevista na Constituição Federal, no inciso 

XXXV do art. 5º, atribui ao Poder Judiciário a análise de qualquer lesão ou ameaça a 

direito, mesmo que praticada pelo poder público. Assim, não restam dúvidas de que a 

realização da atividade administrativa pelos Poderes sujeita seus atos ao controle 

judicial. 

A evolução no controle da administração exige do intérprete a compreensão de 

que a fiscalização e correção dos atos objetivam garantir a conformidade de sua 

atuação com os princípios que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico
147

. Assim, a 

correção das lesões aos direitos ocasionadas pelas omissões administrativas, em 

especial, relacionadas aos direitos prestacionais, apresenta árdua tarefa ao judiciário. 

A elaboração das normas que tratam dos direitos sociais de forma imprecisa 

poderia ser compreendida como geradora de lacunas que fundamentem, à primeira vista, 

a ineficácia da norma em virtude da carência de definição ou delimitação dos direitos, 

impedindo a auto aplicação dos ditames constitucionais. 

Apesar de ser possível ultrapassar este obstáculo com a compreensão de que a 

Constituição apresenta força normativa, não devendo ser considerada como mera carta 

de intenções, é importante frisar que as normas prestacionais necessitam de certa dose 
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de valoração política, pois, por vezes, apresentam conceitos indeterminados. 

Ao estabelecer que às presidiárias serão asseguradas condições para que 

possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação
148

, a 

Constituição permite que o Judiciário determine o âmbito de proteção desta norma, 

determinando, inclusive, a utilização de mecanismos alternativos à restrição da 

liberdade para que os direitos fundamentais da mãe e criança sejam resguardados. 

A estrutura da Constituição, que pelo seu papel político não deve ater-se a 

minuciosos detalhes na regulamentação dos direitos, atribui legitimidade para sua 

integração aos Poderes Constituídos, permitindo que o Judiciário conforme os direitos 

prestacionais quando necessário.  

Via de regra, quando estes direitos são questionados judicialmente, a fazenda 

pública levanta argumento fático para justificar o não cumprimento dos direitos, 

sustentando a reserva do possível e direcionando o cerne da questão à exigência de 

elevada contrapartida financeira pelo Estado, deixando de lado a suposta imperfeição da 

norma. 

Assim, discute-se não apenas a eficácia formal da norma, mas a social, ou seja, 

os efeitos práticos dos comandos constitucionais. Segundo Barroso: 

“a efetividade significa, portanto, a realização do Direito, o desempenho 

concreto de sua função social. Ela representa a materialização, no mundo dos 

fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão íntima quanto 

possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social.”
149

 

A difusão da teoria da máxima efetividade da norma contribuiu para a 

superação do posicionamento que adotava a ilegitimidade do Judiciário para a 

conformação política dos direitos constitucionais que necessitassem de integração. A 

falta de determinação política, pelo Legislativo ou Executivo, não pode influenciar a 

atuação do Judiciário, que deve encontrar solução para o caso, com base nos princípios 

constitucionais. 

Como consequência dessa orientação, as normas constitucionais estão aptas a 
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produzir todas as suas potencialidades, tornando-as, quiçá, auto aplicáveis. Segundo 

Gilmar Ferreira Mendes tal princípio orienta os aplicadores da Lei Maior para que 

interpretem suas normas em ordem a otimizar-lhes a eficácia, sem alterar o seu 

conteúdo
150

. 

Nesse sentido as decisões judiciais que determinam a concretização dos 

direitos previstos poderiam gerar significativo impacto no orçamento público, pois a 

peça fundamental do planejamento do Estado restaria sujeita a alterações para adaptação 

pela nova realidade financeira. 

O possível impacto orçamentário pode ser demonstrado pela análise do Plano 

Plurianual 2012-2015 do Rio Grande do Norte, aprovado por meio da Lei nº 9.612, de 

27 de Janeiro de 2012, que demonstrou os compromissos do Governo Estadual, com o 

estabelecimento de estratégias, diretrizes e ações prioritárias. 

Neste documento o Governo analisa os desafios e compromissos assumidos e 

reconhece a “incapacidade do poder público estadual de garantir, na velocidade 

necessária, a execução de obras estruturantes”, acarretando perda de competitividade e 

oportunidades para os Estados vizinhos.  Ao prosseguir na análise das dificuldades 

enfrentadas sustenta que: 

“Há deficiências significativas na rede pública de saúde, requerendo uma 

reestruturação e readequação do setor. A segurança pública exige atenção 

especial e investimentos expressivos. A oferta de uma educação de qualidade 

é pressuposto para um ciclo desejável de crescimento econômico com 

desenvolvimento social e melhoria da qualidade de vida da população. 

Indispensável, também, a ampliação dos sistemas de abastecimento d’água e 

esgotamento sanitário, minimizando perda na captação e garantindo 

tratamento, manutenção e oferta de d’água potável e implantando sistemas de 

esgotamento sanitário das cidades, assim como, um programa gestor de 

resíduos sólidos, desenvolvendo novas tecnologias de coleta, reciclagem e 

destinação final.  A sociedade está, cada vez mais, assumindo o papel de 

cobrança por resultado das instituições públicas. Para atender às expectativas 

do cidadão potiguar, torna-se necessário assegurar-lhe a adoção de uma 

política de gestão pública austera na contenção de despesas e eficaz nos 

investimentos.”
151  

Diante de tal quadro, o combate à pobreza foi eleito como um dos eixos 

estruturantes da ação de governo para minimizar as vulnerabilidades sociais e promover 

a inserção econômica social e cultural das famílias, pois não se pode tolerar mais que a 
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nossa capacidade de produção de riquezas cresça enquanto milhares de indivíduos 

permaneçam excluídos dos benefícios do desenvolvimento e continuem vivendo à 

margem da sociedade, em condições indignas e desumanas
152

. 

Porém, a análise dos programas de governo e os seus respectivos 

demonstrativos de investimentos, demonstra como as “escolhas trágicas” no 

direcionamento das receitas públicas pode inviabilizar a concretização dos direitos 

fundamentais. O sistema penitenciário, apesar de carecer de massivos investimentos 

para concretização dos direitos, não foi alcançado com a devida prioridade. 

No período delimitado (2012-2015) o Governo comprometeu-se a “garantir aos 

estabelecimentos penais, os recursos materiais e humanos necessários ao pleno 

cumprimento de sua missão”, por meio da reestruturação do sistema penitenciário, com 

reserva de R$ 3.202.000,00 (três milhões e duzentos e dois mil reais). 

Por outro lado, reservou à Comunicação e Divulgação da Assembleia 

Legislativa, por meio do Jornal da Assembleia, o valor de R$ 13.000.000,00 (treze 

milhões de reais). Nesse mesmo sentido, reservou à Modernização do Sistema de 

Comunicação do Estado do RN, por meio da promoção e divulgação dos programas e 

realizações governamentais, o valor de R$ 7.850.000,00 (sete milhões e oitocentos e 

cinquenta mil reais). 

Não se pretende, com tal exposição, reduzir a importância da divulgação das 

ações públicas, mas alertar que a atribuição da máxima efetividade aos comandos 

constitucionais permitiria a adoção de medidas judiciais que determinassem o bloqueio 

de verbas destinadas a áreas que não necessitam de resposta financeira imediata, como 

no caso da publicidade institucional, para o remanejamento dos valores e a consequente 

busca pela concretização dos direitos. 

Diante deste cenário, será analisada a possibilidade de utilização de medidas 

alternativas à privação de liberdade como forma de busca pela concretização de direitos 

enquanto as condições mínimas previstas nos documentos internacionais não estejam 

resguardados. 
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5.3.2 Ampliação das medidas alternativas nos casos de desrespeito aos direitos dos 

presos 

  

Os noticiários demonstram que a realização dos direitos dos presos demandará 

elevados investimentos públicos e, consequentemente, percorrerá longo caminho para a 

disponibilização de estruturas apropriadas que forneçam tratamento adequado aos 

princípios básicos da dignidade humana.  

Os evidentes problemas do sistema prisional, tais como a superlotação e a falta 

de estrutura física adequada dos estabelecimentos prisionais, merecem ser enfrentados 

pelos Poderes Públicos de forma incisiva, abandonando as soluções pré-estabelecidas 

que não atingiram os objetivos pretendidos. 

A falência do sistema carcerário, com a ineficácia do caráter preventivo e 

retributivo da pena, e a violação à integridade física e psíquica dos condenados estimula 

a busca por formas de responsabilização que se adequem aos ditames constitucionais, 

preservando a dignidade humana. 

O ambiente normativo nacional dispõe sobre diversas formas de aplicação de 

medidas alternativas à restrição de liberdade e estabelece requisitos (Art. 44 e 60, § 2º 

do Código Penal) para sua aplicação que podem, a depender da postura hermenêutica 

adotada, limitar e inviabilizar a utilização dessa poderosa ferramenta. 

A preocupação com a difusão e utilização desses mecanismos pelo Governo 

Federal ensejou a instalação, em setembro de 2000, do Programa Nacional de Penas 

Alternativas do Ministério da Justiça que concentrava seus esforços “em: a) criar 

estrutura para viabilizar a execução das penas e medidas alternativas e b) promover a 

sensibilização das autoridades do sistema de justiça criminal para aplicá-las
153

.”. 
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Nessa estrutura foi criada a Comissão Nacional de Penas e Medidas 

Alternativas – CONAPA, que ficou responsável pelo fomento às penas e medidas 

alternativas e funcionou perante o Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN entre 

o período de 2002 a 2011
154

. 

Além de contribuir com a criação de estrutura para o monitoramento das 

medidas alternativas, o programa buscou elencar características e escopo da política de 

alternativa penais, considerando que a política criminal brasileira passa por diversos 

aperfeiçoamentos que influenciam os resultados alcançados e devem ser avaliadas para 

que se evite o “espiral na qual está inserido o sistema prisional”
155

.   

Nesse sentido, foram definidos como características da política de alternativa 

penais os seguintes itens: 

“a) Deve atuar a partir do momento da existência da infração penal, mesmo 

que esta ainda não tenha ingressado no sistema de justiça criminal, quando 

deve funcionar para a reconstrução das relações sociais, além de prevenir a 

prática de novos crimes. 

b) Deve buscar a reparação dos danos das vítimas ou comunidade envolvida, 

bem como a existência de mecanismos para garantir sua proteção; 

c) A intervenção não privativa de liberdade deve promover a 

responsabilização do autor da infração penal com liberdade e manutenção do 

vínculo com a comunidade, com respeito à dignidade humana e às garantias 

individuais. 

d) Deve incentivar maior participação da comunidade na administração do 

sistema de justiça criminal, para fortalecer os vínculos entre os cumpridores 

das medidas não privativas de liberdade e suas famílias e a sociedade. Essa 

participação complementa a ação da administração do sistema de justiça.  

e) Deve fomentar mecanismos horizontalizados e autocompositivos, 

incentivando soluções participativas e ajustadas às realidades das partes 

envolvidas. 

f) A política de alternativas penais deve ser utilizada de acordo com o 

princípio da intervenção mínima.” 
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Percebe-se a preocupação do Governo Federal em adotar um caráter mais 

humano na intervenção estatal, condizente com a política criminal da doutrina do direito 

penal mínimo, como nos casos do estímulo à autocomposição dos conflitos e na 

utilização de monitoramento eletrônico previsto no art. 319, IX do Código de Processo 

Penal. 

O direito penal, como mecanismo de controle social, busca acompanhar os 

avanços culturais por meio da atualização tanto dos bens jurídicos tutelados quanto das 

suas penas impostas, e, por tal motivo, vivencia a necessidade de reserva das penas 

clássicas para os delitos mais graves. 

Assim, apesar de existirem indicativos de que a política criminal adotada pelo 

Governo caminha no sentido de acolhimento dos movimentos de descriminalização, 

despenalização e diversificação, ainda possuímos um sistema confuso, que, a depender 

do clamor social, produz inserções legislativas compatíveis com as ideias do direito 

penal máximo. Sobre o tema, Carolina Freitas Paladino assevera: 

“Dois são os modelos possíveis de serem aplicados em toda a história, 

obviamente com uma maior ou menor margem de aplicação e possibilidade 

de entrosamento entre ambos: um modelo autoritário e um modelo mais 

democrático, cada um com diferentes graus. Todavia, curioso é notar que, no 

atual momento, países como o Brasil convivem com duas formas de controle 

que se situam em posições extremas correspondentes a um Direito Penal 

mínimo e a um Direito Penal máximo. Essas duas formas coabitam 

(CARVALHO, 2008, p. 25), por mais paradoxal que seja o modelo 

contemporâneo, fazendo o pêndulo do direito oscilar – dependendo da 

vontade política, para um lado; dependendo dos interesses, para o outro.”
156

  

 Por tal motivo, aqueles que operem com o direito devem recordar que o 

princípio da dignidade humana irradia efeitos em toda atuação estatal, não sendo 

aceitável que a manutenção da ordem e da segurança social seja utilizada como 

justificativa para existência de depósitos de pessoas, uma vez que os custodiados pelo 

Estado acabam sendo tratados como coisas. 

O arcabouço normativo mostrou-se incapaz de resolver os problemas sociais, 

sendo imperativa a luta pela garantia da integridade física e moral dos presos. Os muros 

e as grades dos estabelecimentos prisionais criam uma barreira social que atribui aos 
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custodiados a condição de invisibilidade, acarretando a falta de comprometimento da 

sociedade e dos poderes para a solução dos problemas. 

Ainda mais grave se torna a violação dos direitos das mulheres encarceradas, 

quando gestantes ou com filhos recém-nascidos, pois a falta de estrutura carcerária 

alcança, também, os direitos de terceiros, desobedecendo ao princípio da 

intranscendência da pena, ou seja, superando “a dimensão estritamente pessoal do 

infrator”. 

Essa peculiaridade exige conduta estatal condizente o comando constitucional 

que determina a especial proteção da entidade familiar (CF, art. 226), uma vez que a 

considera como base da sociedade, bem como o respeito à absoluta prioridade e 

proteção integral à criança, ao adolescente e ao jovem (CF, art. 227). 

Por meio desses comandos constitucionais o Estado, além de se abster de 

cometer atos que violem o núcleo fundamental da família, deve adotar medidas 

positivas no sentido de garantir o convívio familiar e fortalecer os laços de afetividade. 

Ressalte-se que a política criminal adotada pelo Estado, por meio da Lei nº 

12.403/2011, já autorizou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar no caso 

das mulheres gestantes a partir do 7º mês ou que possuam gravidez de alto risco. Por 

sua vez, a Lei nº 12.258/2010, autorizou a fiscalização por meio de monitoração 

eletrônica quando for autorizada a saída temporária no regime semiaberto ou 

determinada a prisão domiciliar, podendo a medida ser revogada quando se tornar 

desnecessária ou inadequada. 

A aplicação destas regras poderia ser ampliada em casos excepcionais, com o 

objetivo de preservação da dignidade humana, como na hipótese de não cumprimento 

pelo Estado dos direitos relacionados ao cumprimento das penas das mulheres e das 

crianças. Dessa forma, estariam preservadas a integridade física e psíquica da 

condenada, a intranscendência da pena para os filhos, bem como, a estrutura familiar. 

Além do mais, as omissões estatais que gerem desrespeito às condições 

mínimas de cumprimento da pena podem gerar sua responsabilização civil, como será 

abordado no próximo assunto. 



                    

 

5.4. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NAS VIOLAÇÕES À 

INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DOS CUSTODIADOS 

 

Ultrapassada a análise da situação do sistema carcerário brasileiro, que 

apresenta cenário de graves violações de direitos, acarretando danos aos condenados, e 

verificada a possibilidade de utilização de medidas alternativas à restrição da liberdade 

para que tais situações possam ser evitadas, chegamos ao momento de ponderação sobre 

as consequências jurídicas impostas ao Estado quando responsável pela custódia dos 

presos. 

Para atribuição de consequências jurídicas para o Estado, quando constatadas 

condutas danosas, as teorias sobre a responsabilidade estatal enfrentaram um processo 

evolutivo desde a postura da irresponsabilidade até a adoção de responsabilidade, em 

maior ou menor grau. 

As mudanças nas relações sociais, com atividades econômicas potencialmente 

danosas e com a adoção de modelo de consumo massificado, influenciaram a 

elaboração de teoria que utilizasse um modelo objetivo, prescindindo a investigação do 

elemento culpa. 

Estas mudanças acabaram atingindo a atuação administrativa que passou a 

ocupar maior espaço nas relações sociais, com serviços públicos e outras atividades de 

regulação ou fomento passando a possuir maior intervenção na vida social e econômica. 

O ordenamento pátrio estabeleceu regra de responsabilidade, com guarida 

constitucional no art. 37, § 6º
157

, permitindo a atribuição de consequências jurídicas 

para condutas danosas praticadas pelos agentes públicos, pois a imputação de sacrifício 

a um sujeito individualmente em virtude da atuação que busca beneficiar a coletividade 

aparenta ser medida desarrazoada.  

A depender do tipo do ato praticado, se comissivo ou omissivo, serão exigidos 

elementos distintos para caracterização da responsabilidade. Quando se tratar de ação 
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estatal, independente da licitude do ato, configura-se a aplicação da teoria objetiva, sob 

a modalidade do risco criado, onde prevalece a investigação do nexo de causalidade. 

Porém, ao se tratar de omissão a jurisprudência do STF exige a demonstração da culpa, 

devendo estar configurado o dever jurídico de evitar o dano, como nos casos de 

custódias de presos, retratado no RE 170.014 abaixo: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA 

CONSTITUIÇÃO. PRESO ASSASSINADO NA CELA POR OUTRO 

DETENTO. Caso em que resultaram configurados não apenas a culpa dos 

agentes públicos na custódia do preso -- posto que, além de o terem recolhido 

à cela com excesso de lotação, não evitaram a introdução de arma no recinto -

- mas também o nexo de causalidade entre a omissão culposa e o dano. 

Descabida a alegação de ofensa ao art. 37, § 6º, da CF. Recurso não 

conhecido.”158
 

 O dever de agir imposto ao Estado estabelece a obrigação de evitar o dano, 

configurando a falta do serviço quando for verificada a ineficiência administrativa. Esse 

dever, no caso dos presos, engloba todos os instrumentos normativos que garantam sua 

dignidade.  

Em debate no Supremo Tribunal Federal está a possibilidade de 

responsabilização civil do Estado em virtude do desrespeito às condições mínimas de 

cumprimento das penas nos estabelecimentos penais.  O Recurso Extraordinário (RE) 

580252, proveniente do Estado do Mato Grosso do Sul, entrou em pauta de julgamento 

no dia 03 de dezembro de 2014. 

O voto proferido pelo Relator Teori Zavascki, acompanhado pelo Ministro 

Gilmar Mendes, indica posicionamento consentâneo com as diretrizes internacionais de 

proteção dos cidadãos encarcerados. Atualmente o processo encontra-se sob pedido de 

vista do Ministro Luís Roberto Barroso. 

Nessa ação, discute-se a situação jurídica de um cidadão que foi condenado a 

20 anos de reclusão que cumpre pena no presídio de Corumbá (MS) e foi exposto a 

situações degradantes, com violação da intimidade, higidez física e integridade psíquica. 
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 STF RE 170.014. disponível em:  
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28170014%2ENUME%2E+OU

+170014%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/l9qaaka. Consulta em 

10/12/2014. 
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Após verificar que os fatos da causa foram incontroversos, até mesmo quanto à 

configuração do dano moral, o Ministro Teori Zavascki anotou, em seu voto no Recurso 

Extraordinário 580.252 Mato Grosso do Sul, que os detentos do presídio de Corumbá/MS: 

“cumprem pena privativa de liberdade em condições não só juridicamente 

ilegítimas (porque não atendem às mínimas condições de exigências impostas 

pelo sistema normativo), mas também humanamente ultrajantes, porque 

desrespeitosas a um padrão mínimo de dignidade. Também não se discute 

que, nessas condições, o encarceramento impõe ao detendo um dano moral, 

cuja configuração é, nessas circunstâncias, até mesmo presumida.”
159 

Estabelecidas estas circunstâncias, a questão jurídica “ficou restrita à sua 

indenizabilidade, ou seja, à existência ou não da obrigação do Estado de ressarcir os 

danos morais verificados” 

Em um primeiro momento afirma que a responsabilidade civil do estado, com 

assento constitucional no art. 37, § 6º, considera-se norma autoaplicável, cabendo, 

portanto, apenas a verificação da configuração dos seus elementos. Assim, com os 

requisitos preenchidos, a indenização deverá ser satisfeita através da regra prevista no 

art. 100 da Constituição, não sendo possível a utilização do princípio da reserva do 

possível como argumento para a negativa do dever estatal. 

A questão financeira do Estado, arrimada na reserva do possível, cinge-se à 

prestação de benefícios em favor de toda coletividade, diferente da questão jurídica 

abordada que traduz questionamento sobre a aplicação da responsabilidade estatal. 

Os danos causados aos presos devem ser enfrentados pelo Estado, pois: 

“Não há dúvida de que o Estado é responsável pela guarda e segurança das 

pessoas submetidas a encarceramento, enquanto ali permanecerem detidas. E 

é dever do Estado mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões 

de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir os 

danos que daí decorrem.”
160

 

As políticas públicas necessárias à eliminação dos graves problemas inerentes à 

questão carcerária não se confundem com o direito individual do cidadão que sofreu 

violação à sua dignidade, seja por danos físicos ou psíquicos. 
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 RE 580.252/MS Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE580252.pdf. Consulta em: 15/12/2014 
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 Idem. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE580252.pdf


                    

 

Assim, para garantia dos direitos fundamentais, os problemas do sistema de 

segurança pública não devem ser analisados em conjunto, pois as causas jurídicas 

possuem natureza distinta merecendo análise específica, como no caso da reparação dos 

danos pelo Estado em virtude do desrespeito ao mínimo existencial no cumprimento de 

pena. 

Além dos argumentos expostos, foi sugerida redação de repercussão geral para 

aplicação aos casos semelhantes, orientando que a haverá obrigação de ressarcir os 

danos quando ocorrer insuficiência das condições legais de encarceramento
161

. 

A atuação do Poder Judiciário na relação penal ocorre de forma ampla não se 

esgotando na persecução penal, quando controla as atividades relacionadas com a 

investigação criminal e no processo penal, ou na execução penal, quando fiscaliza o 

cumprimento da pena e determina o respeito ao mínimo existencial, obrigando o Estado 

ao cumprimento de regras que garantam direitos fundamentais. 

Para além de uma visão reducionista, deve se manifestar sobre a possibilidade 

de indenização em virtude do dano moral sofrido. 
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 Proposição de tese de repercussão geral: Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema 

normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento 

jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, §6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os 

danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou 

insuficiência das condições legais de encarceramento. RE 580252/MS. 

 



                    

 

 

6 VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO SISTEMA PRISIONAL: MATERNIDADE NA 

PRISÃO  

 

O quadro de omissão do poder público em sanar os problemas do sistema 

carcerário gera afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e motiva a 

indagação sobre as alternativas que podem ser adotadas para enfrentamento desse 

problema social. 

Nas linhas seguintes abordar-se-ão os casos que envolvam violação dos direitos 

das mulheres grávidas que estejam submetidas ao cárcere, lembrando que o desrespeito 

sistemático aos comandos constitucionais e legais, que garantem o cumprimento de 

pena de forma adequada, estabelece um desafio para a efetividade da Constituição. 

Diante do tema proposto, faz-se imprescindível adentrar na situação das 

gestantes encarceradas, partindo sua análise da discriminação de gênero 

institucionalizada e verificando experiências adotadas em outros países. 

Como a responsabilidade pela promoção dos direitos das gestantes 

encarceradas recai sobre o Estado brasileiro, será necessário verificar a contribuição que 

cada Poder constituído poderá ofertar para solucionar o problema. 

Os instrumentos normativos internacionais de execução da pena já estabelecem 

a superação de um modelo que perpetue discriminação por gênero, estabelecendo 

padrões mínimos no cumprimento de pena para as mulheres, que devem ser 

internalizados para uma justiça penal restaurativa, motivo pela qual devem ser 

considerados na abordagem. 

A inércia governamental em tema que envolve área prioritária ao 

funcionamento do Estado, como a entidade familiar, pode causar danos às gerações 

futuras com o estigma do cumprimento de pena aos nascidos durante o cárcere das 

mães.  



                    

 

Assim, a maternidade na prisão se apresenta como delicada questão de 

interesse público que deve ser enfrentada por todos os poderes constituídos, para que 

sejam analisadas alternativas que produzam efeitos restaurativos às condutas delitivas, 

mas não submetam as gestantes, em condição de extrema vulnerabilidade, à restrição da 

liberdade em estabelecimentos inapropriados que atentam contra sua dignidade, 

integridade moral e ofensa à proteção à maternidade e infância. 

 

6.1 O CÁRCERE COMO FATOR DE INCREMENTO NA VULNERABILIDADE 

DAS GESTANTES 

 

A violência contra as mulheres apresenta-se como grave problema social que 

possui como uma de suas raízes o modelo patriarcal de família, cujo padrão de 

comportamento estabelecia uma relação de dominação, individualista, que restringia o 

comportamento feminino, impedindo seu debate por considerar tal assunto como 

pertencente ao âmbito particular. 

Com justificação na privacidade da família, esse modelo familiar estabelecia 

uma estratégia de poder masculina, afastando as mulheres da esfera política ao 

estabelecer a distinção da atuação de gênero baseada no campo público ou privado, 

limitando as mulheres aos afazeres domésticos. 

O desenvolvimento dos movimentos feministas ensejou a difusão da ideia de 

que era necessária uma adequação ao tratamento de gênero pelo Estado, provocando 

diversas instituições a apoiar a causa da superação da dicotomia entre o espaço público 

e privado. 

Essa realidade se apresenta, também, no desenvolvimento do direito penal, 

eficaz instrumento de controle social, que, influenciado pela mudança de valores 

coletivos, passou a abarcar reivindicações femininas, como no caso da Lei Nº 11.340, 

de 07 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. 



                    

 

Porém, apesar dos avanços legislativos dos últimos tempos, a adequada 

proteção penal às mulheres ainda não foi alcançada, como se percebe nas atuais 

disposições da Lei de Execução Penal. Enquanto a proteção material avança no caminho 

de se proteger a violência contra mulheres, seja no âmbito privado ou público, as 

disposições relativas ao cumprimento da pena ainda carecem de conformação com as 

necessidades sociais. 

A proteção desejada não corresponde, necessariamente, a um movimento 

punitivo, mas à prática de efeitos pedagógicos que ocasione uma transformação social 

que respeite o ponto de vista feminino. Ao abordar o tema do assédio sexual María 

Luisa Maqueda Abreu nos orienta que a incriminação relacionada com a violência 

contras as mulheres, além de cumprir sua função de reprovação social, necessita 

adaptar-se aos elementos de legitimação da norma penal, descrevendo condutas de 

forma clara
162

. 

Segundo a autora os movimentos feministas alertam que a necessidade da 

produção do efeito pedagógico poderá ser alcançado por diversas vias de solução, como 

no caso da legislação trabalhista. Assim, a hipertrofia na criminalização de condutas não 

acarretaria, necessariamente, a proteção ao gênero, devendo-se resguardar a dignidade 

das mulheres por meio da regulamentação das condutas que provoquem danos 

relevantes. 

O modelo de execução penal adotado pelo sistema pátrio apresenta-se como 

provocador de danos que merecem especial atenção das autoridades competentes. A 

falta de dispositivos normativos que disciplinem as peculiaridades do gênero acarretam 

condições violadoras dos direitos.  

Esse cenário não deve ficar restrito à política criminal adotada pelo governo, 

mas, também, à postura hermenêutica aplicada pelos tribunais pátrios. A superação de 
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 “El feminismo, pues, no es um movimiento monolítico ni homogéneamente punitivista. Son 

significativas, por ejemplo, las reservas que muchas feministas oponen a la intervención penal en el caso 

del acoso sexual. Incluso desde los sectores más ideologizados se proponen soluciones alternativas a la 

vía punitiva, aun a conciencia de perder com ello importantes efectos pedagógicos.”. MAQUEDA 

ABREU, María Luisa. ¿Es la estrategia penal una solución a la violência contra las mujeres? Algunas 

respuestas desde um discurso feminista crítico. <biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2758/4.pdf>  Acesso 

em: 04 de Fevereiro de 2015. pág. 15 



                    

 

uma sociedade discriminatória e dominante em relação às mulheres passa, de forma 

decisiva, pela postura hermenêutica adotada pelo aparelho punitivo estatal. 

Para tanto, é necessária a compreensão de que as regras previstas no direito 

penal, dada sua característica reducionista, não serão capazes de oferecer resposta 

adequada aos atentados de gênero
163

, sendo necessária atuação proativa do Judiciário 

para que os problemas enfrentados sejam, pelo menos, minimizados. 

O gênero feminino integra segmento da sociedade que necessita de tutela 

especial, qualificada, do Estado em virtude de sua vulnerabilidade social (como 

crianças, adolescentes e idosos).  As disposições normativas relativas à execução da 

pena, por não considerarem as especificidades de tratamento, apresentam-se como 

discriminatórias, necessitando de correções para que se evite a aplicação de um modelo 

social de dominação que utiliza a estrutura estatal para perpetuar-se no tempo. 

Dentre esse universo, ganha especial relevo a situação da gestante, que 

necessita de cuidados especiais para o desenvolvimento sadio da gravidez. A violação 

sistemática dos seus direitos acaba por reproduzir as desigualdades de gênero, violência 

e exclusão perpetradas na sociedade. 

A falha no tratamento das necessidades das mulheres encarceradas, em especial 

das gestantes, não está restrita ao nosso país, gerando debates internacionais, como se 

verifica com a elaboração das Regras de Bangkok. 

O modelo de execução penal andrógino estabelece uma discriminação de 

gênero institucionalizada, debatida nos Estados Unidos da América como 

“institutionalized sexism”, verificada com a instalação de estabelecimentos prisionais 

em locais isolados, separando as mulheres das famílias; não fornecimento adequado de 

educação ou outros programas sociais, justificando sua falha na pequena quantidade de 
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 “porque se perde su significado político y la complejidad del contexto em que éstos buscan ser 

planteados y resueltos. Esa percepción de um daño colectivo, propia del feminismo, es incompatible com 

el reducionismo penal, que tiende a individualizar el conflito traduciéndolo em términos de violência 

interpersonal.” MAQUEDA ABREU, María Luisa. ¿Es la estrategia penal una solución a la violência 

contra las mujeres? Algunas respuestas desde um discurso feminista crítico. 

<biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2758/4.pdf>  Acesso em: 04 de Fevereiro de 2015. Pág. 51. 



                    

 

detentas; bem como o baixo nível de especialização dos servidores responsáveis pela 

custódia, com falha no isolamento das mulheres que praticam ofensas mais graves
164

. 

Diversos são os desafios para que as mulheres gestantes encarceradas tenham 

um tratamento digno, pois a falta de acomodações apropriadas, grande exposição a 

doenças e condições sanitárias impróprias, apresentam-se como realidades nos 

estabelecimentos prisionais que resultam risco para o parto e desenvolvimento das 

crianças. 

O recrudescimento da criminalidade feminina norte americana apresenta dados 

semelhantes à nossa realidade, com destinação de poucos estabelecimentos prisionais 

voltados às mulheres. No período de 1995 a 2005, houve um incremento de 5% da 

população carcerária feminina, predominando nas unidades prisionais federais as 

mulheres de cor negra (48%) ou hispânicas (15%), detidas por crimes não violentos 

(72%), com sua maioria cumprindo penas relacionadas com crimes contra propriedade e 

delitos de drogas. Grande parte dessas mulheres possui saúde debilitada em virtude das 

altas taxas de pobreza, vícios em drogas ou por sofrerem violência física ou sexual
165

.   

O perfil traçado apresenta elevados riscos para a gravidez, com possibilidade 

de complicações decorrentes dos vícios ou doenças preexistentes, ensejando 

necessidades específicas que deveriam ser ofertadas em centros próprios: 

“Dada a constelação de dificuldades que mulheres grávidas encarceradas 

enfrentam, muitas de suas gestações são consideradas de alto risco. Entre os 

critérios de classificação destas gravidezes está incluído o histórico de 

dependência de drogas e doenças sexualmente transmissíveis ou doença 

inflamatória pélvica. Assim, "[a] Um única condições médicas favorável ou 

várias condições desfavoráveis, podem prever a dificuldade no nascimento. 

Essas gestações deve ser denominadas de alto risco, e estes pacientes devem 
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 “The result, say scholars, has been “institutionalized sexism”: prisons in isolated locations, separating 

women from their friends and family; a justification, based on their small numbers, for providing 

inadequate “educational, vocational, and other programs”; and low levels of specialization in treatment 

and failure to separate more dangerous offenders from the general population.” PARKER, Kelly. 

Pregnant women inmates: evaluating their rights and identifying opportunities for improvements in their 
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ser tratados em centros especialmente concebidos com pessoal 

especializado.”
166

 

Com relação ao vício em drogas, merece destaque a necessidade de adequado 

tratamento na desintoxicação das gestantes encarceradas, muitas vezes indisponível nos 

estabelecimentos prisionais. O acompanhamento especializado diminui riscos de 

complicação, uma vez que os efeitos da adoção do protocolo médico serão transmitidos 

ao feto, que possui tolerância e dependência às drogas da mesma forma que a mãe. 

  As necessidades das gestantes submetidas ao cárcere acarretam um 

incremento na vulnerabilidade das custodiadas, uma vez que requer tratamento especial 

desde o fornecimento de dieta apropriada até os cuidados médicos pós-parto, para evitar 

infecções severas. 

Entre esses cuidados, temos o acompanhamento pré-natal, que difunde as 

necessidades educacionais para orientação sobre as fases da gestação, o processo de 

nascimento, os sintomas de possíveis complicações, bem como o ensino sobre as 

habilidades que serão exigidas pelos pais. 

A configuração social pós-parto também merece cuidados, pois uma postura de 

indiferença com relação ao impacto da privação de liberdade na relação materna 

também acarreta prejuízos sociais. Ao abordar a violência institucional nos cárceres 

como reprodução da discriminação de gênero, Liliana Rainero assevera:  

“Diversos estudios desarrollados en el ámbito nacional e internacional dan 

cuenta del impacto diferencial que la privación de la libertad tiene para las 

mujeres respecto de los hombres. La maternidad es un aspecto clave de esta 

diferencia: cuando un hombre es encarcelado, sus hijos quedan bajo el 

cuidado de la madre. En tanto, cuando es la madre quien va a prisión, los 

niños no quedan regularmente bajo el cuidado paterno, por lo que pierden a 

ambos progenitores, y a menudo también son separados de sus hermanos, 

para repartir la responsabilidad de cuidarlos entre varias personas. Se ha 

indicado que la pérdida de las relaciones materno filiales ocasiona mayor 

ansiedad en las mujeres, impactando en su estado de salud por el mayor 

sufrimiento psicológico. Las mayores cargas familiares son motivo de 

cuadros depresivos en mayor medida que los hombres.”
167
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A realidade argentina também demonstra um quadro de vulnerabilidade e 

violação de direitos das mulheres encarceradas, com a falta de visitas ou abandono no 

cárcere pelos parceiros, a falta de atenção médica específica, a falta de cursos 

profissionalizantes, entre outros
168

. 

O encarceramento das gestantes apresenta um elevado custo social que pode 

ser mitigado pela adoção de políticas públicas voltadas ao perfil delitivo das mulheres. 

Assim, a reinserção social por meio de programas de prevenção e cuidados à saúde, 

proteção contra a violência física e sexual, bem como a reabilitação do vício das drogas, 
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 “El Informe Regional y la investigación sobre las cárceles federales en Argentina, da cuenta de una 

realidad que se reitera en las cárceles de mujeres de la región potenciando las vulnerabilidades y 

denegación de derechos : ● Las mujeres privadas de libertad son escasamente visitadas y son 

abandonadas por sus parejas. Por el contrario son muchas las mujeres que visitan a sus esposos, padres, 
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son alojadas. Un caso especial lo revisten las mujeres extranjeras, para las cuales el contacto con posibles 

familiares o amigos se restringe aun más. ● La separación familiar también se ve afectada por las 

restricciones frente a la posibilidad de contar con visitas íntimas. En lo que al ejercicio de este derecho se 

refiere, el espacio de la cárcel adquiere una dimensión especialmente discriminatoria para las mujeres. A 

diferencia de lo que ocurre con el caso de los varones privados de libertad, a las mujeres se les exigen 

determinados requisitos para acceder a las visitas íntimas: Probar el vínculo de pareja, exámenes médicos 

y la adopción de un método anticonceptivo. Las distancias de los centros de detención son también un 

condicionante. ● La atención médica de las mujeres privadas de libertad también presenta características 

diferenciales. Durante el encierro, las mujeres padecen problemas de salud relacionados con su extracción 

social - condiciones y calidad de vida-, con experiencias previas al encierro como la violencia de género y 

con hábitos toxicológicos. La atención médica presenta serias deficiencias en desmedro de sus derechos 

sexuales y reproductivos. En varios de los establecimientos penitenciarios de la región se constató la falta 

de atención médica ginecológica. Por otra parte, se señala la excesiva medicalización con las que se trata 

la salud psicológica de las detenidas. ● A su vez, y si se relacionan las condiciones materiales de 

alojamiento, higiene, y alimentación, con el deficitario sistema de salud, es posible concluir que el 

encierro tiene consecuencias gravísimas en cuanto al deterioro de la salud de las mujeres. El 47% de las 

mujeres que padecían una enfermedad, la había contraído durante la detención. ● En relación con las 

actividades formativas, éstas se centran en el dictado de cursos sobre costura o cocina, actividades que 

refuerzan el rol tradicional de la mujer en la sociedad y aumentan la dependencia al hogar, dificultando el 

aprendizaje de tareas con una salida laboral y también su inserción al momento de salir de la cárcel. ● El 

aislamiento es el castigo más utilizado. Los sectores de aislamiento destinados al castigo de las mujeres 

sancionadas son por lo general inhabitables y sus dimensiones mínimas, con baños inutilizables. En 

general se aplica sobre las que más reclaman, por “desobediencia”.  ● El informe también denuncia las 

prácticas de violencia hacia las reclusas por parte de personal de seguridad masculino, requisas vejatorias, 

aislamiento y traslados constantes de detenidas como mecanismo de tortura. ● Preocupan también las 

muertes de mujeres privadas de libertad. Entre 2009 y 2012 fueron halladas sin vida nueve mujeres en el 

Complejo penitenciario IV, antes Unidad 3, de Ezeiza. Seis de ellas fueron "colgadas", dos asfixiadas y 

de una no se conocen detalles de su muerte. Porque de ellas poco se sabe y por ellas pocos/as reclaman. A 

veces son una nómina; con suerte y en el mejor de los casos, son historias y subjetividades para quienes 

buscamos verdadera justicia.” RAINERO, Liliana. Derechos Humanos devaluados. La violencia 

institucional en las cárceles de Mujeres como reproducción de la discriminación de género. Disponível 

em: <http://www.unc.edu.ar/extension-unc/vinculacion/observatorio-ddhh/informe-mirar-tras-los-

muros/seccion-debate/mujeres-en-contextos-de-encierro>. Acesso em 04/02/2015. 

http://www.unc.edu.ar/extension-unc/vinculacion/observatorio-ddhh/informe-mirar-tras-los-muros/seccion-debate/mujeres-en-contextos-de-encierro
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apresentam-se como mecanismos eficazes de tratamento quando comparado com um 

modelo de confinamento
169

. 

Ao analisar as necessidades das mulheres gestantes encarceradas, Barbara A. 

Hotelling assevera que o atual modelo de sistema prisional aumenta a vitimização, 

apatia, passividade, vergonha e violação dos direitos humanos. A formação desse 

comportamento é provocada pelo elevado nível de stress pós-traumático em virtude das 

buscas corporais, utilização de algemas, isolamento em celas pequenas e monitoramento 

por equipe masculina. 

O sistema de vigilância, que adota modelo patriarcal, também produz danos em 

virtude da violação da privacidade, quando coloca em vigilância constante do sono e 

dos cuidados pessoais, e da abrupta separação dos filhos. 

Outro fator negativo consiste na assistência à saúde física e mental das 

encarceradas, que não fica submetida a revisões externas, restando isoladas da 

comunidade médica, e não permite o conhecimento sobre os padrões de qualidade de 

cuidados que as gestantes encarceradas são submetidas. 

As mulheres gestantes necessitam de acompanhamento especial em virtude das 

transformações físicas que suportam e, quando submetidas ao cárcere, apresentam 

quadro de risco agravado decorrente das dificuldades apresentadas pelo sistema 

prisional. 

As transformações que a gravidez produz e as necessidades de assistência são 

bem apresentadas por Barbara A. Hotelling, quando assevera: 

“Gravidez e parto é um momento de transformação na vida de uma mulher. 

Com o apoio adequado e assistência pré-natal, grávidas e novas mães muitas 

vezes descartam comportamentos indesejados na vida, tais como fumar e 

beber álcool, que poderia afetar negativamente seus bebês. Elas comem 

alimentos mais nutritivos, alteram suas vidas sociais para conseguir dormir o 

necessário e se exercitam com mais regularidade, diminuindo os riscos de 

complicações físicas e depressão. Com educação e apoio, a preparação para o 

nascimento dá às mulheres a oportunidade, neste momento mais dócil, de 
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mudar seus comportamentos de vida e ter experiências de parto positivas que 

lhes permitam transformar em mães conectadas com os filhos.”
170

  

A negativa de um tratamento adequado às gestantes traduz um tratamento cruel 

e desumano no cumprimento da pena, sendo necessário o enfrentamento da questão para 

que a aplicação de medidas alternativas à restrição de liberdade apresente viés 

correcional. 

 

6.2. GRAVIDEZ NO SISTEMA PRISIONAL: COMPATIBILIDADE ENTRE A 

VISITA ÍNTIMA E O PLANEJAMENTO FAMILIAR 

 

A Lei de Execução Penal inaugura em 1984, em seu art. 41, um rol 

exemplificativo de direitos, prevendo em seu inciso X que constitui direito do preso a 

“visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.”. O 

parágrafo único do referido artigo estabelece que este direito pode ser suspenso ou 

restringido “mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”, estabelecendo uma 

relatividade na aplicação do direito. 

A regulamentação das visitas aos presos custodiados em penitenciárias federais 

atualmente encontra-se realizada por meio da Portaria nº 155, de 29 de maio de 2013, 

do Departamento Penitenciário Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, que 

estabeleceu critérios para visitação, tais como o cadastramento dos visitantes, a duração 

da visita, e a comprovação da relação marital ou de união estável, entre outros. 

A Portaria supracitada busca obedecer aos ditames do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), em seu Ato Resolução nº 04, de 29 de junho 

de 2011, que considerou a “visita íntima como direito constitucionalmente assegurado à 

pessoa presa”, e, quanto às mulheres, determina “a garantia em todos os 
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estabelecimentos prisionais do direito à visita intima para a mulher presa (hetero e 

homossexual)”
171

. 

Ao abordar os direitos dos presos na execução penal, Renato Marcão pondera 

que a interpretação do rol de direitos deve considerar a condição da pessoa humana, 

asseverando que:  

“Também em tema de direitos do preso, a interpretação que se deve buscar é 

a mais ampla, no sentido de que tudo aquilo que não constitui restrição legal, 

decorrente da particular condição do encarcerado, permanece como direito 

seu.  

Deve-se buscar, primeiro, o rol de restrições. O que nele não se inserir será 

permitido, e, portanto, direito seu. 

Direito, é certo, que deverá ser interpretado tomando-se por base sua 

condição de pessoa humana, ainda que sujeita às restrições permitidas no 

ordenamento jurídico. É preciso ter lógica e coerência na interpretação das 

regras proibitivas, seja para impedir ou permitir a prática de determinada 

conduta.”
172 

Convém ressaltar que a Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, ao instituir o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e regulamentar o 

cumprimento de medida de internação ao adolescente, dispôs em seu art. 68 que “é 

assegurado ao adolescente casado ou que viva, comprovadamente, em união estável o 

direito à visita íntima”. 

Nesse contexto, percebe-se que a visita íntima deve ser considerada como um 

direito do custodiado, pois não seria aceitável o tratamento diferenciado entre os 

adolescentes sujeitos a medidas socioeducativas e os submetidos ao cárcere no sistema 

penitenciário. 

Além do mais, a dignidade humana fornece supedâneo para que a visita íntima 

seja considerada elemento de manutenção da entidade familiar, pois deve ser garantida a 

intimidade do casal e o livre exercício da sexualidade.  
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Isso não significa que este direito deva ser considerado absoluto, apenas afasta 

a compreensão de que se trata de uma regalia por bom comportamento, ou, a critério da 

administração penitenciária, ocorra castidade forçada. Assim, os critérios para 

concessão do direito à visita buscam fornecer racionalidade e segurança a um ambiente 

impregnado de tensão. 

Outra questão que merece ser enfrentada diz respeito aos limites que podem ser 

impostos ao exercício do direito de visita íntima, em especial, a possibilidade de 

exigência de utilização de método contraceptivo para as mulheres custodiadas. A 

adoção de tal postura poderia ser motivada pela preocupação com a utilização da 

gravidez como meio de abrandamento da pena, uma vez que a prisão domiciliar da 

gestante garantiria seu retorno à sociedade. 

 Diversos preceitos constitucionais impedem a aplicação de tal intromissão do 

Estado na vida particular da custodiada, como no caso do § 7º do art. 226.  Este 

dispositivo, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade, 

estabelece a liberdade do casal no planejamento familiar e veda qualquer forma 

coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas de interferência no exercício 

desse direito. 

A Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, regulou o § 7º do art. 226 da 

Constituição e conceituou o planejamento familiar como “o conjunto de ações de 

regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou 

aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.”. Ademais, proibiu em seu 

parágrafo único, a utilização das ações para qualquer tipo de controle demográfico. 

Dentre outras garantias, a Lei 9.263/1996, em seu art. 12, vedou a “indução ou 

instigamento individual ou coletivo à prática da esterilização cirúrgica” e regulou as 

formas de esterilização voluntária, estabelecendo rígidos controles para sua utilização. 

Dessa forma, percebe-se um preocupação com a proteção ao livre exercício da 

sexualidade do casal, cabendo ao Estado a promoção de ações preventivas e educativas, 



                    

 

garantindo aos custodiados acesso a “informações, meios, métodos e técnicas 

disponíveis para a regulação da fecundidade.
173

”. 

 

6.3. ALTERNATIVAS À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE PARA AS GESTANTES 

 

A perspectiva de gênero nos remete para as características das mulheres e 

homens, produzidas socialmente e suscetíveis de transformação por influência de 

fatores culturais. Atualmente, o sistema protetivo penal apresenta uma concepção de 

execução de pena masculina, necessitando de desenvolvimento para contemplação das 

especificidades do gênero feminino. 

A correção das distorções desse modelo demandará atuação de todos os 

poderes constituídos, com necessidade de reforma legislativa, massivos investimentos 

em infraestrutura e aplicação das normas focadas na dignidade das gestantes 

encarceradas. 

A perspectiva de gênero tem permeado a proteção internacional e nacional de 

forma crescente, sendo reconhecida a discriminação das mulheres em diversos 

instrumentos internacionais. No que tange aos instrumentos jurídicos internacionais que 

conformam os direitos humanos das mulheres gestantes sob custódia do Estado, temos a 

aprovação das Regras de Bangkok, que estabelece o tratamento mínimo para as 

mulheres presas. 

Nesse contexto, é importante destacar que o Estado Brasileiro, como membro 

da ONU, possui o dever de respeitar as regras que oferecem princípios e diretrizes para 

uma custódia penal que considere uma mínima estrutura para a garantia da dignidade 

das gestantes. 

Esse instrumento normativo busca resguardar, além da condição intrínseca da 

gestante e do desenvolvimento do feto, a entidade familiar, uma vez que o perfil das 
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mulheres submetidas ao cárcere demonstra que, quando são estas as condenadas, o 

núcleo familiar sofre elevado impacto social. 

É imperativa a internalização destas normas, partindo-se da premissa que se 

está a resguardar direitos de um grupo vulnerável e que estas medidas pretendem 

combater as causas estruturais da violência contra mulher.  

 Caberá ao Poder Legislativo a tarefa de regulamentar os direitos das mulheres 

encarceradas, considerando suas condições especiais e adotando prioritariamente 

medidas não privativas de liberdade, uma vez que esse grupo, de forma geral, não 

apresenta risco à sociedade e seu encarceramento pode dificultar a reinserção social. 

Outra medida que deverá ser adota em conjunto com a internalização dos 

direitos das mulheres submetidas ao cárcere corresponde à reestruturação dos 

estabelecimentos prisionais, para que a função de ressocialização seja alcançada. 

A ineficácia do sistema prisional brasileiro é traduzida por diversos fatores, 

entre eles nos casos de superlotação, maus-tratos, falta de condições sanitárias e a 

permissão da formação de facções criminosas nos estabelecimentos penais. 

O sistema prisional será incapaz de cumprir sua função ressocializadora 

enquanto seus problemas não forem enfrentados como questões de política pública. Esta 

realidade viola de forma mais severa as mulheres encarceradas, por constituir um grupo 

com maior vulnerabilidade e necessitar de equipamentos e tratamento específicos. 

Como existe carência de estabelecimentos desenvolvidos com observação das 

peculiaridades femininas, a situação da gestante se agrava, pois requer acompanhamento 

específico, como se constata no pré-natal, no procedimento do parto e no pós-parto, sob 

pena de incrementar o risco de complicações para uma vida que não possui relação com 

a prática do crime. 

O impacto negativo sobre o desenvolvimento do feto deve ser combatido com a 

adoção de medidas urgentes pelo poder público, tais como a contratação em caráter 

especial de assistência médica, apoio psicológico, fornecimento de dieta adequada, bem 

como a disponibilização de transporte adequado para os centros médicos específicos 

enquanto houver falta de equipamentos. 



                    

 

O Poder Executivo tem o dever adotar medidas que protejam a dignidade das 

gestantes encarceradas e busquem manter a estrutura familiar, não sendo aceitável, 

nesse caso, a utilização do argumento de escassez de recursos para descumprimento de 

seus deveres constitucionais. 

A garantia das condições mínimas para o cumprimento da pena de forma digna 

deve prevalecer sobre a aplicação do princípio da reserva do possível, recaindo ao 

administrador o dever de remanejar verbas destinadas aos serviços que não possuam 

urgência em seu atendimento, como no caso da publicidade institucional. 

Além dessas medidas urgentes, cabe ao Executivo a tarefa de estimular a 

participação da sociedade civil na construção de políticas públicas que garantam os 

direitos das mulheres gestantes encarceradas. 

Experiências internacionais poderão ser utilizadas como modelo para procurar 

garantir a entidade familiar, com o desenvolvimento físico, emocional, social e 

psicológico dos bebês e crianças afetadas pela detenção dos pais. 

Nos Estados Unidos da América, alguns programas de assistência às mulheres 

encarceradas foram desenvolvidos para acompanhar os casos das mulheres gestantes, 

procurando oferecer acompanhamento físico e mental às mulheres e, caso necessário, 

aos filhos. 

Estes programas sociais funcionam por meio de doações financeiras e contam 

com a participação de voluntários, organizações sociais, entidades médicas, instituições 

religiosas e da comunidade universitária, que fornece suporte de equipe técnica e 

financeira
174

. 

Dentre os programas podem-se destacar as seguintes iniciativas: Women and 

Infans at Risk Program (WIAR) e Mothers and Infants Nurturing Together Program 

(MINT)
175

. 
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Em Detroit, Michigan, foi adotado um programa completo de internamento 

para gestantes dependentes de drogas, que conta com a participação de estudantes do 

curso de serviço social, denominado Women and Infans at Risk Program (WIAR). Os 

estudantes realizam trabalhos de grupos para determinar as necessidades primárias das 

gestantes encarceradas que necessitam de cuidados pré-natal e desintoxicação. 

Quando eleitas, as gestantes são direcionadas para estrutura do WIAR, onde 

ficam alojadas em quartos que possuem estrutura adequada, como pintura aconchegante, 

carpete, e móveis destinados aos cuidados das crianças, como trocadores. Também 

recebem roupas adequadas, informações sobre a gravidez e o pós-parto e são 

acompanhadas por equipe multidisciplinar médica patrocinadora do programa, até um 

mês após o nascimento. De acordo com a pesquisa todas as crianças nasceram sem 

consequências das drogas, não ocorreu nenhuma morte fetal ou neonatal e apenas uma 

criança necessitou de tratamento intensivo neonatal.  

Por sua vez, em Fort Worth, Texas, um grupo de voluntários criou o programa 

Mothers and Infants Nurturing Together Program (MINT), que atualmente é oferecido 

em todo o país. Trata de oferecer alternativa ao encarceramento nos três últimos meses 

de gravidez e nos três meses seguintes ao pós-parto, retornando ao estabelecimento 

prisional para conclusão da sentença. No programa são ministradas orientações pré-

natal e pós-natal, com aconselhamento de cuidados com as crianças e ofertados 

tratamentos às dependências químicas, aos abusos sexuais ou físicos sofridos, bem 

como são disponibilizados cursos de educação vocacionados. 

A participação da sociedade civil no enfrentamento dessa questão social poderá 

minimizar os efeitos negativos do encarceramento de mulheres gestantes, fornecendo 

condições dignas de cumprimento de pena. Vale registrar que a garantia da integridade 

física e moral das condenadas apresenta-se como interesse da própria sociedade, pois os 

resultados da ressocialização serão apresentados no momento da reintegração das 

cidadãs ao convívio social.  

A ineficácia do sistema prisional e as nefastas consequências sobre o 

encarceramento feminino deve, também, ser combatida pelo Poder Judiciário, que 

poderá adotar um modelo de justiça penal restaurativa, abandonando a visão da pena 

como castigo. 



                    

 

É importante frisar que o encarceramento das gestantes produz consequências 

diretas nos filhos gerados dentro ou fora dos estabelecimentos prisionais, produzindo 

como sequela o estigma da prisão nas crianças, sem que estas possuam qualquer relação 

com a prática do ato delitivo, violando, dessa forma, o comando constitucional da 

responsabilidade pessoal da pena. 

Na análise deste cenário deverá ser observado que em determinados aspectos 

os direitos das mulheres agrupam-se aos das crianças, permitindo a preservação da 

entidade familiar e repercutindo na saúde de ambos. 

Dessa forma as garantias estabelecidas às gestantes procuram fornecer um 

ambiente livre de risco para saúde da mãe, bem como o fornecimento de um ambiente 

favorável ao desenvolvimento do feto. Após o nascimento outro problema é iniciado, o 

da custódia dos filhos, pois o direito à convivência familiar não pode ser exercido por 

carência de estrutura física para acomodação dos filhos após determinados períodos, via 

de regra, seis meses após o nascimento. 

O conhecimento desse imbróglio ajuda na compreensão dessa questão pública, 

contribuindo para a superação da ideia de que a gravidez pode ser utilizada como 

mecanismo de favorecimento às infratoras. 

Em um primeiro momento, caberá ao juiz da execução penal desempenhar seu 

de fiscalizador, previsto no art. 66 da Lei de Execuções Penais, no sentido de 

inspecionar os estabelecimentos penais e tomar as providências para o adequado 

funcionamento dos estabelecimentos, resguardando os direitos das apenadas. 

Nessa oportunidade em sendo constatada violação ao cumprimento da pena, o 

juiz da execução penal poderá determinar a interdição, no todo ou em parte, dos 

estabelecimentos que funcionem de forma inadequada. Nesse caso, poderá ser 

estabelecida prisão domiciliar às condenadas gestantes, evitando-se a aplicação de pena 

cruel. 

A aplicação desta interpretação tem como objetivo a preservação da dignidade 

humana, uma vez que o Estado após assumir o jus puniendi comprometeu-se a fornecer 

condições adequadas à ressocialização, sendo inimaginável que possa descumprir com 

suas próprias obrigações. 



                    

 

Outros dispositivos já consideram a vulnerabilidade das gestantes e autorizam a 

aplicação da prisão domiciliar, quando obedecidos determinados critérios, como no caso 

do Código de Processo Penal, em seu art. 318, que prevê a substituição da prisão 

preventiva pela domiciliar no caso das mulheres gestantes a partir do 7º mês ou que 

possuam gravidez de alto risco, bem como a Lei de Execuções Penais, em seu art. 117, 

que dispõe sobre a modificação do regime de cumprimento da pena aberto para 

domiciliar na hipótese da condenada gestante. 

A falência do sistema carcerário permite, por meio de interpretação sistemática, 

a extensão de efeitos destes dispositivos para os casos nos quais as condições materiais 

de cumprimento de pena não estejam disponibilizadas pelo Estado, observando-se, 

dessa forma, o comando do art. 1º, III e do art. 5º, III da Constituição. 

Tal medida poderá ser acompanhada com a utilização de monitoração 

eletrônica, tecnologia presente que permite a ressocialização sem a retirada, abrupta, da 

condenada do seu meio social. A utilização desta tecnologia permite a manutenção dos 

elos familiares, o exercício de atividade profissional, bem como a diminuição da taxa de 

ocupação nos estabelecimentos prisionais, com um custo social ínfimo
176

. 

Essa solução encontra-se orientada pelos princípios constitucionais, da 

dignidade das mulheres grávidas e do nascituro/filho, pois resguarda a entidade familiar, 

evita a exposição de gestantes a ambientes insalubres e incompatíveis com sua condição 

de vulnerabilidade, bem como respeita ao princípio da intranscendência da pena, 

resguardando os direitos das crianças. 

Além dessas medidas, a atuação do Ministério Público na fiscalização das 

condições de cumprimento de pena e poderá gerar demandas coletivas que visem 

compelir o Poder Público ao cumprimento das disposições legais, para que as condições 

de higiene, segurança, saúde, sejam garantidas. 
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 Segundo Edmundo Oliveira apud Rogério Greco: “A prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico 

afasta de seus beneficiários a promiscuidade e as más condições de higiene, a ociosidade e a 

irresponsabilidade, encontradas em tantas prisões. Trata-se de um tipo de punição que não acarreta o 

estigma do associado ao encarceramento, assegurando a continuação de uma vida ‘normal’ aos olhos do 

empregador e junto da família.” GRECO, Rogério. Monitoramento eletrônico. Disponível em: 

<rogeriogreco.jusbrasil.com.br/artigos/121819870/monitoramentoeletronico >. Acesso em: 05 de 

fevereiro de 2015. 

http://rogeriogreco.jusbrasil.com.br/artigos/121819870/monitoramentoeletronico.html


                    

 

7 CONCLUSÃO 

 

Foi necessário um longo percurso histórico para ser alcançado o debate sobre 

os meios jurídicos necessários para garantir a concretização dos direitos dos presos. A 

utilização do direito penal como ultima ratio, respeitando a intervenção mínima, 

ofensividade, insignificância, entre outros, indicam a necessidade de mudanças no 

sistema repressor estatal para que as penas sejam executadas de forma a cumprir o seu 

desiderato e, ao mesmo tempo, resguardar a dignidade humana. 

É fato notório que o sistema carcerário brasileiro não apresenta condições 

adequadas de reinserção social, apresentando estruturas físicas que funcionam como 

“escolas do crime”, multiplicando e perpetuando a violação dos direitos dos 

encarcerados por todos os Estados Federados, em virtude da falta de prioridade da 

questão prisional nas políticas públicas. 

O argumento levantado pelos gestores públicos para justificar tal situação 

consiste na constatação da escassez de recursos públicos, com a consequente limitação 

orçamentária para atendimento das necessidades públicas. 

Porém, por meio de uma análise da Lei Orçamentária é possível constatar 

destinação de somas quatro vezes maiores do que a prevista para a reestruturação do 

sistema penitenciário de recursos públicos para segmentos que não geram impacto 

negativo na dignidade das pessoas, como no caso da publicidade institucional da 

Assembleia Legislativa.  

A ineficácia administrativa é latente, pois, de forma geral, é amplo o arcabouço 

normativo interno, que, caso fosse respeitado, permitiria o cumprimento da pena de 

forma adequada. Porém, nos casos das mulheres submetidas ao encarceramento, é 

constatada uma lacuna legislativa que impede o respeito às especificidades que o gênero 

demanda. 

Mesmo participando de diversos compromissos internacionais que buscam 

regulamentar as condições mínimas de tratamento dos presos, em especial as Regras de 

Bangkok (Regras das Nações Unidas para o tratamento das mulheres presas e medidas 



                    

 

não privativas de liberdade para mulheres infratoras), o Estado brasileiro ainda não 

implementou em seu ordenamento interno os dispositivos que contemplariam as 

especificidades das mulheres. 

Dados do sistema InfoPen – Sistema de Informações Penais do Ministério da 

Justiça, demonstram o incremento da participação feminina no sistema carcerário, com 

variação positiva de 22% da quantidade de mulheres detidas entre os anos de 2008 e 

2012. No caso das encarceradas no Rio Grande do Norte, a população carcerária 

feminina cresceu neste período, aproximadamente, 75%, enquanto as vagas disponíveis 

no sistema carcerário 28%. 

O déficit de vagas para o sistema carcerário feminino nacional, em 2012, era de 

55,15%, enquanto no Estado do Rio Grande do Norte, era de 116,5%, acarretando 

superlotação e consequente violação dos direitos fundamentais. 

Os dados levantados sobre o perfil das mulheres submetidas ao cárcere 

nacional e no Estado do Rio Grande do Norte, apresentam a prevalência dos seguintes 

elementos: baixa escolaridade (ensino fundamental), jovem (entre 18 e 29 anos), de cor 

parda, condenada por tráfico de entorpecentes, com pena máxima de até 8 anos. 

Esse perfil demonstra que, de forma geral, as mulheres que praticam crimes 

estão sujeitas a maior vulnerabilidade social. Além disso, o perfil demonstra prática de 

crimes sem violência física e que o envolvimento com o tráfico de drogas se inicia por 

pressão dos parceiros, que utilizam grupos vulneráveis como as crianças e mulheres 

para entregas das drogas. Estes dados confirmam os fatos notórios. 

Esse cenário da criminalidade feminina permite que as políticas públicas 

voltadas às mulheres possibilitem a adoção de uma justiça restaurativa voltada para a 

reintegração social das condenadas por meio do fornecimento de educação 

profissionalizante e orientação para inserção no mercado de trabalho, entre outros 

conjuntos de medidas sociais. 

Porém, como os estabelecimentos prisionais não possuem a estrutura adequada 

para a ressocialização da custodiada, cria-se um estigma social que alimenta o ciclo da 

marginalização.   



                    

 

Neste panorama, destaca-se a situação da mulher submetida ao cárcere que se 

encontra gestante ou com guarda de crianças, pois, nesse caso, trata-se de uma situação 

excepcional que envolve direitos de terceiros (nascituro ou criança). 

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inciso XLV, o princípio da 

intranscendência da pena, impedindo que os efeitos jurídicos da sentença penal 

ultrapassem a dimensão estritamente pessoal do infrator. Determina, também, em seu 

art. 227, que a sociedade e o Estado devem assegurar à criança e ao adolescente o 

princípio da proteção integral, destacando, expressamente, o direito à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. 

Convém frisar que a Comissão Estadual de Ex-Presos Políticos de São Paulo, 

adotando postura condizente com os dispositivos constitucionais, já reconheceu a 

prática de tortura na vida intrauterina e conferiu direito à indenização à pessoa que 

sofreu danos morais em virtude de tal situação. 

As previsões na Lei de Execução Penal de reserva de seção para gestante e 

parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos, 

com finalidade de assistir criança desamparada cuja responsável estiver presa, não se 

coadunam integralmente com os dispositivos constitucionais supracitados e com as 

orientações internacionais que propõem elaboração de programas apropriados para 

mulheres grávidas, lactantes e com filhos na prisão. 

No normativo internacional além de ser permitida, no momento do ingresso no 

sistema carcerário, à critério da condenada, a suspensão da detenção por período 

razoável para que o melhor interesse da criança seja preservado, existem diversas regras 

que buscam preservar a entidade familiar. 

O ordenamento jurídico pátrio estabelece tratamento benéfico para as mulheres 

grávidas ou que possuam filhos menores ou portadores de deficiência física ou mental 

submetidas ao cárcere, possibilitando a substituição da restrição da liberdade pela 

concessão de prisão domiciliar, porém, a depender do tipo de pena aplicada, se 

provisória ou definitiva, os requisitos para sua concessão são distintos. 

As mulheres condenadas que estejam cumprindo pena em regime aberto 

possuem, de acordo com o art. 117 da Lei de Execução Penal, o benefício da 



                    

 

modificação do regime de cumprimento da pena para o recolhimento domiciliar, desde 

que estejam grávidas ou possuam filho menor ou deficiente físico ou mental. 

Por sua vez, a Lei nº 12.403/2011, estabeleceu no art. 318, III e IV do Código 

de Processo Penal, a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela prisão 

domiciliar, desde que as mulheres estejam gestantes a partir do 7º mês de gravidez ou 

sendo de alto risco, bem como às mães que sejam responsáveis pelos cuidados de 

pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. 

Percebe-se um tratamento benéfico à mulher gestante condenada, uma vez que 

para concessão da prisão domiciliar não é necessário a demonstração do risco à gravidez 

(seja presumido pelo tempo ou atestado por laudo médico), sendo caracterizada violação 

à igualdade e proporcionalidade, uma vez que a gestante submetida a prisão preventiva, 

que possui a garantia da presunção de inocência, submete-se a tratamento mais rigoroso. 

A utilização dos métodos hermenêuticos que buscam concretizar os 

dispositivos constitucionais permite a extensão dos efeitos dos dispositivos relativos à 

prisão domiciliar nos casos em que ocorra omissão estatal que gere exposição a 

situações degradantes, como a violação à integridade física e psíquica das apenadas, 

evitando, dessa forma, a responsabilização civil do estado. 

Assim, enquanto o Estado não garantir os direitos previstos nas Regras de 

Bangkok, deveria ser deferida a substituição da prisão preventiva ou definitiva pela 

domiciliar às mulheres gestantes, sendo este o entendimento que demonstra-se alinhado 

aos ditames internacionais, de respeito à dignidade das mulheres grávidas e do 

nascituro, bem como pelo princípio da absoluta prioridade das crianças, podendo ser 

considerado modelo orientador para resolução de conflitos. 

No que tange à duração da prisão domiciliar para as gestantes, deve-se aplicar 

como regra o inciso III do art. 318 do Código de Processo Penal, que permite o 

cumprimento de pena domiciliar a pessoa que seja imprescindível aos cuidados 

especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência. Assim, no 

período pós-parto, deve ser assegurado a permanência domiciliar mínima para as 

gestantes condenadas de 6 (seis) meses para amamentação podendo estender-se aos 6 

anos quando os técnicos da assistência social comprovarem a necessidade da mãe aos 



                    

 

cuidados dos menores. 

Vale ressaltar que o princípio da intranscendência da pena aliado à dignidade 

humana informam que a garantia prevista na Lei de Execução Penal relacionada à 

fornecimento de creche para assistir criança desamparada cuja responsável estiver presa 

devem ser interpretadas no sentido proteção à criança, de manutenção da entidade 

familiar, evitando a exposição do menor ao ambiente carcerário.  

É de se ressaltar que a adoção da prisão domiciliar deve ser acompanhada do 

monitoramento eletrônico, medida tecnológica de baixo custo com elevado retorno 

social, pois permite a realização do controle da rotina da condenada com a manutenção 

do núcleo familiar. 

Neste caso, as medidas seriam de urgência, devendo ser adotadas enquanto as 

políticas públicas voltadas para a população carcerária feminina, que resguardassem os 

direitos fundamentais das condenadas, fossem executadas. 

Neste caso, a dimensão política da jurisdição constitucional permite que o 

Judiciário, quando provocado, determine que sejam adotadas as medidas necessárias 

para que a custódia dos presos seja efetuada respeitando os parâmetros normativos, 

podendo, até mesmo, determinar o bloqueio de verbas necessárias a este desiderato. 

A superação dessa questão social deverá contar com a participação de todos os 

Poderes constituídos, numa junção de forças que garantam a dignidade das gestantes 

encarceradas e permitam sua ressocialização. 

O Poder Legislativo deve atuar no caminho da regulamentação dos direitos das 

mulheres encarceradas, no padrão estabelecido pelas Regras de Bangkok, que 

consideram suas necessidades e priorizam a utilização de medidas não privativas de 

liberdade. 

Por sua vez, cabe ao Executivo o encargo de adotar medidas emergenciais, com 

a determinação de reforma dos estabelecimentos prisionais, contratação de apoio 

técnico especializado para acompanhamento das gestantes e fornecimento de material 

adequado ao desenvolvimento do nascituro, estimulando, também, a participação da 

sociedade civil. 



                    

 

É chegada a hora de conferir máxima efetividade à Constituição, com 

determinações judiciais que considerem o respeito ao mínimo existencial (assistência à 

saúde, integridade física, alimentação, entre outros) como proposto nas Regras de 

Bangkok, evitando, dessa forma, a degradação da condição humana. 
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