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Resumo: A Lei de Execução Penal (LEP) prevê a possibilidade de concessão de prisão 

domiciliar apenas quando a/o condenada/o se encontrar em regime aberto, surgindo um 

embate entre a norma e a realidade de mulheres presas grávidas ou lactantes, que não estão 

em regime aberto, mas em ambientes prisionais insalubres e sem os cuidados necessários ou 

separadas de seus filhos logo após o nascimento em razão do cumprimento da pena privativa 

de liberdade. A partir desse fato, apresentamos a problemática de nosso estudo, consistente 

em discutir a violação de direitos fundamentais de mães e crianças em fases de gravidez e 

lactância, respectivamente, durante o cumprimento de pena privativa de liberdade da genitora. 

No intuito de investigar e compreender essa realidade na Comarca do Rio Grande/RS, 

realizamos pesquisa bibliográfica e de campo, através de entrevistas com genitoras apenadas 

em prisão domiciliar por conta da gravidez e da lactação, justificando a defesa da 

possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, visando a 

proteger a maternidade, o vínculo materno e o melhor interesse da criança. 

Palavras-chave: Execução Penal, Direitos Fundamentais, Apenadas Gestantes e Lactantes, 

Prisão Domiciliar. 

 

Introdução  

A Lei de Execução Penal (LEP), Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (BRASIL, 

1984), em seu artigo 117, prevê a possibilidade da prisão domiciliar (PD) da apenada gestante 

que cumpre pena de prisão apenas no regime aberto, dispositivo que evidentemente destoa 

dos princípios da humanidade das penas e do melhor interesse da criança e que viola direitos 

                                                           
1
 O presente artigo desenvolve pesquisa iniciada na monografia final de curso realizada para conclusão da 

graduação em Direito na FURG, no ano 2015 sob a orientação da Prof.ª Me. Rita de Araujo Neves. 
2
 Bacharela em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG), pós-graduanda em Direito Civil e 

Processual Civil na Universidade Católica de Pelotas (UCPel) e em Prática Jurídica Social - Residência Jurídica 

- na Universidade Federal de Rio Grande (FURG). Advogada OAB-RS (jessyca.rp@hotmail.com) Rio 

Grande/RS, Brasil. 
3
 Mestra e doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Faculdade de Educação (FaE) na 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Advogada OAB-RS e Profa. Adjunta da Faculdade de Direito na 

Universidade Federal do Rio Grande-FURG (profarita@yahoo.com.br) Pelotas/RS, Brasil. 



2 

 

 

fundamentais da mãe e sua/seu filha/o, à luz da Constituição Federal (CF) de 1988 e 

legislação ordinária, notadamente considerando que, segundo pesquisas, adiante apresentadas, 

as quais são corroboradas pelo senso comum, os ambientes prisionais brasileiros são 

verdadeiros depósitos de seres humanos. 

Nesse contexto, destaca-se a situação das mulheres presas gestantes, as quais têm o 

sofrimento da pena intensificado por estarem em ambiente insalubre e sem os cuidados 

médicos necessários. Ademais, o período de amamentação não é oportunizado, tolhendo-se 

mãe e bebê de direitos mínimos já legalmente garantidos. Assim, a concessão da PD à 

gestante ou lactante é medida justa que assegura, em parte, a humanização da pena e a 

especial proteção da criança. 

Destarte, o presente texto visa abordar a possiblidade de concessão de PD a essas 

mulheres mães e apenadas, trazendo, para tanto, estudo de caso da comarca de Rio Grande, no 

Rio Grande do Sul. Para tanto, inicialmente, traçamos breve panorama da realidade do 

sistema carcerário nacional e, adiante, tratamos do necessário respeito aos direitos 

fundamentais da presa, decorrência lógica da constitucionalização da execução penal, 

abarcando os princípios que circundam essa área. A seguir, abordamos o princípio 

constitucional de proteção à maternidade e à infância, bem como os direitos daí decorrentes. 

Por fim, no estudo de caso realizado, damos voz às personagens reais que vivenciam 

essa problemática na Comarca do Rio Grande/RS através de entrevistas despadronizadas ou 

desestruturadas
4
 com genitoras apenadas em PD concedidas em razão da gestação ou 

lactância e com a Juíza da Vara de Execuções Criminais (VEC) daquela comarca à época da 

coleta dos dados que sustentam nosso estudo
5
.  

 

1. Breve panorama do atual Sistema Carcerário Brasileiro 

No Brasil, a pena privativa de liberdade (PPL)
6
 pode ser cumprida nos regimes 

fechado, semiaberto ou aberto
7
. O artigo 88 da LEP preconiza que o apenado cumprindo pena 

em penitenciária ficará em cela individual com dormitório, aparelho sanitário e lavatório já o 

artigo 89 prevê que a penitenciária destinada às mulheres possuirá seção para gestante e 
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parturiente, além de creche para abrigar as/os filhas/os das presas, que necessitem do amparo 

maternal e que contem mais de 6 (seis) meses e menos de 7 (sete) anos de idade. Nesse 

mesmo sentido, o artigo 37 do CP trata de um “regime especial” para as mulheres que 

cumprem pena, determinando que se deve dar “em estabelecimento próprio, observando-se os 

deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal [...]” (BRASIL, 1940).  

Porém, o que é previsto em lei não faz parte da realidade da execução penal no 

Brasil.  

A jornalista Nana Queiroz (2015) denuncia o esquecimento dessas presas pelo 

Estado, relatando que os presídios brasileiros carecem de condições materiais e que as 

apenadas chegam até mesmo a utilizar-se de miolo de pão como forma de conter o fluxo 

menstrual. Ainda, Queiroz (2015) relata episódios de nascimentos de bebês de apenadas no 

banheiro e afirma que uma apenada fora torturada com o filho de três meses no colo: 

enquanto policiais a agrediam fisicamente, uma algema atingiu o supercílio do bebê.  

Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no ano de 2015, o quadro 

carcerário nacional estava alicerçado em 2.774 estabelecimentos penais, os quais contavam 

com 378.007 vagas e suportavam 605.315 presos, atingindo o déficit de vagas em 227.308 

sendo que, no ano de 2014 ultrapassou o número de 700 mil presos.  

No tangente à população carcerária feminina, os dados são de 2013, provindos do 

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), indicando mais de 36 mil presas no Brasil. 

Do total de estabelecimentos penais existentes (2.774), apenas 82 são destinados a abrigar 

mulheres, havendo, ainda, um déficit de vagas que ultrapassa a marca de 14 mil. 

Já o Estado do Rio Grande do Sul conta com 98 estabelecimentos penais, sendo que 

apenas 5 destinados às mulheres, os quais possuem capacidade de abrigar 1.175 presas, o que, 

evidentemente não suporta a população carcerária feminina gaúcha, que supera o número de 

2.011 mulheres, segundo dados do InfoPen de 2011
8
.  

Em Rio Grande-RS, lócus do nosso estudo, segundo dados do CNJ, a Penitenciária 

Estadual do Rio Grande (PERG) é masculina, com total de 568 vagas. No entanto, essa 

penitenciária mantinha, em 2015 e segundo mesmos dados do CNJ, 50 mulheres reclusas
9
, 

divididas em duas galerias que não possuíam unidade materno-infantil e não atendiam às 

distinções de sexo. 
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Quando de nossa intervenção, a PERG mantinha reclusas/os que cumpriam pena em 

todos os tipos de regime – fechado, semiaberto e aberto –, pois na comarca não existia colônia 

agrícola ou industrial e embora houvesse casa de albergado, anexa à penitenciária, essa 

dispunha de vagas insuficientes à demanda, motivo pelo qual muitos presos do regime aberto 

cumpriam pena dentro da PERG, como se estivessem em regime fechado. Estava em 

construção a Cadeia Pública Feminina de Rio Grande, a qual contaria com berçário para 

permanência de crianças de até seis meses de idade. Tal obra tinha, inicialmente, previsão 

para término em outubro de 2015
10

, entretanto, em 2015, segundo informações da juíza da 

VEC de Rio Grande, a nova previsão para conclusão seria de um a dois anos. Hoje, 2017, 

pelos dados do DEPEN
11

 a obra está paralisada e sem previsão para término. 

Portanto, embora a CF e legislação infraconstitucional preconizem cumprimento da 

PPL de forma digna, não é essa a realidade do sistema carcerário brasileiro, pois usual as 

apenadas serem esquecidas pelo Estado e terem desrespeitados seus direitos, sobrevivendo no 

interior dos presídios indignamente. 

 

2. Considerações Gerais acerca da Prisão Domiciliar (PD) 

A PD consiste no recolhimento do indivíduo em residência particular. No 

ordenamento jurídico brasileiro, tanto o Código de Processo Penal (CPP), nos artigos 317 e 

318, quanto a LEP, no artigo 117, preveem o instituto da PD, sendo que no primeiro o 

recolhimento domiciliar substitui a prisão preventiva, como medida cautelar, e no segundo a 

previsão se dá em substituição à prisão pena, em casos de condenados do regime aberto
12

. A 

última hipótese é a abordada neste estudo. 

A LEP prevê possibilidade de PD à condenada gestante ou com filho menor. 

Entretanto, só é aplicável às apenadas que estejam cumprindo pena em regime aberto, o que, 

considerando a realidade carcerária existente, vai de encontro aos direitos fundamentais da 

reclusa e de sua/seu filha/o. 
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2.1 Da Constitucionalização da Execução Penal 

Com a constitucionalização da execução penal, em 1988, os princípios penais, como 

o da humanidade, da pessoalidade e da individualização das penas tornam-se corolários da 

execução penal. 

Nesse diapasão, importa mencionar que a CF, no artigo 5º, incisos II, XLVII e XLIX, 

aduz que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante e 

preconiza que não haverá penas perpétuas ou cruéis, assegurando às presas o respeito à 

integridade física e moral. 

Nessa linha, o princípio da humanidade das penas norteia que nenhuma pena pode 

interferir na dignidade da condenada ou lesionar sua constituição física ou psicológica.  

Já o princípio da pessoalidade das penas trata da intranscendência da condenação, ou 

seja, “nenhuma pena passará da pessoa do condenado [...]” (art. 5º, inciso XLV, CF). Ainda, a 

lei deve regular a individualização das sanções (art. 5º, inciso XLVI, CF). Nesse diapasão, 

Bittencourt (2011) aduz que a pena deve ser individualizada às circunstâncias de cada 

apenada, adequando-se concretamente às suas particularidades humanas. A despeito disso, a 

CF prevê em seu art. 5º, inciso XLVIIII, que a pena será cumprida em estabelecimentos 

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

Destarte, se percebe que toda a base principiológica decorrente da 

constitucionalização da execução penal é suportada pelo princípio da dignidade da pessoa 

humana, valor que norteia todo o ordenamento jurídico. Assim, todos os direitos da apenada 

não atingidos pela condenação devem ser respeitados na execução da pena, o que se efetiva 

diante do respeito à condição de ser humano, com a individualização da pena e com a 

limitação dos efeitos dessa. 

 

3. Da Proteção Legal à Maternidade e à Infância 

O artigo 6º da CF assegura a proteção à maternidade e à infância como direito social 

fundamental. Assim, visando assegurar dignidade a esse momento tão peculiar na vida da 

mulher, o sistema normativo brasileiro prevê, em vários dispositivos, formas que efetivam a 

proteção constitucional da maternidade e da infância. A esse respeito, voltando-se ao aspecto 

das mulheres que cumprem PPL, a CF, o ECA e a LEP prevêem a manutenção conjunta de 

mãe e filha/o a fim de ser procedido ao aleitamento materno
13

. Em conformidade a isso, o 

                                                           
13
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ECA e a LEP asseguram acompanhamento médico à mulher nos períodos pré e pós-natal, nos 

artigos 8º e 14, respectivamente
14

.  

Também visando a essa proteção o ECA institui a proteção integral da criança e do 

adolescente, entendendo-os como pessoas em desenvolvimento em situação de prioridade. 

Ademais, aduz no art. 5º que “[...] nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na 

forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.” 

Barros (2010) ensina que do princípio do melhor interesse da criança se depreende 

que em caso de embates que envolvam o interesse de crianças e adolescentes, a lei deverá ser 

aplicada de forma a garantir de forma precípua seus interesses. 

Destarte, resta evidenciado que quando separadas/os de suas genitoras sendo 

impossibilitadas da amamentação e do afeto materno, resta evidenciado o desrespeito ao 

princípio do seu melhor interesse. 

Dessa forma, deve ser priorizada a manutenção do vínculo familiar e os direitos da 

criança, evitando o binarismo da escolha que a leva a viver na prisão ou longe da mãe, já que 

nas duas alternativas é evidente a violação dos direitos da/o infante. 

Com efeito, a manutenção da/do bebê junto à mãe traz implicações fisiológicas e 

psicológicas
15

 tanto à/ao infante, como à recente mãe. Além das implicações no 

desenvolvimento mental e emocional, o aleitamento materno acarreta importantes benefícios 

aos aspectos fisiológicos da criança. Nesse sentido, amamentar não significa somente nutrir 

uma/um bebê, mas também protegê-la/lo de doenças e da morte, além de contribuir de forma 

primordial para a consolidação dos laços afetivos entre mãe e filha/o. 

Logo, se a CF é prevalente a todo o ordenamento jurídico, evidentemente também 

deveria prevalecer intramuros, no cárcere. Disso decorre que a proteção à maternidade e à 

infância, deve se fazer presente na execução penal. 
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  Art. 8
o
  É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de 

planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao 

puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.  

§ 10.  Incumbe ao poder público garantir, à gestante e à mulher com filho na primeira infância que se encontrem 

sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do 

Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino competente, 

visando ao desenvolvimento integral da criança.         

Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá 

atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 

§ 3
o
  Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo 

ao recém-nascido.  
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4. Da Possibilidade de Concessão da Prisão Domiciliar (PD) às apenadas gestantes e/ou 

Lactantes fora do regime aberto – Um Estudo de Caso na Comarca do Rio Grande/RS 

Durante estágio realizado por uma das autoras, no ano de 2013, junto à Defensoria 

Pública do Rio Grande do Sul, Comarca de Rio Grande, na VEC, eram realizados 

atendimentos semanais às/aos apenada/os. Nesses atendimentos, uma das autoras conheceu 

Teresa
16

, mulher gestante que cumpria pena no regime semiaberto e que gostaria de usufruir 

da PD, devido à sua condição. Ao proceder à pesquisa para realizar petição junto ao Juízo da 

VEC, tal autora deparou-se com a falta de previsão legal para concessão da PD, considerando 

que a lei autorizava o benefício somente para presas em regime aberto no cumprimento da 

PPL. Entretanto, a partir dos argumentos teóricos já defendidos neste estudo, peticionou-se 

junto à VEC, em favor de Teresa, e o Juízo deferiu o pedido de PD, daí emergindo inspiração 

à pesquisa. A pesquisa de campo foi procedida com entrevistas despadronizadas realizadas 

com a juíza da VEC de Rio Grande/RS e também com duas apenadas que usufruíam da PD 

pelo mesmo motivo defendido neste estudo. Essa abordagem intentou revelar a importância 

do instituto da PD de apenadas gestantes e lactantes e, mesmo para presas que cumpriam pena 

em regimes fechado e semiaberto, alertar para a possibilidade de concessão do benefício, 

nessas hipóteses. No tocante à adoção dos procedimentos éticos exigidos para as pesquisas 

com seres humanos, salientamos que o inteiro teor das entrevistas transcritas, bem como os 

termos de consentimento das entrevistadas encontram-se na posse das autoras. 

Para realização da pesquisa de campo, preliminarmente, pesquisou-se, com o auxílio 

da Defensora Pública da VEC, Dra. Dani Accorsi Teles, os números dos Processos de 

Execução Criminal (PECs) das presas que estivessem em PD pelo motivo de gestação ou 

lactação. Conhecidos esses dados, realizamos consulta das Cartas Guias das apenadas no 

Portal PEC – sistema do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o que indicou os 

endereços das presas. Assim, localizadas nessa fase exploratória as duas apenadas que eram 

sujeitos de interesse à nossa investigação, foram essas contatadas e convidadas à participação 

voluntária em nosso estudo, com o que anuíram. Igualmente, isso se deu em relação à juíza da 

VEC. Assim, as apenadas e a juíza foram entrevistadas individualmente. Foi explicado o 

objetivo da pesquisa, bem como garantido o anonimato das participantes voluntárias. Foi 

apresentada carta de informação às entrevistadas e o termo de consentimento livre e 

                                                           
16Nome fictício. 



8 

 

 

esclarecido. Após leitura e demais informações prestadas pela pesquisadora, as entrevistadas 

assentiram colaborar com a investigação e assinaram os termos, dando-se início às entrevistas.  

 

5. Análise e Discussão dos Resultados da Pesquisa 

5.1 Percepções da Juíza da VEC (Rio Grande/RS) acerca da concessão de PD 

por gestação e/ou lactância às apenadas fora do regime aberto 

Na entrevista com a juíza da VEC questionamos seu entendimento acerca da 

possibilidade de concessão de PD à apenada gestante ou lactante que cumpria pena fora do 

regime aberto. Por ocasião da entrevista
17

, a magistrada exercia seu cargo há 

aproximadamente oito anos e atuava na VEC daquela Comarca desde o mês de abril de 2015. 

Ela demonstrou conhecer a realidade prisional da PERG e mostrou-se empenhada, 

conjuntamente à administração penitenciária, em melhorar o quadro existente, entendendo, 

também, ser o Juízo da execução um garantidor dos direitos fundamentais da apenada. 

Vejamos: 

[…] Somos muito mais administradores, junto com o executivo, do 

que propriamente um juiz de carreira para aplicar o que tá escrito na 

Lei de Execuções Penais. [...] me parece que fundamental para surtir 

algum resultado prático, além da punição desses apenados, buscar 

uma ressocialização dessas pessoas, é essa presença física do juiz, 

dentro do presídio, conversando com eles e mostrar a eles que são sim, 

merecedores de atenção, de garantias mínimas, de dignidade humana, 

de busca de saúde mínima, […] E pra que isso aconteça depende 

muito de cada um de nós. E me parece que a Vara de Execução tem 

um papel fundamental nisso e tem que se engajar, tem que e 

comprometer com essa ideia, com essa iniciativa, tem que se fazer 

presente lá.  

Ainda, a magistrada confirmou inexistir possibilidade de abrigar bebês recém-

nascidas/os dentro da PERG, salientando que estava sendo construído em do Rio Grande/RS 

um presídio especificamente feminino. Na intenção de manter o vínculo familiar entre mãe e 

filha/o, bem como o aleitamento materno, ela entendeu ser possível conceder, na prática, a PD 

para gestantes em final da gestação até o fim da amamentação ou quando a criança completar 

1 (um) ano de idade, mesmo para aquelas mães que cumpriam pena em regime fechado ou 

semiaberto: 

A Penitenciária Estadual de Rio Grande é um presídio masculino. São 

4 pavilhões, cada pavilhão com duas galerias. Como nós temos um 

contingente de presas mulheres e hoje há no Estado, específica 
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 Entrevista realizada em 20 jul. de 2015. 
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feminina, em [...] Guaíba e Porto Alegre e também em Camaquã uma 

ala e também em Canguçu uma ala, mas presídios femininos com 

capacidade pra abrigar criança, gestante e bebês... só Guaíba e Porto 

Alegre. […] Aqui no Estado são duas, Madre Peletier em Porto Alegre 

e a Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba. Essas penitenciárias 

ficam muito longe de Rio Grande, [...] e eu tenho muita convicção de 

que se quiser ressocializar alguém, não pode tirar de perto da família. 

Hoje tá em construção em Rio Grande o Presídio Feminino de Rio 

Grande, as obras já iniciaram, tá em terraplanagem, a previsão a 

SUSEPE, hoje, é em torno e 1 ou 2 anos pra inaugurar [...] o que nós 

temos são duas galerias improvisadas pra abrigar mulheres, cada 

galeria tem 5 celas, então nós temos 10 celas femininas, improvisadas, 

dentro do Pavilhão 3, dentro da PERG, que abriga, elas não tão 

superlotadas, abriga de 2 a 3 mulheres por cada cela, mas elas não tem 

condições de abrigarem um bebê. […] É uma construção prática que 

se faz, pela lei, só pode dar prisão domiciliar pra gestante ou lactante 

no regime aberto. […] a gente como não tem como abrigar uma 

criança na PERG, hoje, e também não quer tirá-las daqui pra Guaíba 

ou Porto Alegre, acaba permitindo que fique em casa durante o 

período de amamentação. Final da gestação e amamentação, até os 12 

meses, geralmente, de vida da criança a mãe fica em casa. Quando ela 

para de amamentar o filho ou a criança fechou 1 ano de idade, ela 

retorna pro presídio, pro regime onde cumpria pena. […] Eu sei que 

nós temos apenadas em casa amamentando, temos acho que pelo 

menos duas apenas que eu lembre, a gente tá com, hoje, não chega a 

50 mulheres na PERG... Dessas eu sei que pelo menos duas gestantes, 

em início de gravidez que estão cumprindo pena ainda na PERG, mas 

quando chegar num momento mais avançado da gravidez vai ser 

deferida a prisão domiciliar. A prisão domiciliar é pena, elas tão 

proibidas de sair de casa para qualquer hipótese, até pra consultar tem 

que ter autorização da VEC. São cientes que se descumprirem, 

retornam para a penitenciária. E a gente tenta fazer uma fiscalização 

pelo menos uma vez por mês até à casa. A Brigada Militar fica 

avisada para fiscalizá-las dentro de casa. Pra que fiquem longe de 

qualquer situação irregular e do crime. 

Nesse sentido, a investigação evidenciou a importância da concessão de PD para 

gestantes e lactantes, porque na Comarca investigada não era possível admitida a entrada de 

crianças menores de 01 (um) ano na PERG, nem mesmo para a amamentação, enquanto para 

as crianças entre 01 e 03 anos de idade, a possibilidade de entrada era analisada caso a caso. 

Isso porque, no entendimento da magistrada entrevistada, não é saudável para uma criança 

estar dentro de um estabelecimento prisional: 

[…] a gente evita ao máximo que criança pequena visite a 

penitenciária. A gente entende que não é lugar pra criança [...] Mas 

também entende que não pode afastar dos pais, então... Tá fazendo 
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muito caso a caso... Menos de 1 ano, em nenhuma hipótese entra no 

presídio. De 1 a 3 anos, é caso a caso. Acima de 3 anos, é permitido 

desde que se tenha um responsável e o responsável tem que ter a 

guarda dessa criança. [...] Porque infelizmente a gente não tem total 

controle do que tá acontecendo lá dentro. […] A gente não permite 

que bebês ainda em fase de amamentação frequentem à PERG, pra 

protegê-los, mas autoriza que a mãe faça esse contato com o filho, 

amamentando em casa, longe da PERG.  

Dessa forma, a partir das respostas da entrevistada restou evidenciado que essa 

entendia possível a concessão da PD para apenada gestante e/ou lactante, mesmo fora do 

regime aberto, sendo essa uma prática jurídica garantidora dos direitos fundamentais da 

mãe/apenada e da criança. 

 

5.2. Visão de apenadas fora do regime aberto e em prisão domiciliar (PD) 

concedida por motivo de gestação e/ou lactância na Comarca do Rio Grande/RS 

A primeira apenada a ser entrevistada foi Bárbara
18

, a qual concedeu a entrevista em 

sua casa, onde cumpria PD em razão da gestação e por ser mãe recente. Bárbara foi 

condenada numa pena total de 22 anos e 3 meses, pelo delito de latrocínio, sendo que em 

janeiro de 2016 implementaria as condições que davam direito à concessão de livramento 

condicional. A apenada residia sozinha com sua filha, uma vez que o companheiro, pai da 

menina, também cumpria pena na PERG e falecera antes da criança nascer. Segundo a 

entrevistada, ele estava em regime semiaberto e trabalhava durante o dia, retornando à PERG 

para dormir, quando, num desses dias de trabalho, sofreu um tiro – fato que a apenada 

emocionou-se ao relatar. Por residir sozinha e ter uma bebê para cuidar, a apenada realizava, 

dentro da residência, serviços de costura como forma de sustento. Quando do deferimento da 

PD, Bárbara já cumpria pena no regime semiaberto, exercia atividades laborais externas à 

penitenciária e contava com, aproximadamente, 6 meses de gestação. Por ocasião da 

entrevista
19

, sua filha, a pequena Luana
20

, contava com 1 ano e 3 meses de idade, sendo ainda 

amamentada pela genitora e aparentava ser uma criança saudável. 

Destacamos, a seguir, um trecho de sua entrevista: 

E tu teve o bebê... tivesse a prisão domiciliar um pouquinho antes 

de ter o bebê? 

                                                           
18

Nome fictício. 
19

 Entrevista realizada em 15 jul. de 2015. 
20

Nome fictício. 
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Um pouquinho antes. Acho que uns três meses antes. Porque eu tive 

outros problemas também, né. A gravidez foi tranquila, mas eu perdi o 

pai dela... 

[...] 

Tá... Ficou quanto tempo na PERG? E como é que foi a gravidez 

pra ti lá dentro, assim, foi complicada... como foi? 
É que eu fui pro regime semiaberto, né. Minha gravidez, no caso, eu 

passei na rua. Eu só ia pra dormir. Trabalhava no PAC da Ambiental e 

eu só retornava pra dormir. 

Trabalhava no PAC e voltava só pra dormir... Passava o dia 

inteiro...? 
Isso. Passava o dia inteiro. 

Aí tu trabalhou até o sexto mês mais ou menos? 
Ah é... Até eu ganhar a domiciliar eu trabalhei. 

[…] 

E ela (a filha) foi amamentada por quanto tempo? 
A Luana? Ela mama até hoje. Ela tá com 1 ano e 3 meses e não larga o 

“tetê” dela. 

 

Bárbara demonstra que não teve muita dificuldade durante a gestação, embora 

estivesse presa. Aparentemente, isso está vinculado à boa relação que mantinha com as 

agentes penitenciárias, gerada por seu comportamento disciplinado. Além disso, o Conselho 

da Comunidade – um dos órgãos da execução da pena
21

 – revelou-se bastante atuante na 

PERG, oferecendo assistência às presas. Entretanto, a entrevistada manifestou que foi 

fundamental a concessão da PD para ela e a bebê, pois além da importância do contato entre 

mãe e filha e do processo de aleitamento, ela era a única pessoa que poderia proceder aos 

cuidados da filha, pois é natural da cidade de Pinheiro Machado/RS, não contando com 

familiares em Rio Grande dispostos a responsabilizarem-se por sua filha. 

E o que foi mais difícil pra ti, estando grávida e estando lá dentro 

do presídio? 
Difícil... bom... eu não tive dificuldade, né. Porque os guardas todos 

gostavam de mim. Todo mundo me tratava bem, né. Então... Não 

houve dificuldade. 

E quando tavas lá dentro, assim, tu tinhas medo que quando o 

bebê nascesse tu ficasse longe... O que tinhas mais medo, assim? 
Ah, é... A tensão é bárbara, né. Até conseguir a prisão domiciliar eu... 

eu sempre na expectativa né, de ter que abandonar ela, né. 

Qual o nome dela? 
É Luana. Que mesmo que eu tivesse no regime semiaberto eu veria ela 

durante o dia, né. Mas e à noite? 

Com quem ela ia ficar? 
Com quem ia ficar? Não ficava com ninguém, por que eu não tenho 

familiar aqui. Não tenho nada aqui. Então... 

                                                           
21

 V. art. 80 da LEP 
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E daí ela não teria com quem ficar aqui?  
Não teria com quem ficar, por que por ela sou só eu mesmo. 

Como é que é a estrutura lá dentro da PERG? Assim, eu atendia 

lá dentro da PERG também, tá... É que eu nunca entrei lá dentro, 

eu ficava ali pelos corredores, né. Como é que é lá dentro, quais as 

condições? 
Bom... a gente tem ajuda do Conselho da Comunidade, né. Assim... eu 

não sei... Pra mim não teve dificuldade, por que o tempo que eu fiquei 

lá dentro eu fiquei sempre trabalhando. É assim: te ajuda que Deus te 

ajuda, né. Lá dentro é assim. Se tu manter a disciplina, tu tem as tuas 

regalias, né. Que não são muitas regalias, mas dentro do possível, né... 

E o Conselho da Comunidade sempre ajudando. A Dona Luiza 

mesmo, sempre levou sabonete, absorvente. Se a Dona Luiza não 

levasse, as guardas também alcançavam... Não tem luxo, né. Mas tu 

come, tu tem o teu fogão, tu esquenta a tua comida. Então eu, pra 

mim... não houve dificuldade né. E aí quando eu engravidei ainda não 

tive dificuldade nenhuma de comer uma fruta, de comer um legume, 

por que me alcançavam né. 

E tu achas que foi importante esse período de amamentação, em 

tu tá junto dela? 
Sim, por que eu não tenho ninguém por ela, né. Eu faço minhas 

costuras, eu faço as minhas coisas aqui... E no caso eu mantenho ela 

na fralda, eu mantenho ela nas frutas dela... Eu que levo ela no 

postinho...  

Sim. Tu cuidas dela totalmente. 
É eu que tenho que cuidar dela, né. Eu não tenho ninguém por ela 

aqui.  

O que tu sonhas daqui pra frente? Quais são os planos que tens 

pra ti e pra tua filha? 
Ah, é muitos planos... Ah, ano que vem eu já vou começar a trabalhar. 

Já vou poder dar mais as coisas pra ela. Ela já tem as coisinhas dela 

direitinha, né. Tem o bercinho, tem as coisinhas dela. Mas eu quero 

dar mais. O mais que eu puder dar pra ela [...]. 

 

Com efeito, a concessão da PD, em período tão peculiar da vida de Bárbara, como a 

gestação, possibilitou-lhe a constituição de uma família e a consolidação do vínculo afetivo 

com a filha recém-nascida.  

A outra apenada entrevistada foi Teresa, mulher que inspirou o presente estudo. Ela 

cumpria pena de 8 anos e 6 meses, pelo delito de tráfico de drogas e na ocasião da 

entrevista
22

, aguardava a decisão sobre concessão do livramento condicional e residia com 

filhos e esposo. Quando da conclusão da fase exploratória deste estudo, já havia resposta 

positiva do Poder Judiciário, concedendo o benefício em 22/07/2015. Quando do deferimento 
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 Entrevista realizada em 16 jul. de 2015. 
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da PD, ela estava no sétimo mês gestacional e já cumpria pena no regime semiaberto, 

trabalhando como empregada doméstica durante o dia e retornando à noite.  

O filho da apenada que ensejou à concessão da PD é Rafael
23

, que contava com, 

aproximadamente, 01 ano e 6 meses de idade. 

No tangente à importância da concessão da PD, Teresa revelou que foi fundamental 

para que procedesse aos cuidados do filho, porque, assim como Bárbara, ela também não 

contava com a ajuda de ninguém que tomasse conta do pequeno, considerando também que o 

mesmo teve complicações de saúde e que quando do nascimento de Rafael, o esposo de 

Teresa também estava preso. A apenada denunciou a impossibilidade da PERG manter 

abrigada, de forma saudável, uma gestante, como veremos a seguir. 

E como é que foi a gravidez pra ti, estando lá dentro? 
Horrível, por que tu não tens acesso a nada, né. Tu não tens acesso a 

médico, a pré-natal decente. Só tu ganhando a domiciliar mesmo. Eu 

tive a sorte que eu já estava no semiaberto, eu não passei a minha 

gravidez lá dentro. Inteiramente lá dentro.  

E não tem tratamento lá dentro com médico? 
O médico que tem é os tarados, que são presos, que é médico... Mas é 

clínico geral, não é uma pessoa especializada, que possa te tratar. 

Medicação lá dentro é horrível que tu tá com dor, alguma coisa, é um 

remédio por preso, é um sacrifício. Tudo lá dentro é inacessível, 

entendeu? Então é muito difícil. Tipo... se tu não consegue a 

domiciliar, tu ganha teu bebê e tem que arrumar alguém pra ficar com 

ele. Eu no meu caso, não ficaria com ninguém.  

Aí então tinhas esse medo, assim, de ser separada do teu filho? 

Além da condição ruim, lá, também tinha isso... 
Ah, é, de ter que ficar longe né. Tem casos que acontecem né, de 

pessoas que não tem ninguém pra correr atrás pra elas aqui fora, ficam 

lá dentro, aí... eu quando tava lá, teve um caso de uma menina que a 

criança foi recolhida, né. Por que não tinha com quem deixar. Não 

tinha pai, não tinha mãe.  

E os problemas de saúde dele... tinha que estar sempre em função, 

né? 
Sim, aham, [...] ele ficou internado um mês e depois tinha que ir 

periodicamente ao médico, ele nasceu com problema cardíaco 

também, né. Sopro no coração, problema respiratório, uma função... 

Mas agora tá tudo bem, graças a Deus. 

 

Importante referir a discrepância existente entre os depoimentos das duas 

entrevistadas/apenadas no tocante às condições da PERG. Bárbara percebia o ambiente 

carcerário da PERG de forma mais tranquila que Teresa, afirmando não ter tido dificuldades 

dentro da prisão, mesmo quando estava grávida. Por outro lado, Teresa afirmou ser “horrível” 
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o ambiente prisional, carecedor de qualquer estrutura para manter uma pessoa abrigada, muito 

menos uma gestante ou um bebê. Dentro desse contexto, compreendemos que tal resultado 

deve-se à grande diferença no tempo de cumprimento das penas das entrevistadas. Salvo 

melhor juízo, Bárbara acabou por se ambientar ao presídio e acostumar-se com as condições 

existentes, fazendo amizades e sujeitando-se à disciplina imposta. Por sua vez, Teresa 

permaneceu menos tempo reclusa, não se habituando à prisão, que, nas palavras da própria 

juíza da VEC, é uma penitenciária masculina e que não oferece condições estruturais 

completas de abrigar uma mulher. 

 

Considerações Finais 

No presente artigo, desenvolvemos uma discussão acerca da possibilidade de 

concessão de PD para a apenada que cumpre PPL gestante e/ou lactante, independentemente 

do regime prisional em que se encontre, indo de encontro ao que prevê a LEP, que só 

possibilita a concessão do benefício da PD, como forma de substituição da prisão–pena, 

quando a condenada gestante estiver em regime aberto e inexistir, no presídio, 

estabelecimento de albergue. Realizamos um estudo de caso na Comarca de Rio Grande/RS, 

porque, conforme verificamos após pesquisa realizada, os estabelecimentos prisionais 

brasileiros não possuem as mínimas condições de manter uma apenada gestante. Ademais, são 

raros os cárceres voltados para mulheres, o quais além de não oferecer tratamento 

diferenciado às especificidades do gênero, impedem o exercício da maternidade. No nosso 

entendimento, ainda que existam os espaços materno-infantis, encarcerar uma criança também 

não é a melhor alternativa, pelos argumentos já lançados. Cremos que entender a apenada 

como um ser humano é basilar para a humanização da pena, devendo-lhe o Estado garantir a 

proteção de seus direitos mínimos, dentre os quais o exercício digno da maternidade. Da 

mesma forma, compreendemos substancial que a/o bebê recém-nascida/o, filha/o da mulher 

cerceada de liberdade, seja tratado como sujeito de direitos, em pé de igualdade com qualquer 

outra criança, que possui prioridade absoluta e que deve ter seu melhor interesse sempre 

levado em consideração, tudo em conformidade à CF e ao ECA. 

Concluímos o quão peculiar é a fase gestacional na vida da mulher, bem como os 

primeiros contatos com a/o filha/o, tanto no âmbito físico, quanto psicológico, motivo pelo 

qual a CF e a legislação protegem a maternidade, prevendo a necessidade de 

acompanhamento médico durante a gestação e a necessidade de manutenção conjunta de mãe 
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e bebê, principalmente na fase de lactação. Tal importância dos primeiros contatos igualmente 

se estende à/ao infante, para o qual são essenciais as fases iniciais de contato com a genitora 

para que se desenvolva de forma saudável nos âmbitos fisiológico e psicológico, além de 

consolidar o vínculo afetivo com sua mãe. Nesse sentido, manter encarcerada a mulher 

gestante, separar a/o filha/o recém – nascida/o de sua mãe ou encarcerar a/o pequena/o infante 

são situações que divergem do princípio constitucional de proteção à maternidade e à infância 

e da proteção à família, do princípio da humanidade, da individualização e da pessoalidade 

das penas. 

Da pesquisa de campo realizada na Comarca do Rio Grande/RS, verificamos a 

possibilidade de concessão pelo juízo da execução penal, que é garantidor dos direitos 

fundamentais da presa, do benefício de PD. Uma das entrevistadas revelou a substancial 

relevância que esse benefício teve na relação com o filho recém-nascido, denunciando a falta 

de estrutura da PERG, que é um cárcere masculino, em manter uma gestante, pois sequer 

oferece atendimento ginecológico ou acompanhamento pré-natal. A própria Juíza da VEC 

revelou que a PERG é um presídio masculino, impossibilitado de oferecer um 

acompanhamento gestacional adequado. 

Assim, concessão da PD pelo Juízo da VEC representa alternativa justa no embate 

entre a norma e a realidade de mulheres grávidas presas, as quais, embora a peculiaridade por 

que passam física e psicologicamente, vivem a gravidez em ambientes prisionais insalubres e 

sem os cuidados necessários. Por fim, o instituto da PD igualmente deve ser concedido às 

apenadas lactantes, a fim de que não sejam separadas de suas/seus filhas/os logo após o 

nascimento, o que acarreta o não exercício dessa importante fase de desenvolvimento das 

crianças nem restritas dos primeiros contatos com a/o recém-nascida/o, fase fundamental para 

a mãe e para a/o filha/o. 
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