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RESUMO 

 
Este trabalho tem objetivo de analisar os parâmetros da Lei 13.257 de março de 2016, com 

ênfase no sistema penal feminino. Buscou apresentar dados de pesquisas anteriores para 

demonstrar a realidade de mães privadas de liberdade. Exaltou-se a prioridade absoluta da 

criança, elencada no artigo 227 na Constituição Federal de 1988 como base norteadora para a 

aplicação do Marco Legal da Primeira Infância. Foram abordados a tradução das Regras de 

Bangkok, as mudanças na aplicação penal de mãe em situação de prisão, a manutenção do 

poder familiar da pessoa presa e a importância da genitora nos primeiros 6 anos de vida da 

criança. Aponta-se um judiciário começando a priorizar a primeira infância na interpretação 

das normas vigentes. Por fim a necessidade emergente de projetos para a convivência famíliar 

eficaz. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Primeira Infância, Sistema Prisional Feminino,  Absoluta Prioridade. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta monografia tem o objetivo de apresentar a Lei 13.257/2016, direcionada especificamente 

para crianças na primeira infância. Em seu início, visa demonstrar o objetivo da Lei e as 

alterações no ordenamento jurídico, recentemente alterado por ela.  

 

O trabalho foi organizado em 7 capítulos. O primeiro capítulo descreve o caminho para a 

publicação da norma e a importância dos tratados e regras internacionais para sua aplicação 

no Brasil. O segundo capítulo trata especificamente das Regras de Bangkok, as quais 

influenciaram sobremaneira a lei em estudo. 

 

No terceiro capítulo será mostrado que os dispositivos jurídicos foram alterados visando à 

prioridade da criança em toda a aplicação da lei, com uma ênfase maior no Código de 

Processo Penal e no requisito da prisão domiciliar para gestantes e mães com filhos em 

primeira infância. O quarto capítulo mostrará dados de pesquisas no sistema prisional 

feminino no Brasil e a questão dos filhos que participam de alguma forma da pena da mãe. 

Apresentar-se-á, de forma realista, a situação de filhos e presas no Brasil,que contraria a 

Constituição na prioridade absoluta e no princípio da proteção integral da criança.  

 

O quinto capítulo abordará as decisões ocorridas após a publicação da lei. O Marco Legal da 

Primeira infância foi publicado em 2016 e desde então estão surgindo algumas mudanças nas 

decisões do judiciário. Alguns ministros estão concedendo prisão domiciliar para as hipóteses 

alteradas no artigo 318 do Código de Processo Penal. Apesar de não existir entendimento 

doutrinário consolidado nesse assunto, diversos autores apresentaram o seu parecer sobre a 

aplicação da lei penal para mulheres gestantes e com filhos. 

 

O sexto capítulo apresenta um projeto já consolidado em Belo Horizonte, realizado por 

iniciativa privada, que acompanha mães após saírem do sistema prisional. Trata-se de uma 

direção em que a lei não conduziu, pois depois de conceder prisão domiciliar existe um 

caminho a se percorrer para garantir à criança seu direito à convivência familiar e garantir ao 

Estado a diminuição da reincidência pelo vínculo materno assistido. 
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Por fim, no sétimo capítulo, foram elaboradas as considerações finais desta monografia, após 

a exposição das pesquisas, aponta-se a necessidade de elaboração de políticas publicas 

destinada à proteção da primeira infância e o fortalecimento eficaz da rede de proteção para os 

filhos de mães que cometeram algum delito. 

 

Este trabalho teve sua pesquisa documental baseada no Instituto Terra Trabalho e  

Cidadania sediada em São Paulo e principal responsável pela tradução das regras de Bangkok 

e por projetos que visam desencarcerar mulheres, como também nos dados do INFOPEN e em 

livros de diversos autores que demonstram a realidade prisional atual. Foram realizadas 

pesquisas de campo e entrevistas no Projeto Casa Alma Livre em Belo Horizonte. E teve 

também a participação direta de pessoas envolvidas com projetos no Centro de Referência à 

Gestante Privada de Liberdade, localizado em Vespasiano/MG. 
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1 O QUE É O MARCO LEGAL PRIMEIRA INFÂNCIA? 

 

A Lei 13.257/2016, que entrou em vigor no mês março de 2016, teve a atenção voltada a 

ações que resguardam a primeira infância e os interesses das crianças em faixa etária de 0 a 6 

anos. Consiste em vários projetos voltados a políticas públicas que promovam prioridade 

absoluta de crianças que se encontram na primeira infância inclusive os nascituros. Apesar de 

ser recente publicação do Marco Nacional da Primeira Infância, o conteúdo proposto na lei 

teve o objetivo de fortalecer tudo o que já havia sido estabelecido sobre o assunto e organizar 

todas as medidas a serem tomadas para privilegiar e resguardar as crianças. Além disso, a lei 

também define que sejam realizados projetos para melhoria de sua execução, visando, 

sobretudo à criança como cidadã brasileira de absoluta prioridade. Para isso, determina que 

sejam criadas políticas públicas para um atendimento mais satisfatório dos Direitos da 

primeira infância, nas áreas da saúde, educação, assistência, alimentação, convivência familiar 

e com a comunidade, o acesso à cultura e ao lazer, e a devida proteção contra toda forma de 

violência; isto inclui a pressão consumista e suas imposições.  

 

Este avanço na legislação determinou a atenção prioritária do Estado com brasileiros da 

concepção aos 6 anos de vida, tornando-os sujeitos de direitos. Em seu art. 7º determina a 

União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, como responsáveis pela instituição e 

manutenção de políticas públicas, que possam garantir a promoção dos Direitos da criança. 

Art. 7o  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir, 

nos respectivos âmbitos, comitê intersetorial de políticas públicas para a primeira 

infância com a finalidade de assegurar a articulação das ações voltadas à proteção e 

à promoção dos direitos da criança, garantida a participação social por meio dos 

conselhos de direitos. 

 

§ 1o  Caberá ao Poder Executivo no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios indicar o órgão responsável pela coordenação do comitê 

intersetorial previsto no caput deste artigo. 

 

§ 2o  O órgão indicado pela União nos termos do § 1o deste artigo manterá 

permanente articulação com as instâncias de coordenação das ações estaduais, 

distrital e municipais de atenção à criança na primeira infância, visando à 

complementaridade das ações e ao cumprimento do dever do Estado na garantia dos 

direitos da criança. (artigo retirado da lei 13.257/2016) 

 

A responsabilidade do Estado não se restringe em formular e aplicar políticas públicas 
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destinadas à primeira infância está determinado em seu art. 10º também o acesso garantido 

dos profissionais atuantes na aplicação das políticas e projetos à qualificação prioritária, 

visando à promoção da primeira infância nos diferentes ambientes de atuação. Tal 

prerrogativa é uma forma de incentivo para a especialização de profissionais que contribuem 

de forma efetiva para a realização destes projetos.  

 

O legislador vem, ao longo de seus artigos, direcionar e envolver a sociedade num todo, afim 

de garantir os interesses da infância.O projeto que deu vida ao marco primeira infância contou 

com a participação de vários profissionais, como assistentes sociais, economistas, psicólogos, 

neurocientistas. Estabelece como prioridade a formação dos indivíduos através do vínculo 

familiar e da participação da comunidade, assistindo de igual modo as gestantes e todos os 

familiares envolvidos de forma solidária nos projetos que orientem a importância da atenção à 

primeira infância. 

 

Além de disciplinar sobre políticas públicas,o Estatuto da Primeira Infância também gerou 

automaticamente diversas modificações na legislação, alterando e incluindo textos nos artigos 

do ECA,  da CLT, da lei 11.770/2008 e doCPP.A lei 13.257/2016entrou em vigor na sua data 

de publicação (09/03/2016), não possuindo então vacatio legis. 

 

 

 

 

1.1 O CAMINHO ATÉ A LEI 

 

O caminho até a referida lei teve como ponto de partida a Constituição de 1988, em seu artigo 

227, o qual descreve os Direitos da Criança e do Adolescente e prevê que a família, a 

sociedade e o Estado sejam responsáveis pela garantia desses direitos. Em seguida, devido à 

necessidade de uma lei exclusiva para a questão da infância e também da adolescência, em 

1990, entrou para o ordenamento jurídico pátrio o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA). O ECA se tornou uma direção para a melhor aplicação dos juristas sobre as decisões 

de interesse do menor, uma vez que estabelece parâmetros que priorizam o tratamento e a 
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proteção da criança e do adolescente.  

Art. 3o  A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais à pessoa 

humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, 

por lei ou por outros meios, todas as oportunidade e facilidades, afim de lhes facultar 

o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e de dignidade. (BRASIL, 1990) 

 

Em 1993, o Brasil participou de uma convenção internacional da ONU denominada 

Convenção de Viena1. Nesta convenção, a ONU denomina a criança como um sujeito de 

direitos. Entretanto, nessa época, o Brasil não apresentava resultados concernentes para 

desenvolver um olhar de prioridade para cidadãos que se encontravam nos seus primeiros 72 

meses de vida. Pouco se falava sobre a proteção da primeira infância. Após quatro anos, o 

Brasil começou a enxergar a atual necessidade de obter um novo direcionamento que 

complementasse o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os problemas na primeira infância, 

estavam chegando de forma recorrente aos assuntos de prioridade da ONU e o Brasil 

precisava se posicionar e manter suas relações internacionais, devido aos demais interesses 

que permeiam a ONU.  

 

Em 2010, o Brasil foi um dos países a ratificar as regras de Bangkok2, regras que vieram após 

diversas convenções da ONU, com objetivo principal de humanizar o sistema prisional, tendo 

a diferença de gênero como o ponto de partida para aplicação da lei penal. Dessa forma, 

considerou o bem-estar e a proteção da criança, mesmo que no ventre das mães no sistema 

prisional, objetivando a importância da convivência familiar para a criança. Esse tema é 

desenvolvido por especialistas que estudam os países e o sistema prisional para promover a 

diminuição do encarceramento feminino em massa. Após a ratificação das regras de Bangkok, 

ocorreu uma grande espera para chegar a sua aplicabilidade no país. Foi criada a frente 

parlamentar para tratar de assuntos pertinentes à rimeira infância. A rede nacional da primeira 

infância, atualmente composta por 200 parlamentares, propôs capacitação a 27 parlamentares 

                                                 

 
1Declaração e Programa de Ação de Viena . Disponível em:       

<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx> 

 
2  CENERKA, Heide Ann. Regras de Bangkok – Está na hora de fazê-las valer! Instituto Terra, Trabalho e 

Cidadania (ITTC), 27 jun. 2013. Disponível em: <http://ittc.org.br/regras-de-bangkok-esta-na-hora-de-faze-

las-valer/>. Acesso em: 21 de Março de 2016. 
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através do Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância. Estes 

parlamentares também participaram do primeiro Seminário Internacional Marco da Primeira 

Infância no ano de 2013, que culminou, posteriormente, no surgimento do projeto de lei 

6998/2013, o qual teve seus pilares nas normas do direito internacional regidas pelo tema da 

primeira infância.  

 

Com o desenvolvimento do projeto de Lei deu-se a criação da comissão especial da primeira 

infância que analisou o PL 6998/2013 para sua melhor elaboração. Após muita discussão e 

observação no direito comparado e pelos interesses do Brasil nos tratados internacionais, o 

projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e passou a tramitar no Senado Federal, 

recebendo o número de 14/2015. Foi aprovado pelas comissões necessárias dos direitos 

sociais, humanos, pela comissão de educação, cultura e esporte, dentre outras. 

 

Em fevereiro de 2016, a rede nacional Primeira Infância enviou uma carta à presidente Dilma 

Rousseff , demonstrando a importância da aprovação da Lei. Trata-se de uma carta escrita de 

modo informal, que continha uma charge com a presidente e várias crianças, sensibilizando-a 

pelo lado materno. Segue fragmento:3 

O Brasil está manifestando que deseja esta lei. As crianças precisam dela.Nós, da 

Rede Nacional Primeira Infância, que nos engajamos na tramitação e no 

aperfeiçoamento do Projeto de Lei, agora nosdispomos a cooperar, em tudo o que 

estiver ao nosso alcance, para a implementaçãodo Marco Legal da Primeira 

Infância.Atendendo à expectativa da Sociedade Brasileira, confiamos que Vossa 

Excelência,como Presidenta, mãe e avó, sancionará integralmente este Projetode Lei.  

  

 

A devida resposta chegou menos de um mês após a carta ser endereçada à presidente Dilma 

Rousseff, através da publicação integral do Marco Primeira Infância. 

 

 

 

 

                                                 

 
3Anexo 1. A carta na íntegra encontra-se em anexo e está disponível em <http:// idis.org.br/rede-nacional-

primeira-infancia-pede-a-presidenta-dilma-rousseff-que-sancione-integralmente-o-marco-legal-da-primeira-

infancia>. Acesso em 14 de abril de 2017. 
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2 AS REGRAS DE BANGKOK 

 

A publicação da legislação específica para a primeira infância se deu posteriormente à 

tradução das regras de Bangkok promulgadas na ONU e visando medidas alternativas para a 

melhoria de vida para a população carcerária de mulheres no mundo. Devido ao aumento 

generalizado do encarceramento feminino e as condições em que se encontram essas mulheres, 

as referidas regras foram discutidas na ONU e ratificadas como Tratado Internacional. Tais 

normas possuem diretrizes para serem aplicadas no que diz respeito ao gênero e sua 

especificidade, dispondo de medidas específicas que resguardam a mulher e seus 

descendentes participantes deste sistema. Nas regras de Bangkok o Brasil foi signatário.  

 

Desde o ano de 1955 existem diretrizes internacionais que tratam do aprisionamento e 

dignidade. As Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento Presos foi discutida pela 

ONU no 1° Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção ao Crime e Tratamento de 

Delinquentes e aderida dois anos mais tarde pelo Concilio Social e Econômico da ONU. 

 

As regras descrevem vários aspectos a respeito do cárcere, dentre eles, a questão do 

aprisionamento feminino. O artigo 23 das Regras Mínimas de 1955 determina o princípio 

básico da criança vivendo em prisões com sua progenitora: 

 

Art. 23:(1) Nos estabelecimentos penitenciários para mulheres devem existir 

instalações especiais para o tratamento das reclusas grávidas, das que tenham acabado 

de dar a luz e das convalescentes.(...)(2) Quando for permitido às mães reclusas 

conservar seus filhos consigo, devem ser tomadas medidas para organizar um 

inventário dotado de pessoal qualificado, onde as crianças possam permanecer quando 

não estejam no cuidado das mães.4 

 

Em 1995, a ONU publicou as regras mínimas para as Nações Unidas direcionadas ao 

tratamento de prisioneiras. Tais regras humanizam o cárcere de maneira geral, porém teve 

pouca explanação sobre a questão específica de gênero, até porque nesta data pouco se 

relatava a respeito do cárcere feminino no mundo. Foi então que, em 2010, com os altos 

                                                 

 
4USP, Direitos Humanos. Disponível em < http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direitos-Humanos-na-

Administracao-da-Justica.-Protecao-dos-Prisioneiros-e-Detidos.-Protecao-contra-a-Tortura-Maus-tratos-e-

Desaparecimento/regras-minimas-para-o-tratamento-dos-reclusos.html>. Acesso em 03 de junho de 2017. 
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números de mulheres, mães e crianças vivendo dentro de unidades prisionais, o olhar ficou 

mais direcionado a elas. No Brasil, o aumento da prisão de mulheres se deu posteriormente à 

lei de tóxicos entrar em vigor5. 

 

Visando complementar as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de 

prisioneiras, no dia 15 de outubro de 2010 a ONU proclamou as Regras de Bangkok, após o 

terceiro comitê na Assembleia Geral da ONU, no qual muito se discutiu sobre a especificidade 

de gênero para o encarceramento mundial. Tal norma recebeu o nome de Bangkok por ter a 

cidade de Bangkok sediado a reunião que discutiu sobre o tema. A cidade tailandesa recebeu 

diversos profissionais que elaboraram estudos sobre o caso de interesse internacional e teve 

forte influência dos discursos feministas que já permeavam as relações internacionais e seus 

interesses.  

 

Na assembléia presidida pela ONU para apresentação das Regras de Bangkok vários países 

estavam presentes para aceitação e ratificação do tratado, inclusive o Brasil, que se dispôs a 

colocar em prática no seu solo. 

 

Apesar da importância deste tratado para a diplomacia do Brasil no âmbito internacional, os 

passos para sua efetivação tiveram uma caminhada longa até sua aplicação e conhecimento. 

No ano de 2012, o Brasil passou pela sabatina no Conselho Internacional de Direitos 

Humanos, no qual sofreu várias repreensões e críticas, pontuadas e específicas sobre a 

precariedade do sistema prisional feminino. Para a ONU, o Brasil estaria ignorando tratados 

do qual ele é signatário.6 

 

No ano de 2016, aconteceu a publicação da tradução das Regras de Bangkok para o português. 

Anteriormente era pouco conhecida pelos penalistas e juristas devido à não disponibilização 

em língua pátria. O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 7em ato memorável, fez a solenidade 

                                                 

 
5 Vide em  Anexo 4, Mulheres Política de Drogas e Encarceramento. 
6 RPU, Brasil, disponível em : <http://rpubrasil.org/brasil-na-rpu/recomendacoes-recebidas/> acesso em 

12/05/2016. 
7 REGRAS DE BANGKOK.Brasília, 2016. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/27> Acesso em 19 de abril de 2017. 
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da divulgação visando que tais regras fossem abordadas pelo judiciário ao proferir decisões. 

Num evento realizado para homenagear as mulheres no dia 08 de março de 2016, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) publicou a versão traduzida. Na ocasião, o ministro Ricardo 

Lewandowski, presidente do STF, sintetizou o problema do encarceramento feminino em 

massa, definindo-o como um encarceramento de gênero.  

 

Para o ministro Lewandowski, o país deveria adotar esta ótica visando o princípio da 

isonomia sob a perspectiva de gênero. Mencionou também que o judiciário ainda desconhece 

a íntegra da matéria. As Regras de Bangkok tornaram-se a principal fonte que gerou a 

aceitação e publicação do Marco Legal Primeira Infância e sua aplicabilidade nas resoluções 

já existentes. Segundo a jornalista Nana Queiroz “as Regras de Bangkok foram o primeiro 

passo para auxiliar o Estado brasileiro a  enfrentar e solucionar as dificuldades de gênero no 

sistema carcerário”.8Nana Queiroz percorreu 10 presídios femininos brasileiros ao longo de 

quatro anos e relatou o cotidiano dessas mulheres no livro “Presas que menstruam”, lançado 

em 2015.  

 

As regras, em sua íntegra, disciplinam sobre a questão da maternidade de forma humana, a 

garantia de convivência da criança com a mãe, que é primordial para o desenvolvimento da 

criança. O ambiente de estímulo para a convivência e as condições do local para o 

desenvolvimento do bebê também estão elencados nas regras, juntamente com a não violação 

dos direitos humanos nos presídios femininos e em todo o sistema carcerário, defendendo 

então o entendimento para substituição de pena por medidas alternativas. 

                                                                                                                                                         

 
 
8Disponível em <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82802-regras-de-bangkok-jogam-luz-nas-mazelas-de-genero-

do-sistema-penal-diz-autora)>. Acesso em 10 de abril de 2017. 
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3 MUDANÇAS NAS NORMAS VIGENTES 

 

O Marco Nacional da Primeira Infância fortaleceu o rol dos direitos fundamentais elencados 

no artigo 227 da CRFB/88, que assegura à pessoa humana total prioridade em seus primeiros 

anos de vida. Na sua vigência determinou diretrizes específicas para assuntos relativos à 

primeira infância, o que provocou alteraçõesno Estatuto da Criança e do Adolescente (lei 

8.096 de 13 de julho de 1990), no Código de Processo Penal (decreto-lei nº 3689 de 13 de 

outubro de 1941), na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na lei º 11.770 de 9 de 

setembro de 2008 e na lei nº 12.662 de 5 de junho de 2012.Todos esses dispositivos 

apresentam atualmente condições e direções para uma aplicabilidade eficaz em todas as 

situações que definem a prioridade dos interesses pertinentes aos cidadãos na primeira 

infância.Este capítulo visa apresentar de forma sucinta e objetiva quais foram as principais 

modificações ocorridas nesses dispositivos jurídicos. 

 

3.1 O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E AS ALTERAÇÕES NO 

ECA 

 

Um dos dispositivos que mais sofreu alterações após a lei 13257/2016 foi o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Alteraram-se os artigos que disciplinam sobre políticas públicas e 

interesses prioritários da primeira infância. 

 

Sofreram modificações os artigos: 3º, 8º, 9º (que acrescentou os parágrafos 1º e 2º), 11, 12, 

13 (que numerou o parágrafo único como § 1º e acrescentou o § 2º), 14 (que numerou o 

parágrafo único como § 1º e acrescentou o § 2º, 3º e 4º), 14, 19, 22 (que acrescentou o § 

único), 23 (que acrescentou o § 1º), 34 (que acrescentou o § 3º e 4º), 87(que acrescentou o 

inciso II), 88 ( que acrescentou os incisos VIII, IX e X) ,92 ( que acrescentou o § 7º), 101 

(que acrescentou o inciso IV), 102 (que acrescentou os § 5º e 6º), 129(que acrescentou o 

inciso I), 260 (que acrescentou o § 1º-A e 2º), 265-A. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente sofreu diversas alterações que direcionam melhor a 

aplicação das políticas públicas para a primeira infância. Esse dispositivo, que já disciplinava 
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em favor das crianças, agora tem disposições específicas para crianças desde a concepção até 

os 6 anos de vida. Neste capítulo estão expressas as principais alterações do Estatuto.  

 

Girando em torno do princípio da prioridade absoluta e o princípio da proteção integral, o 

artigo 3º, em seu parágrafo único, dispõe sobre todas as crianças e adolescentes. Este, em 

regra, visa a não descriminalização e tampouco a distinção entre crianças para destinar 

projetos para atenção prioritária de interesses. 

 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 

e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e 

adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, 

etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e 

aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou 

outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que 

vivem. (incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 

 

 

O artigo 8º foi ampliado para englobar todas as mulheres no atendimento e acesso à saúde, 

especificamente as gestantes e as mulheres no pós-parto, inclusive, no momento puerpério: 

 

Art. 8o  É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de 

saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, 

atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, 

perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.          (Redação 

dada pela Lei nº 13.257, de 2016) 
(...) 

 § 4o  Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à 

mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as 

consequências do estado puerperal.  (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)             

§ 5o  A assistência referida no § 4o deste artigo deverá ser prestada também a 

gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem 

como a gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de 

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

(..) 

§ 7o  A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação 

complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre 

formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento 

integral da criança. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 

§ 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 
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ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da criança. (Incluído pela 

Lei nº 13.257, de 2016) 
 

 

O mencionado artigo prioriza a atenção integral na saúde e determina o SUS (Sistema Único 

de Saúde) como principal responsável pela promoção da saúde e a sua priorização na primeira 

infância desde a gestação, contendo, de forma subsidiária do artigo, o parágrafo 4º, o qual 

trata, em específico, de atendimento psicológico à gestante e à mãe da concepção até o pós-

parto.  É presente neste referido artigo a atenção destinada a promoção da primeira infância 

para gestantes em privação de liberdade. 

 

 O art. 11, § 2º, determina como dever do poder público, a disponibilização de medicamentos 

e tratamentos, tais como órteses, próteses e outras tecnologias assertivas e relativas ao 

tratamento, mobilização e reabilitação para crianças e adolescentes: 

Art. 11.  É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da 

criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o 

princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e 

recuperação da saúde.   

 § 1° A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos, sem discriminação 

ou segregação, em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e 

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

§ 2o  Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, 

medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao 

tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com 

as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. (Redação dada pela 

Lei nº 13.257, de 2016) 

§ 3° Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na 

primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de 

sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento 

que se fizer necessário. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)       (Redação dada 

pela Lei nº 13.257, de 2016). 

 

O mesmo conceito de ampliação está presente no artigo 12 que dispõe sobre o acesso dos pais 

ou responsáveis como acompanhante nas unidades neonatais, de terapia intensiva, como 

também as de cuidados intermediários: 

Art. 12.  Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades 

neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar 

condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos 

casos de internação de criança ou adolescente. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 

2016) 
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Outra importante modificação encontra-se no § 2º do art. 13, que trata de possível violência 

na primeira infância, determina os serviços que deverão ampliar a defesa da infância, 

estabelecendo a máxima prioridade para a defesa do infante até seis anos. 

Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel 

ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente 

comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras 

providências legais.       (Redação dada pela Lei nº 13.010, de 2014) 

§ 1o  As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para 

adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da 

Infância e da Juventude.   (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 

§ 2o  Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de 

assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (Creas) e os demais órgãos do Sistema de 

Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima 

prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância com 

suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto 

terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, 

acompanhamento domiciliar.  (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 

 

A lei 13.257/2016, que tem como base a importância da convivência familiar, alterou o art. 19 

do ECA: 

Art. 19.  É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua 

família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência 

familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento 

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

§ 1o  Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento 

familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) 

meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado 

por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela 

possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família substituta, em 

quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei.      (Incluído pela Lei nº 

12.010, de 2009)       Vigência 

§ 2o  A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento 

institucional não se prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada 

necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela 

autoridade judiciária.       (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)      Vigência      

§ 3o  A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá 

preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída 

em serviços e programas de proteção, apoio e promoção, nos termos do § 1o do art. 

23, dos incisos I e IV do caput do art. 101 e dos incisos I a IV do caput do art. 129 

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

§ 4o  Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado 

de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses 

de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização 

judicial.       (Incluído pela Lei nº 12.962, de 2014) 
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O art. 34 prevê o estímulo por parte da União para implementação de programas de 

acolhimento familiar com políticas públicas que disponibilizem equipes capacitadas para 

cuidar do acolhimento temporário de crianças e de adolescentes que são afastados do convívio 

familiar.  

 

Art. 34.  O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos 

fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente 

afastado do convívio familiar.      (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 

2009)      Vigência 

§ 1o  A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar 

terá preferência a seu acolhimento institucional, observado, em qualquer caso, o 

caráter temporário e excepcional da medida, nos termos desta Lei.      (Incluído pela 

Lei nº 12.010, de 2009) 
(...) 

§ 3o  A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família 

acolhedora como política pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o 

acolhimento temporário de crianças e de adolescentes em residências de famílias 

selecionadas, capacitadas e acompanhadas que não estejam no cadastro de 

adoção.         (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 

§ 4o  Poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a 

manutenção dos serviços de acolhimento em família acolhedora, facultando-se o 
repasse de recursos para a própria família acolhedora.         (Incluído pela Lei nº 

13.257, de 2016) 

 

 

Outro artigo que a lei da primeira infância alterou foi o 260, o qual destina o percentual de 

recursos captados pelos fundos da infância e do adolescente para programas de atenção 

integral à primeira infância. 

 

Art. 260.  Os contribuintes poderão efetuar doações aos Fundos dos Direitos da 

Criança e do Adolescente nacional, distrital, estaduais ou municipais, devidamente 

comprovadas, sendo essas integralmente deduzidas do imposto de renda, obedecidos 

os seguintes limites:violência e as situações de calamidade (art. 35 da lei 13.257 

alterando o artigo 260 do ECA). 

(...) 

§ 1o-A.  Na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados 

pelos fundos nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança e do 

adolescente, serão consideradas as disposições do Plano Nacional de Promoção, 

Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 

Comunitária e as do Plano Nacional pela Primeira Infância.            (Redação dada 

pela Lei nº 13.257, de 2016) 

 

 

Por fim, o art. 265-A do ECA , em seu parágrafo único, teve influência da lei 13.257/2016, no 

que se refere à obrigatoriedade dese divulgarnos meios de comunicação os direitos da criança 
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e do adolescente, utilizando uma linguagem clara e de fácil compreensão para as crianças de 

até seis anos de idade. 

 

3.2. ALTERAÇÕES NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

 

A lei nº 13.257/2016 promoveu diversas alterações no Código de Processo Penal, com o 

objetivo de promover a proteção integral da primeira infância. As respectivas mudanças estão 

elencadas abaixo. 

 

O artigo 6º do CPP relata as providências a serem tomadas pela autoridade policial, em 

referência ao delegado, após tomar ciência da prática de infração penal. Diante do exposto, 

após a lei 13.257/2016, fora acrescentado o inciso X. 

Art. 6º – Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade 

policial deverá: 

[...] 
X - colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem 

alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos 

filhos, indicado pela pessoa presa.   (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 

 

 

Nesse mesmo contexto, o artigo 304 do Código de Processo Penal também foi modificado, de 

modo a incumbir o delegado e o policial competente a transcrever nos autos informações 

pertinente ao filho da pessoa presa. 

 

Art. 304– Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e 

colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de 

entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o 

acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, 

colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, 

afinal, o auto.          

[...] 

§ 4o  Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre 

a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome 

e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa 

presa.  (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 
 

 

A lei também se refere ao magistrado, que passou a constar no § 10º do art. 185 do CPP, a 

existência de filhos e com quem se encontram, como pergunta obrigatória durante o 



22 

 

 

 

 

 

 

interrogatório. 

Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do 

processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, 

constituído ou nomeado. 

[...] 

§ 10.  Do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de filhos, 

respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual 

responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. (Incluído pela Lei 

nº 13.257, de 2016) 

 

Após averiguação dos depoimentos,o delegado de polícia  e também o juiz precisam relatar  

nos autos que existem filhos menores e, se estiverem em situação de risco, deverão 

encaminhar a criança ou o adolescente para programas de acolhimento. 

 

O CPP já dispõe sobre prisão domiciliar como uma modalidade para o cumprimento de pena 

onde o réu ou o acusado deverá ficar em sua residência, sem que possa se ausentar, exceto 

quando existe ordem judicial. Conforme o artigo 317, "a prisão domiciliar consiste no 

recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com 

autorização judicial". 

 

Todas as hipóteses para prisão domiciliar estão contidas no art. 318 que por sua vez sofreu 

diversas alterações. O inciso IV desse artigo, antesda lei 13.257/2016, dispunha desta forma: 

"IV – Gestante a partir do 7º (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de risco". 

 

Após alteração dada pela lei da primeira infância, a redação vigente para o inciso ficou: "IV – 

Gestante". 

Desse modo, é necessário para se conceder prisão domiciliar o fato de a mulher estar grávida, 

independente do tempo de gestação. Logo, distintamente da antiga redação do CPP,os itens 

como mês da gestação e a condição de risco não são mais exigidos para a concessão da prisão 

domiciliar.  

 

Em sequência, dentro do mesmo artigo, surgiram novos incisos para elencar as hipóteses da 

prisão domiciliar. São eles: 

V – mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;   (Incluído pela 

Lei nº 13.257, de 2016) 
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VI – homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) 

anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 

 

Tais artigos alteram significativamente o processo do preso ou indiciado, mudando o seu 

curso e prezando pela convivência familiar com as crianças e a proteção delas. 

 

(...) a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, 

isoladamente considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito 

àsubstituição da prisão preventiva pela domiciliar. 

O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 282, 

II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar se 

mostrar adequada à situação concreta. Do contrário, bastaria que o acusado atingisse 

a idade de 80 (oitenta) anos par que tivesse direito automático à prisão domiciliar, 

com o que não se pode concordar. Portanto, a presença de um dos pressupostos do 

art. 318 do CPP funciona como requisito mínimo, mas não suficiente, de per si, para 

a substituição, cabendo ao magistrado verificar se, no caso concreto, a prisão 

domiciliar seria suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu ensejo à 

decretação da prisão preventiva do acusado.(Manual de Direito Processual Penal. 

Salvador: Juspodivm, 2015, p. 998). 

 

3.3. ALTERAÇÕES DA LEI 13.257/2016 NA CLT 

 

A Consolidação das Leis do Trabalho também foi contemplada pela lei 13.257/2016 e teve 

alguns de seus artigos modificados. 

 

O artigo 473 das leis trabalhistas prevê situações para a interrupção do contrato pelo 

trabalhador. Nele estão contidas hipóteses para que o trabalhador possa se ausentar. 

 

Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do 

salário:          (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 
X - até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares 

durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira;            (Incluído dada 

pela Lei nº 13.257, de 2016) 

XI - por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta 

médica.            (Incluído dada pela Lei nº 13.257, de 2016) 

 

Estes casos foram acrescentados para que o pai esteja presente tanto na gestação quanto no 

acompanhamento da saúde física de seus filhos, sem prejuízo ao seu emprego,para a melhor 

efetivação do direito à saúde previsto no artigo 227 da Constituição e também no artigo 4º da 

lei 8.069/1990 como um direito fundamental da criança. 
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Em 2008 foi sancionada a lei 11.770, que dispõe sobre o programa empresa cidadã, trazendo 

alguns incentivos para o empregador que a ele aderir. A empresa recebe incentivos fiscais e 

reduções de impostos ao estender licença maternidade de 120 dias para 180 dias. Tal 

incentivo está previsto no artigo 5º da lei 11.770/2008. 

 

Apesar do incentivo, o benefício oferecido às empresas ainda é tímido,pois só será deduzido 

os 60 dias no imposto de renda, contemplando pessoas jurídicas tributadas com base no lucro 

real. Por esse motivo existe pouca aderência de empresas ao programa. 

 

O prazo da licença paternidade é de 5 dias como prevê o art. 7º, XIX da Constituição Federal 

e o art. 10, § 1º da ADCT.Após a promulgação da lei 13.257/2016 as empresas que aderirem 

ao programa “Empresa Cidadã”, disciplinada pela lei 11.770/2008, poderão ter o prazo 

estendido de 5 dias para 20 dias a licença paternidade. Os requisitos para esta prorrogação são: 

- A empresa aderir ao Programa Empresa Cidadã; 

- o empregado pleitear no prazo de 2 dias úteis após o nascimento do filho a ampliação da 

licença; 

- o empregado comprovar participação em curso ou atividade sobre a paternidade responsável. 

 

O benefício da prorrogação da licença se estende também aos filhos adotados ou quando 

obtiver guarda judicial para fins de adoção de uma criança. 

 

Neste período, o pai beneficiado não poderá exercer qualquer atividade remunerada e deverá 

estar presente para os cuidados do filho. 
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4 SISTEMA PRISIONAL E APLICABILIDADE DA LEI 13.257/2016 
 

Vários autores e doutrinadores tratam deste tema como uma situação emergente no Brasil. 

Uma pátria que adota os direitos humanos em seus tratados internacionais e na sua 

Constituição Federal desde 1988 não pode negar, aos filhos e filhas, o princípio da isonomia, 

ao reconhecer a diferenciação de gêneros para punir, tratando os desiguais na forma de suas 

desigualdades. 

 

“Para o Estado e a sociedade, parece que existem somente 440.000 homens e 

nenhuma mulher nas prisões do país. Só que, uma vez por mês, aproximadamente 

28.000 desses presos menstruam”.  

(Heidi Ann Cerneka, coordenadora da Pastoral Carcerária Nacional para as questões 

femininas, “Homens que menstruam: Considerações acerca do sistema prisional às 

especificidades da mulher”, 2009) 

 

 

Em se tratando da história da população feminina no cárcere, o Brasil iniciou o 

aprisionamento e pena para mulheres que cometessem crimes relacionados à bruxaria ou 

prostituição. Antes do século XVI, a prisão não passava de um local para custódia. Nela 

ficavam apreendidas pessoas que aguardavam a pena em decorrência de algum crime e 

pessoas que haviam cometido alguma conduta fora do padrão social pré-estabelecido como, 

por exemplo, as prostitutas ou mendigos e também presos políticos. Com a criação do Código 

Penal de 1940, positivou-se o local para cumprir a pena. O artigo 29§2° descreve sobre o 

estabelecimento prisional para mulheres e especifica a diferenciação de local, de modo a 

adequar às especificidades femininas.  

 

O Rio Grande do Sul foi o estado que planejou, em 1937, o Instituto Feminino de 

Readaptação Social, a primeira penitenciária com diferenciação de gênero no Brasil. Logo 

após, em São Paulo, foi inaugurado, em 1941, o presídio de mulheres. No ano seguinte, o 

Distrito Federal criou a Penitenciária Feminina do Distrito Federal. A finalidade dessas 

penitenciárias não era exatamente diferenciar as questões de gênero e/ou preservar a 

dignidade dessas mulheres. O intuito era tentar uma readaptação da moral e dos bons 

costumes, muitas vezes direcionando a entidades religiosas, como a convivência com irmãs de 

caridade, o papel de modificação da mentalidade humana. Dessemodo, havia privações de 
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direitos, como o da livre sexualidade. Estas mulheres eram vigiadas constantemente para não 

atender os desejos hormonais. Nota-se, então, que tais mulheres eram  privadas não só de sua 

liberdade, mas também de exercer sua sexualidade.  

 

Tentativas frustradas devolvem ao Estado a responsabilidade de direcionar e reger os 

presídios femininos. O primeiro estabelecimento penal que se destinou a mulheres com filhos 

se estabeleceu no estado do Paraná em 13 de maio de 1970. Alguns anos depois inaugurou-se 

uma creche no local e adaptações foram realizadas para destinar uma área de lazer e um 

ambiente agradável às crianças. (Informações obtidas pelo DEPEN, 2010) Alguns 

investimentos de infraestrutura e assistência às presas e filhos tornaram o Paraná o estado com 

maior número de redução de mulheres no sistema prisional nos anos de 2007 a 2014, segundo 

levantamentos do Departamento Penitenciário Nacional em 2015.  

 

Em maio de 2012, o Brasil foi sabatinadopelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em 

Genebra e repreendido pelas condiçõesdo sistema prisional feminino.Conforme a ONU, o 

Brasil ignorava a perspectiva de gênero no aprisionamento e,consequentemente, ignorava os 

Tratados Internacionais,dos quais é signatário, como as regras de Bangkok. Na referida 

convenção, o Brasil foi representado pela ministra Maria do Rosário Nunes, a qual pontuou 

que o Brasil ainda está longe de ter igualdade de gênero. Vários países criticaram o Brasil no 

evento, um dos relatos mais firmes se deu pelo representante da delegação da Eslovênia 

Matiaz Kovacic, que afirmou:  

 

A Eslovênia cumprimenta o Brasil por assinar convenções majoritárias de Direitos 

Humanos. (...). Apreciamos o fato de a perspectiva de gênero ter sido incorporada ao 

relatório nacional, contudo, partilhamos algumas preocupações com o alto 

comissariado de direitos humanos quanto ao alto nível de violência dirigida às 

mulheres e prisões superlotadas (...) recomendamos que o Brasil melhore as 

condições de suas unidades prisionais, especialmente as femininas, de acordo com 

os padrões internacionais.( Recomendações para o Brasil, relatório da ONU, 

Genebra, 2012) 
 

 

O público feminino foi o que obteve a maior taxa de crescimento dentro do sistema prisional. 

O INFOPEN apresentou dados importantes sobre a população carcerária em dezembro de 

2014, ao relatar que havia 31 mil mulheres presas no Brasil. Fazendo um parâmetro com os 
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anos 2000, o crescimento foi de 503%. São 40.1% de mulheres em prisão provisória e sem 

sentença declarada em julgamento9. Apesar deste aumento exorbitante nos números, não 

houve mudanças significativas sobre a questão de gênero no sistema. Nem as unidades 

prisionais nem mesmo os agentes que atuam dentro delas possuem preparação específica e 

tampouco infra estrutura capaz de garantir direitos já positivados às presas.Segundo o 

INFOPEN, 50% da população feminina nos presídios possui o ensino fundamental 

incompleto e apenas 11% delas concluiu o ensino médio. Fica evidenciado, então, o sistema 

penal elitista, onde permanece no cárcere mulheres sem escolaridade, sem conhecimento de 

seus direitos, sem emprego fixo, sem moradia digna ou apoio familiar. Outro dado respeitável 

no relatório supracitado é a tipificação dos crimes das encarceradas: 68%por tráfico e suas 

demais ramificações. As mulheres que estão privadas de liberdade no Brasil em sua maioria 

não empregaram violência para cometer crime. 

 

Para a confecção deste trabalho foi realizada a participação na apresentação do relatório 

mulher sem prisão no campus da USP, regido pelo Instituto Terra Trabalho e Cidadania.Neste 

evento, citou-se a realidade das mulheres e crianças no cárcere no Brasil.A pastoral carcerária 

de São Paulo concedeu dados importantes de pesquisas sobre a realidade dessas mulheres e 

filhos nos presídios. Elencou questões de higiene, saúde e dignidade básica dentro das 

unidades e pontuou com ênfase a maternidade como uma realidade comum entre as presas. 

10Este trabalho tem o viés de destacar a lei 13.257 de 2016, que elege como prioridade 

absoluta o melhor interesse das crianças na primeira infância no Brasil. Sendo assim, abrange 

os filhos de pessoas que estão privadas de liberdade.  

 

Em 1995, o Brasil ratificou a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher adotada pela ONU desde 1993, a qual definiu a violência como: 

[..] qualquer ato de violência baseado no gênero, que resulte, ou possa resultar, em 

dano físico, sexual ou psicológico ou em sofrimento para mulher, inclusive as 

ameaças de tais atos, coerção ou privação arbitrária de liberdade, podendo ocorrer na 

esfera pública ou privada (OEA,2010, extraído da Revista Àrtemis,Vol. XXVIII nº1; 

jul-dez, 2014, p. 212-227) 

                                                 

 
9 Vide em anexo 3. Levantamento Nacional de Informações penitenciárias. 
10  INSTITUTO,Terra Trabalho e Cidadania, pesquisa de campo presencial realizada na publicação do Relatorio 

Mulher Sem Prisão, Março de 2017. 
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A vigente lei de Execução Penal nº7210/84, em seu artigo 3º, legisla sobre os direitos dos 

condenados. Apesar de não fazer diferenciação de gênero, engloba toda a população do 

sistema carcerário no Brasil: “Ao condenado e ao interno serão assegurados todos os direitos 

não atingidos pela sentença ou pela lei”. Observando tal legislação, não se pode contradizer a 

norma já positivada e privar as condenadas de seus direitos adquiridos, como saúde, educação, 

e todos os previstos sobre o princípio da dignidade humana, dentre eles há um que está em 

destaque neste trabalho: a manutenção do pátrio poder. Este direito é notoriamente violado no 

Sistema Penal aplicado no Brasil, em específico quando não há distinção do agente que é 

aprisionado ao cometer um fato típico, ilícito e culpável e a sua condição de gênero. 

Encarcerar mulheres pelo crime de tráfico, cuja prática foi secundária à realizada pelo seu 

companheiro e continuada para a manutenção da subsistência da casa, devido ao 

aprisionamento de seu companheiro, não há razoabilidade. Esse citado exemplo é real, 

segundo os dados do INFOPEN de 201411, os quais mostram o encarceramento feminino pela 

tipificação do crime de tráfico, que decorre da associação com o companheiro. O fato é que a 

mesma pena imposta ao “o arquiteto e mandante” do crime é dada ao agente passivo. É 

preciso um judiciário atento às questões de gênero, antes do encarceramento em massa de 

mulheres secundárias na prática ilícita. As drogas 12 são as principais responsáveis pelo 

aumento feminino nas unidades prisionais, crime previsto na lei nº 11.343/06, art.33: 

 

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, 

expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, 

prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que 

gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar. 

 

O autor Luiz Flávio Gomes discorre sobre o tema das mulheres encarceradas e condiciona o 

aumento estrondoso da mulher no crime de tráfico e consumo de drogas. Segundo ele, em boa 

parte dos casos, a mulher dá continuidade à prática exercida anteriormente por seus maridos. 

Sustenta o referido autor esta linha de raciocínio exibindo dados: 

Em 2005, os presos por entorpecentes representavam 13,4% dos detentos do país, 

posicionando o tráfico de drogas como o segundo crime mais encarcerador. Em 2011, 

eles passaram a compor 24% do total de presos no país, o que colocou o tráfico de 

drogas em primeiro lugar dentre os delitos que mais encarceram no Brasil. 

                                                 

 
11 Anexo 3. INFOPEN, dados de 2014. 
12 Anexo 4. MULHER, política de drogas e encarceramento. 
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Dessa forma, nesses seis anos, houve um crescimento de 282% nas prisões por 

tráfico de entorpecentes. No tocante às mulheres presas, o aumento foi ainda maior, 

alcançando 300%, tendo em vista que em 2005 haviam apenas 4.228 presas por 

tráfico, montante que alcançou 16.911 em 2011. (Disponível em 

<http://www.conjur.com.br/2012-jul-26/coluna-lfg-trafico-drogas-enraizou-

sociedade-brasileira#author>acesso>Acesso  em 03 de junho de 2017.) 

 

 

Com o crescimento alarmante das mulheres nos presídios nos tempos atuais, principalmente 

após a lei de tóxicos e suas penalidades no ordenamento jurídico, aumenta-se o número de 

filhos crescendo dentro das unidades prisionais ou participando inteiramente da vivência de 

suas mães nas visitas.  

 

Com base no livro escrito pela jornalista Nana Queiroz “Presos que Menstruam”, existem 

vários relatos de mulheres sem condições mínimas de higiene e saúde e gestantes vítimas de 

violência policial. (QUEIROZ, 2015). Grande parte dos presídios possui problemas para 

oferecer condições dignas às mulheres de acordo com as suas peculiaridades. São freqüentes 

problemas como superlotação, condições insalubres e sem estrutura, falta de recursos para 

higiene necessária e o auxílio precário à saúde. Na apresentação do relatório de pesquisas 

realizadas dentro das unidades prisionais “Mulheres sem prisão” do Instituto Terra Trabalho e 

Cidadania, foram exibidas evidências alarmantes de controle social por ingestão de 

medicamentos controlados, o que é, muita das vezes, uma violência psíquica para a 

manutenção da ordem.  

 

Devido à tamanha precariedade vivenciada por mães e filhos no Brasil por trás dos muros dos 

presídios o Código de Processo Penal sofreu modificações, em 2011, com a inclusão da lei de 

Medidas Cautelares (lei 12.403 de 4 de maio de 2011), a qual permite que o juiz, ao achar 

necessário, substitua a pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar, alterando os artigos 

317 e 318 do código citado. Sem que haja muitos pedidos para que tal medida fosse utilizada, 

pouco se constou de conversão da pena para as mães. No ano de 2016, a presidência da 

república sancionou a lei 13.257, mais conhecida como o Marco Nacional da Primeira 

Infância. A rede da primeira infância muito trabalhou para que após anos de pesquisas 

interdisciplinares e evidências sociais houvesse uma lei específica para a proteção integral de 

crianças desde o ventre até a os 6 anos de vida. Esse dispositivo alcançou, também, a 
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prioridade absoluta no que se refere aos filhos das mulheres aprisionadas no Brasil. Modificou 

as hipóteses de prisão domiciliar para gestantes e mães, abolindo da redação os requisitos para 

que esses direitos lhes fossem alcançados. Anteriormente à vigência do Marco Nacional 

Primeira Infância, constava que a gestante, para ter direito à conversão de pena em prisão 

domiciliar, deveria estar no sétimo mês de gravidez ou se encontrar em casos de situações de 

gravidez de risco. Na redação atual da referida lei, verifica-se apenas a palavra gestante, sem 

menção ao tempo de gestão. Sendo assim, todas que pleitearem esse direito o alcancem, ainda 

que de maneira retroativa à vigência da legislação, porque a lei só pode retroagir em benefício 

do réu. Neste caso, não só a gestante condenada recebe o benefício como também a criança 

que está gerando, o que é de suma importância para a gestação saudável. É necessário para 

essas mulheres um ambiente propício com condições dignas para gerarem, pois questões de 

saúde físicas e emocionais podem atingir diretamente o feto. O art. 318 do CPP também 

determina que a prisão domiciliar pode ser atendida para mulheres com filhos de até 12 anos e 

homens que sejam os únicos responsáveis pela criação dos filhos.  

 

O Estado ao colocar em vigor a lei 13.257 se torna responsável por elaborar projetos para a 

efetivação dos direitos de cidadãos na primeira infância, desta forma responsabiliza a 

autoridade policial responsável pela prisão a expor nos autos se existem filhos e o paradeiro 

destes. Devido à falta de informações nos processos sobre a realidade dos filhos e o paradeiro 

deles, muito é observada a questão do abandono afetivo involuntário e a perda do poder 

familiar. Brasileiros criados sob esta ótica de abandono e de ausência de paradeiro fixo 

tendem a tornar-se pessoas civilmente desequilibradas e com conduta duvidosas. Psicólogos e 

assistentes sociais que atendem no projeto Casa Alma Livre relataram na elaboração deste 

trabalho a dificuldade de restabelecer o vínculo entre os filhos que saíram do cárcere e as 

egressas no sistema prisional. Assim como também os filhos que ficaram extramuros. Tais 

crianças quando retornam para convivência familiar de origem chegam com várias demandas 

que já comprometeram a formação do caráter ou o desenvolvimento psíquico.  

 

4.1. MÃES NO SISTEMA PRISIONAL 

 

Antes da publicação em português das regras de Bangkok e da vigência do Marco Nacional 
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primeira Infância no Brasil já havia legislação em vigor sobre a relação das mulheres com 

filhos no presídio: 

“Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-

parto, extensivo ao recém-nascido” (art. 14. § 3o da Lei Nº. 7210/84, com as alterações da Lei 

Nº. 11942/09).  

 

“(...) a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente (...)” (art. 89 

da Lei Nº. 7210/84, com as alterações da Lei Nº. 11942/09).  

 

“Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período 

pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado 

puerperal” (art. 8º, §4º da Lei 8069/90, com as alterações da Lei Nº. 12.010/2009).  

 

“A assistência referida no § 4º deste artigo deverá ser também prestada a gestantes ou mães que 

manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção” (art. 8º, §5º da Lei 8069/90, com as 

alterações da Lei Nº. 12.010/2009). 

 

Um dos temas que recebe maior atenção das Regras Internacionais é a maternidade, já que a 

grande maioria das mulheres presas tem filhos. Todo o documento permeia-se na ideia de 

maternidade no que se refere à saúde, à socialização e à dignidade mínima. Como dispõe o 

Marco Nacional Primeira Infância, que evidencia a importância da convivência familiar nos 

primeiros anos de vida, é de suma importância a aplicação dos tópicos relacionados nas 

Regras de Bangkok para o benefício dos filhos das presas.  

 

As mulheres quando se tornam mães em uma unidade prisional são duplamente afetadas pelas 

condições indignas dos estabelecimentos prisionais. 

[...] a mulher quando inserida no contexto de privação de liberdade apresenta uma 

série de particularidades que se relacionam ás suas próprias condições biogenéticas: 

o “ser mãe”, o período de gestação, a fase de lactação, a separação dos filhos que 

nasceram em ambiente intramuros e extramuros. (SANTA RITA, 2007, p. 75). 

 

Com o crescimento do encarceramento em massa no Brasil, cresce o número de filhos dentro 

do cárcere e também o número de filhos que perdem a presença da mãe pelo aprisionamento 

eletivo. 
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Desde 2009, Minas Gerais se tornou referência em todo o país por ter um presídio construído 

exclusivamente para gestantes e mães com filhos até 1 ano de idade. O Centro de Referência 

para Gestantes Privadas de Liberdade está localizado na cidade de Vespasiano, região 

metropolitana de Belo Horizonte; este abriga entre 60 e 70 mulheres. No Centro de Referência 

para Gestantes, o trânsito dentro da unidade é feito sem algemas, o ambiente é colorido e 

contém uma infra-estrutura diferente, para proporcionar melhores condições às crianças e 

gestantes. No interior dessa unidade, a criança pode ficar até comemorar seu primeiro 

aniversário. Essa comemoração é realizada com parcerias de ONG filantrópicas e programas 

de auxílio espiritual, como a Convenção Batista Mineira, que envia pessoas para prestar a 

assistência espiritual e também proporciona um aniversário coletivo com bolo e lanche vindo 

de doações.  13 

“Infelizmente a despedida das mães com seus filhos é algo que choca os nossos 

corações, os dois convivem um ano, após este período, restam tristezas, lagrimas, 

dor e traumas. Eu mesmo já presenciei dias assim e não pude conter as lágrimas.”  
(DELMA SOARES, idealizadora de trabalhos sociais no Centro de Referência á gestante,             

em Vespasiano/MG.) 

 

Quando o bebê completa um ano é feita a despedida entre mãe e filho. Essas crianças são 

levadas pra longe de sua genitora, pessoa que durante o primeiro ano de vida foi sua 

companhia exclusiva, autora de todos os cuidados e único familiar com a qual mantinha laços 

afetivos. O Estatuto da Criança e do Adolescente prioriza o convívio familiar para o 

desenvolvimento equilibrado e saudável. Cabe ao Estado preservar este convívio para que a 

aplicação da Lei de Execução Penal seja razoável com o princípio da prioridade absoluta.  

 

Após essa separação, a guarda é destinada aos familiares, porém existem aqueles que se 

recusam a prestar os cuidados devidos ao infante. Quando se perde a possibilidade de a 

família cuidar, destina-se ao Conselho Tutelar, o qual pode encaminhar essa criança para o 

Ministério Público, que o representa perante o Poder Judiciário.Este pode determinar que a 

criança seja guardada ou colocada em família substituta. 

 

Em maio de 2012, a ONU, através do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, 

                                                 

 
13 Pesquisa de campo realizada em Abril de 2016, no foi entrevistada, Delma Soares e Mônica Peixoto , 

participantes dos projetos no Centro de Referencia em Vespasiano e na Casa Alma Livre em Belo Horizonte. 
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realizou a revisão periódica (RPU) e discutido o fato de as mulheres estarem em total 

desvantagem no que se refere aos Direitos Humanos no país. Tal revisão constatou as 

condições precárias no sistema prisional feminino e a falta de diferenciação pelo gênero. O 

Brasil passou por uma sabatina e foi duramente repreendido pelas violações dos Direitos 

Humanos no sistema penal, especificadamente no que diz respeito às mulheres. Esta 

repreensão deu-se por ser o Brasil signatário de vários tratados internacionais, inclusive das 

Regras de Bangkok. As Regras de Bangkok trazem como ponto principal a vulnerabilidade de 

mulheres presas e sua descendência.  

 

A maternidade no cárcere é relatada como tema direcionado pelas Regras de Bangkok em 

seus artigos 48 e 52. As presas grávidas devem receber tratamento adequado de saúde, como 

pré-natal e acompanhamento multidisciplinar. A regra 24 determina que nenhuma mulher 

deverá ser algemada durante o trabalho de parto e nem nos primeiros momentos após a 

chegada do bebê.     

 

4.2 O DRAMA DO VÍNCULO ROMPIDO EXTRAMUROS 

 

A Constituição é a carta magna de um país, ela norteia os princípios a serem considerados 

antes de cada projeto de Lei. Uma Constituição tem o poder de assegurar direitos e garantias 

dos indivíduos, dentre outros poderes competente a ela como lei Suprema. Todos os demais 

ramos normativos devem considerar que são hierarquicamente inferiores a ela. No 

Brasil,desde 1988, está vigente a Constituição da República Federativa do Brasil. Ela 

considera a proteção da dignidade humana como um pilar para a Democracia.  

 

A magnitude dos direitos fundamentais do indivíduo se associa de forma permanente à 

dignidade da pessoa humana, uma servindo como norteadora para outra. O direito à 

convivência familiar, juntamente com os princípios da dignidade humana e a prioridade 

absoluta, estruturam o Estado, pois este descreve a família como base da sociedade. A 

legislação máxima também relata a doutrina da proteção Integral prevista no artigo 227, que 

dispõe que o direito à convivência familiar e a proteção integral da criança somam-se aos 

princípios essenciais para qualquer aplicação legislativa vigente no país. Constitucionalmente 
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esta deve ser a base prioritária para as demais leis do ordenamento jurídico. Não pode haver 

inconstitucionalidade nas normas. O Direito penal, em regra, deveria analisar os princípios 

norteadores da Constituição ao aplicar as suas normas. Conforme a Constituição, que é 

superior hierarquicamente que às leis penais, ao afastar a genitora da convivência com seu 

filho fere-se o princípio constitucional da convivência familiar. O afastamento da genitora 

com filhos em idade de primeira infância poderá ocasionar problemas futuros apara a criança 

sujeito de Direitos. A restrição de liberdade no modelo brasileiro de encarcerar mulheres 

retira o direito à convivência familiar, limita o principio da prioridade absoluta, a ponto de se 

tornar invisível para o Estado os brasileirinhos com mães no cárcere. O Estado, ao permitir a 

recessão dos direitos do indivíduo que estão elencados em sua legislação máxima, causa dano 

às famílias atingidas pelo resultado da ação e se torna imprudente para com a mãe presa. Tais 

atos ilícitos estão discriminados no Código Civil no artigo 186. Para quem comete estes atos 

cabe a responsabilização civil descrita no artigo 927 do Código Civil. Ao Estado cabe então 

prevenir o dano e elaborar políticas públicas para priorizar a primeira infância. E se falhar na 

aplicação de sua norma caberá a ele a responsabilização pelo Dano. 

despejou o leite devagarzinho no copo de café, curtindo cada gota que caía  com 

aquela satisfação que as pessoas sentem quando veem o mar pela primeira vez, 

conhecem o amor de suas vidas ou descobrem que se curaram de uma doença grave. 

Depois  de quase seis anos, era a primeira vez que Safira podia fazer o café da 

manhã dos seus dois filhos_ um de seus desejos imediatos na sua primeira saída do 

presídio(...) Colocou os copos na mesa, sorridente. Um dos meninos olhou aquilo 

com estranheza. 

- Mas você não sabe, mãe, que a gente não toma café, só toma Toddy?”(QUEIROZ, 

2015, p. 22) 

 

Além das mulheres que geram e estão em período de aleitamento dentro dos presídios, 

existem inúmeras delas que possuem filhos extramuros. Esse é um aspecto de difícil 

contabilização devido falta de relatos de filhos no processo do preso. Entretanto, faz-se 

importante destacar que o impacto dessas rupturas pode ser melhor trabalhado no cotidiano 

das unidades prisionais e dos serviços de acolhimento. É emergente a capacitação adequada 

de profissionais que convivam diretamente com mães e filhos dentro do Sistema Prisional. O 

genitor tem direitos assegurados para perpetuar o poder familiar. E não os perde ao ser 

privado de liberdade, cabe ao Estado , a Família e a Comunidade  cuidar para que os vínculos 

não sejam rompidos. 
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O Marco Primeira Infância envolve-se diretamente com o tema, direciona e responsabiliza o 

Estado e a comunidade a manter a prioridade absoluta às crianças na faixa etária estabelecida, 

inclusive no que se refere aos filhos dentro e fora do cárcere, que estão nessas condições por 

erros de terceiros. Não existe razoabilidade da pessoalidade da pena, uma sanção não pode ser 

aplicada a duas ou mais pessoas pelo erro de uma. Não houve concurso de crimes para que o 

indivíduo na primeira infância sofresse dano solidariamente. O Estado não aplica pena 

somente à mãe, ele torna invisível o filho ao deixar de garantir os direitos fundamentais 

necessários para seu desenvolvimento progressivo. Um filho na primeira infância é um 

cidadão em desenvolvimento. Ao se interromper o convívio familiar originário pode se 

comprometer a formação de um cidadão e ocasionar danos futuros para a sociedade. Alguns 

traumas causados na infância comprometem o indivíduo na fase adulta. 

 

Recentemente a jornalista Natália Martini e o fotógrafo Léo Drumond publicaram um livro, o 

qual apresenta uma pesquisa feita durante 12 meses no presídio das gestantes na cidade de 

Vespasiano/MG. O livro, cujo título é “Mães do Cárcere”, teve colaboração da população 

carcerária, para que fosse publicado e lançado em maio de 2017. Durante um ano os dois 

conviveram com as internas da unidade, acompanhando todo o cotidiano interno do local. 

Eles presenciaram e registraram partos, audiências, o momento de separação dos filhos ao 

completar um ano, o alvará de soltura, entre outros. Além de dar voz às mães, eles também 

fotografaram os momentos marcantes dos acontecimentos. Constam no livro histórias reais de 

dez mulheres entrevistadas intramuros. Cada capítulo é uma história, preservando as 

particularidades das internas. O livro relata também a vivência dos autores nesta realidade, 

que imergiram no universo real de rotina de 72 mulheres. 

 

De acordo com os pesquisadores supracitados neste trabalho, uma carência visível no 

processo e no inquérito era a falta de informação sobre filhos e seus cuidados. A partir de 

março de 2016 compete ao delegado ou policial anexar nos autos todas essas informações. 

Quando se verifica a existência de filhos pelo judiciário, é definido que se aplique as medidas 

menos danosas a essas crianças. O relatório do ITTC (Instituto Terra e Cidadania), publicado 

em março de 2017, intitulado “Mulher sem prisão”, demonstra que dos 287 processos 

analisados, nenhum deles continham informações sobre filhos de mulheres presas. Nas 
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entrevistas feitas com elas evidenciou-se que a grande maioria desconhece a situação dos 

filhos após sua prisão. Relatam que nos interrogatórios não foram indagadas sobre 

informações a respeito de seus filhos.Assim, de forma inconsciente, essas mulheres deixam de 

obter o poder familiar. De acordo com a Dra. Michael, diretora da Pastoral Carcerária de São 

Paulo, “há perda de direitos, além dos que já foram restritos devido a condenação pela 

tipificação penal”.14 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
14Dados da pesquisa do ITTC (Instituto Terra e Cidadania)  de acordo com o INFOPEN, de dezembro de 2014. 

Disponível em <http://bit.ly/infopendez14>. Acesso em 25 de maio de 2017. 



37 

 

 

 

 

 

 

5 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E A APLICAÇÃO DO 

ESTATUTO 

 

Até  o mês de março de 2017, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ)  proferiu 32 decisões 

colegiadas, com fulcro nas alterações do art 318 do CPP, as quais  determinaram a aplicação 

do instituto da prisão domiciliar para mulheres que foram condenadas a penas no regime 

fechado e que possuíam filhos menores de 12 anos. Deste total, que obtiveram a concessão do 

beneficio, 12 foram assistidas pela defensoria pública.  Em maio de 2016 , apenas dois meses 

após a publicação do Estatuto da Primeira Infância, o STJ, através da sua 6° turma concedeu 

Habeas Corpus liberatório para uma mulher presa por guardar narcóticos em sua residência. 

A argumentação da sua defesa foi no sentido de que a condenada possuía dois filhos menores 

impúberes, um deles em estado de amamentação com menos de um ano de vida.O pai das 

crianças também fora preso por tráfico, dependendo os menores inteiramente dela para 

sobrevivência. 

 

A fundamentação da decisão focou na aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, na 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança, além da lei 13.257/2016. 

 

Sob tais regências normativo, e levando em consideração as peculiariadades do caso 

concreto, penso ser temerário manter o encarceramento da paciente quando 

presentes duas das hipóteses previstas no artigo 318 do Codigo de Processo Penal,  

com a redação dada pela Lei 13257/16, e quando verificado que a concessão dessa 

medida substitutiva não acarretará perigo  nem à ordem publica nem a convivência 

da instrucção criminal, tampouco implicará risco à aolicação da Lei Penal. (Ministro 

Schietti, disponível em<http://www.conjur.com.br/2017-abr-02/stj-deu-hc-32-maes-

filhos-menores-12-anos> Acesso em02 de abril de 2017,11h58) 

 

O ponto polêmico para o judiciário e doutrinadores sobre as alterações feitas pela lei 

13.257/16 é a alteração dos artigos do Código de Processo Penal. As modificações feitas 

pelo artigo 318 não foram consolidadas com unanimidade pela doutrina. O citado artigo 

dispõe de hipóteses de prisão domiciliar para gestantes e mulheres com filhos de até 12 

anos e também ao pai que seja o único responsável pelos cuidados do menor.  Para alguns 

doutrinadores, por ser uma matéria referente ao direito processual, considera-se vários 
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requisitos para sua plena aplicabilidade, cabendo ao juiz analisar cada caso e observar a 

razoabilidade necessária para substituição da prisão domiciliar. 

O entendimento doutrinário e jurisprudencial prevalente, no sentido de que o 

simples enquadramento do agente numa das hipóteses legais previstas nos incisos do 

artigo 318, CPP, não induz, de forma automática, à concessão do benefício ali 

previsto, também soma esforços no sentido de se exigir do julgador que, ao 

compulsar pedidos dessa natureza, proceda a um juízo de adequação, necessidade e 

suficiência tanto da prisão preventiva quanto da prisão domiciliar, de modo a emitir 

decisão em conformidade com as diretrizes desse regime de substituição.(Disponível 

em <https://jus.com.br/artigos/49617/art-318-cpp-prisao-domiciliar-sob-a-otica-da-

lei-n-13-257-2016#>. Acesso em 02 de abril de 2017. 

  

O Ministro Rogério Schietti Cruz, 15no dia 10 de março de 2016, manifestou seu voto no 

processo Habeas Corpus Nº 351.494 - SP (2016/0068407-9),  após indeferimento de liminar 

para habeas corpus emitido pelo Tribunal  de Justiça do Estado São Paulo. Nesse processo, 

existiam evidências de crime de tráfico e houve prisão em flagrante da acusada. Esta foi 

deferida por prisão preventiva. O referido ministro, ao receber o caso e examiná-lo logo após 

a publicação do Marco Primeira Infância, fez análise comparativa da gravidade do delito com 

a prioridade absoluta da criança, presente na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227. 

Considerou o fato de as alterações do artigo 318 do CPP serem dependentes das demais 

legislações e proporcionais à proteção do bem jurídico da ordem pública. Apesar de citar em  

sua decisão o entendimento da doutrina e das súmulas sobre a matéria, entendeu ser aplicável 

no caso específico o pedido de prisão domiciliar para a ré, que se encontrava gestante na 

unidade prisional, além de ser mãe de uma criança de dois anos. Fundamentou sua decisão na 

prioridade absoluta da primeira infância, no fato de a acusada não ter antecedentes criminais e 

não se apresentar perigosa para a sociedade. Em diversas citações destaca o avanço penal da 

Lei 13257/2016. 

(...)Há que se ressaltar a posição central, em nosso ordenamento jurídico, da 

doutrina da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta,previstos no art. 

227 da Constituição Federal, no ECA e, ainda, na Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança, ratificada pelo Decreto Presidencial n.99.710/90.Sob tais 

regências normativas, e levando em consideração aspeculiaridades do caso, penso 

ser temerário manter o encarceramento dapaciente quando presentes dois dos 

requisitos legais do artigo 318 do CódigoPenal, com a redação dada pela Lei n. 

13.257/2016. Ademais a prisãodomiciliar revela-se adequada para evitar a prática de 

outras infrações penais (art. 282, I, CPP), diante das condições favoráveis que 

ostenta (primariedade eresidência fixa), e de não haver demonstração de sua 

periculosidade concreta,que pudesse autorizar o recurso à cautela extrema como a 

                                                 

 
15 Anexo 2. Voto do Ministro faz referência a lei 13257/2016. 
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única hipótese a tutelar a ordem pública. (Disponível em 

http://www.conjur.com.br/2012-jul-26/coluna-lfg-trafico-drogas-enraizou-sociedade-

brasileira#author>Acesso em 03 de junho  de 2017. 

 

A Lei direcionada à primeira infância, apesar de sua força normativa consolidada pela 

constituição é recente em sua aplicação e possui apenas pouco mais de um ano de vigência. 

Apesar de já ter decisões referentes à prisão domiciliar nos casos do artigo 318 do CPP, não 

possui entendimento consolidado da doutrina no que se refere à  aplicabilidade. Para a maioria 

dos doutrinadores deve ser analisado cada caso em específico, pois cabeao juizo e não se 

estabelece de pronto.  

 

Em contrapartida, possibilitar o afastamento do poder familiar e dos com os genitores fere o 

artigo 1634 do Código Civil e o artigo 33 do ECA. A prioridade absoluta presente na carta 

magna é extremante dependente da presença dos genitores. 

 

Art. 1.634, CC. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: 

I – dirigir-lhes a criação e educação; 

II – tê-los em sua companhia e guarda; 

III – conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; 

IV – nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais 

não lhe sobrevier, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar; 

V – representa-los, até os dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após 

essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento; 

VI – reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; 

VII – exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua 

idade e condição. 

 

Art. 33, Lei n.8.069/90. A guarda obriga à prestação de assistência material, moral e 

educacional à criança ou adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se 

a terceiros, inclusive os pais. 

 

Está diretamente acoplado o poder familiar na prioridade absoluta da criança, para o 

desenvolvimento integral bem sucedido dos menores impúberes. É dever do genitor e direito 

de ambos a convivência,não estando este direito ligado a perda da liberdade ao cometer ato 

típico, ilícito e culpável. A pena aplicada não deve ultrapassar a punibilidade descrita no tipo 

penal, sobre tal análise é incorreto a aplicar pena que resulte na perda do Poder Familiar, e o 

direito do filho de receber de seu genitor, assistência material, moral, e educacional. 
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6  PROJETO CASA ALMA LIVRE  

 
Para a realização deste trabalho foi realizada visita e entrevista na instituiçãoCasa Alma Livre. 

O projeto Casa Alma Livre foi lançado em 2010, pela parceria da Convenção Batista Mineiro 

com a Junta de Missões Nacionais e situa-se na cidade de Belo Horizonte, à rua Machado, no 

bairro Floresta, próximo ao Colégio Batista. A visão do projeto é ser uma casa que recebe 

mães em situação de risco social ou advindas do sistema prisional. Para a permanência das 

mães nessa casa é necessário que tenham filhos que com elas residam. Ao contrário de abrigos, 

este projeto busca dar um lar às mães e filhos,a fim de preservar os vínculos entre os filhos e a 

genitora e também reinserir à sociedade essa mulher, através da maternidade assistida.  

 

6.1 ENTENDENDO O PROJETO  

 

O projeto se iniciou dentro dos presídios femininos de Belo Horizonte e região metropolitana 

e no centro de referência à gestante, localizado em Vespasiano/MG. Lá as mulheres são 

assistidas em trabalhos como o tratamento de dependência química e auxílio religioso. A 

necessidade de dar continuidade ao projeto e diminuir a reincidência gerou uma inquietação 

nos idealizadores (que sempre quiseram maior intensidade no acompanhamento) e os levou a 

alugar um local que funcionasse como um lar para nutrir os vínculos maternos e capacitá-las 

para uma autonomia de reinserção social. Há 7 anos16, a instituição recebe mães e filhos que 

aderem ao acompanhamento com o intuito de terem uma melhoria na vida e conduta. No local, 

recebem abrigo e cuidados. As crianças e adolescentes são matriculados na escola e, também, 

acompanhados por uma equipe multidisciplinar que analisa os comportamentos, investiga a 

existência de problemas e estabelece as soluções para possibilitá-los ao convívio familiar e 

social convencional e saudável. Os resultados, após a retomada de autonomia das mulheres, 

são evidenciados através da diminuição da reincidência, e do viés de vínculo materno, auxílio 

religioso, capacitação e trabalho. 

 

                                                 

 
16 Pesquisa de campo com análise documental dentro do projeto, dados disponibilizados por Mônica Peixoto, em 

Abril de 2017. 
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A própria instituição prisional analisa os perfis que possam se inserir na Casa Alma Livre, 

após ser lavrado o Alvará de soltura. A casa recebe mães que queiram estar com seus filhos 

menores de 16 anos e estabelecer o vínculo da maternidade. Fora perguntado nas entrevistas 

sobre a quantidade de mulheres que já passaram pela Casa: ”A casa tem 5 vagas destinadas às 

mulheres egressas do sistema prisional e recebe em média 20 mulheres por ano, juntamente 

com seus filhos”. ( Mônica Peixoto, diretora do projeto ) 

 

A Casa Alma Livre é um projeto que trabalha as particularidades de cada mulher. Segundo 

Mônica, elas recebem tratamento para dependentes químicos e contam com vários 

profissionais para auxílio nesta etapa. Esses profissionais são voluntários e se mobilizam 

unicamente pelo cunho social. Atualmente, o projeto possui 5 funcionários contratados, para 

procederaos cuidados e acompanhamentos das famílias com escala fixa de trabalho. Este 

número não é suficiente para a atual demanda, que possui inúmeros voluntários de apoio, 

como dentistas, assistentes sociais, estudantes de diversas áreas, psicólogos etc. A manutenção 

do projeto é custeada pela Junta de Missões Nacionais, a Convenção Batista e doações de 

várias espécies. Voluntários de diversos ramos apoiam o projeto com doações. Muitos prestam 

mão de obra voluntária e se tornam parceiros a auxiliar a grande demanda de trabalho da casa.  

 

6.2 POSSIBILIDADE DE A LEI 13.257/2016 SER COMPLEMENTADA COM O PROJETO 

CASA ALMA LIVRE 

 

Dados e relatos do funcionamento e do quantitativo da Casa Alma Livre evidenciam que em 

sete anos apostando em um estabelecimento que auxilia na ressocialização e na retomada da 

autonomia assistida e acompanhada, todos os casos analisados na instituição e todos com 

acompanhamento posterior a saída delas da casa resultou  na diminuição significativa da 

reincidência. Durante o tempo de existência do projeto, somente duas voltaram a cometer 

crime, um número irrisório pelo tempo de trabalho da equipe com as mães. A coordenadora 

relatou que as duas reincidentes possuíam problemas psiquiátricos graves, o que 

impossibilitou a manutenção delas no projeto. Averiguando os dados oficiais da instituição, o 

quantitativo gira em torno de vinte mulheres por ano atendidas dentro do estabelecimento. 

Nesses sete anos de existência, foram atendidas aproximadamente 140 mulheres com seus 
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respectivos filhos, sem contabilizar as que são atendidas pela equipe nos presídios e as que 

não aderem ao projeto de ir para a Casa, porque decidem permanecer com parentes, mas 

solicitam auxílio e acompanhamento do projeto. 

 

O projeto pode receber e acompanhar as gestantes que recebem penas alternativas ou já 

cumpriam o tempo necessário da pena. Por isso, é um forte aliado para a manutenção da 

infância saudável, uma vez que todas as crianças têm a manutenção da prioridade absoluta e 

seus direitos fundamentais resguardados.  

 

O Marco Primeira Infância direciona diversas maneiras de proteger e priorizar a primeira 

infância, uma delas é a manutenção do poder familiar e a permanência da criança com seus 

genitores. Muitas mulheres estão há bastante tempo afastadas de seus filhos devido ao cárcere 

e restabelecer este contato não é uma tarefa fácil. Muitas crianças chegam na Casa sem 

possuir referência materna. Muitos desses menores se encontravam com parentes que na 

maioria vezes não nutriram o vínculo com a genitora através de visitas nas unidades prisionais. 

As psicólogas trabalham em parceria com outros profissionais para tornar esta reaproximação 

mais prazerosa. Nos estudos psicossociais realizados com as crianças já foram evidenciados 

casos de suspeita de abusos e maus tratos durante a ausência da genitora. 

 

Ao alterar o Código de Processo Penal no que se refere à prisão domiciliar de mães, ficam 

vagas as hipóteses em que esta medida pode ser eficaz para a criança. Muita das vezes o 

retorno da mãe após diversas experiências ruins vividas nas unidades prisionais torna-se 

traumático para ambas as partes. Sem um auxilio externo de retomada de rotina e manutenção  

da vivência familiar. o que se evidencia é a rejeição dos filhos para com a genitora. A 

mudança de mente e de atitude se tornam extremamente difícil. Em famílias que não possuem 

condições de providenciar tratamento com profissionais capacitados, não se consegue reparar 

os danos causados pela distância forçada e o rompimento dos laços afetivos.  

 

Se a maior intenção do legislador ao elaborar a mencionada Lei era priorizar a primeira 

infância, faz-se necessário projetos auxiliares que completem sua finalidade na prisão 

domiciliar. Se a mãe recebe esta medida alternativa de pena é preciso direcionar  profissionais 
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que assistam esta família de perto, que estejam atentos às reações dos filhos durante a 

aproximação da mãe e vice versa. É fundamental para minimizar os danos causados pelo 

cárcere que se estabeleça um projeto de acompanhamento familiar eficaz. O modelo Casa 

Alma Livre pode ser replicado como um modelo alternativo para o Estado, assim como se 

tornou a APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados), um modelo 

humanizado do Sistema penitenciário devidamente amparado pela Constituição Federal.A 

primeira APAC foi inaugurada em São José dos Campos (SP), no ano de 1972 pelo advogado 

e jornalista Mario Ottoboni, em conjunto com amigos cristão.Através da iniciativa dele, o 

método foi espalhado por todo o território brasileiro e também pelo exterior com o 

reconhecimento da ONU.   

 

As APACs, além de terem um cunho social e humanizado, têm um custo beneficio para o 

Estado, que paga para cada preso em torno de 4 salários mínimos no sistema convencional, 

enquanto na Apac ele custa menos de 2 salários mínimos. Outro beneficio é o baixo índice de 

reincidência. Nesse modelo ele é bem inferior ao do sistema penitenciário comum. O Estado 

custeia como conveniado, não arcando com todos os gastos. A comunidade e alguns parceiros 

ajudam na manutenção do projeto, que resulta em trabalhos prestados para a comunidade 

como merenda escolar e produção de móveis para escolas públicas.17 

 

A Lei apresentada neste trabalho de conclusão de curso deixa como responsabilidade do 

estado, dos municípios e do Distrito Federal elaborar e aprovar projetos que visam à garantia 

de políticas públicas direcionadas à primeira infância. Assim como o Estado viabiliza o 

modelo Apac, sendo um dos parceiros que mantém o projeto no cumprimento de pena 

humanizada, apresenta-se nesta pesquisa o projeto CASA ALMA LIVRE, que com um apoio 

maior pode replicar o modelo de ressocialização assistida, promovendo a prisão domiciliar 

com total assistência para as mães, buscando diminuir a reincidência através dos laços 

maternos e a responsabilização assistida das mães para com os filhos.  

 

                                                 

 
17Dados acima colhidos no site WWW.apacitauna.com.br. (Acesso em 28 de maio de 2017), também em 

conjunto com a visita à Apac de Nova Lima e as aulas ministradas pela ilustríssima professora Edmar, que 

lecionou Direito Penal na faculdade de Sabará. 
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 Através da iniciativa da Casa Alma Livre a prática de conduta ilícita destas mulheres foi 

deixada para trás, com todo o auxílio religioso e multidisciplinar voltam para a sociedade 

muito mais preparada e se tornam mães verdadeiras. Após a autonomia ser recuperada, elas 

vão viver suas vidas em conjunto com seus descendentes. Muitas aprendem um oficio e já vão 

para a terceira fase empregada ou com alguma fonte de renda. Elas são encorajadas a retomar 

suas vidas de forma diferente através de capacitação para o trabalho. No período em que elas 

ainda requerem a assistência da instituição existe a tentativa de doações que ajudam arcar com 

aluguel, mobília, alimentos, ao saírem de dentro da Casa. E recebem auxilio até sua total 

autonomia. O Estado, ao apostar em um projeto que deu certo com quantitativos e qualitativos, 

buscando profissionais capazes para desenvolver de forma macro a prisão domiciliar que é 

relatada na alteração do CPP, terá sua eficácia plena. E, consequentemente, ocorrerá o 

desencarceramento de mulheres em grande escala. Cabe ao Estado, à comunidade e às 

famílias colocar em prática um projeto que atenda os requisitos da Lei 13.257/2016. 

 

Dentro da Casa as crianças são acompanhadas por profissionais que atendem cada uma de 

forma individual e ao mesmo tempo lúdica. Nessas crianças ficam evidentes que a separação 

do convívio o familiar e o rompimento de laços causam diversos transtornos psicológicos, que 

são tratados durante a permanência delas no estabelecimento. Na primeira infância está se 

formando o cidadão e quando existe este brusco rompimento com sua família originária 

rompe-se também com os efeitos naturais de sua formação. Ele se desestrutura e fica mais 

suscetível ao déficit de caráter neste período de formação inicial. 

“ ...O Estado não tem conhecimento do projeto, cabe a sociedade provocar e 

demonstrar a sua importância, tanto na viabilidade de economia de verbas publicas , 

quanto na proteção integral das crianças...” (Mônica Peixoto, coordenadora do 

projeto Casa Alma Livre) 

 

“ Através de projetos da iniciação Alma Livre dentro da unidade prisional onde 

passei conheci uma das idealizadoras do projetos, após sair do presídio busquei 

ajuda espiritual , porque sabia que sozinha não conseguiria lembre-me então dos 

ensinamentos que aprendi e hoje desde 2012 em liberdade , voltei a estudar e estou 

no 2° período da faculdade de teologia...” ( Juliana , ex-presidiária hoje atua como 

voluntaria no projeto, não chegou a ir para a casa porque ainda não tem filhos. 

Entrevista concedida para a realização deste trabalho no dia 10 de abril de 2017) 

 

Não basta conceder prisão domiciliar, é preciso dar continuidade e assistir de perto este 

restabelecimento do convívio entre mães e filhos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme exposto no decorrer deste trabalho, a primeira infância é um assunto presente em 

vários ramos do Direito. O Brasil teve grande influência do Direito Internacional para 

reconhecer a necessidade de legislar especificamente para a criança, como as regras das 

Nações Unidas e seus tratados direcionados a proteger as crianças. A ONU, através de 

convenções, advertiu e orientou o Brasil a aplicar os tratados internacionais em seu solo. As 

regras de Bangkok, das quais o Brasil é signatário, tiveram uma longa espera por sua tradução 

em português depois de serem ratificadas. Até então, eram pouco conhecidas pelo judiciário. 

Após sua tradução, surgiu a publicação do Marco Primeira Infância, assunto principal deste 

trabalho.  

 

O Brasil apesar de ter um legislação para crianças e adolescentes( Estatuto da Criança e do 

Adolescente), a atenção à primeira infância era pouco descrita nele. Através da Lei da 

Primeira Infância, o infante desde a sua concepção até os 6 anos de vida se tornou sujeito com 

direitos específicos em diversas normas jurídicas. Disciplinou  sobre a prioridade das políticas 

públicas para esta faixa etária, abordou diversos tópicos polêmicos para sua aplicabilidade, 

dentre eles, a lacuna sobre a destinação de verbas para a primeira infância. Nesta, o legislador 

ao caracterizar o Estado e os entes federados como responsáveis pela primeira infância, não 

exemplificou como seria esta destinação de verba. As mudanças na CLT também foram 

essenciais para garantir um tempo maior dos genitores após o nascimento, porém o incentivo 

no programa empresa cidadã para iniciativa privada é bem tímido, razão pela qual existem 

poucas empresas inseridas neste programa e consequentemente não resulta na garantia deste 

direito para todos os bebês, mas sim para a minoria. 

 

Após toda a abordagem histórica e das mudanças na legislação chega-se ao problema deste 

trabalho: as mudanças no Código de Processo Penal e os benefícios para a primeira infância. 

Para chegar a apresentação de dados históricos, quantitativos e qualitativos, foram necessárias 

várias pesquisas de campo para se entender melhor sobre a importância da mudança no 

Código de Processo Penal  para garantir a aplicação da Lei 13.257/2016.  O ITTC foi o 
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principal responsável pelas informações no curso deste trabalho, as quais foram obtidas, 

sobretudo, através da participação no seminário Mulher Sem Prisão, realizado em março de 

2017 na USP, campus São Francisco. Este instituto auxiliou diante da demanda popular a 

traduzir as Regras de Bangkok e publicá-las junto ao Conselho Nacional de Justiça.Realizou 

pesquisas científicas sobre o encarceramento feminino no Brasil, apresentando soluções para 

diminuição deste problema social e identificando os danos à primeira infância causados por 

um encarceramento eletivo que retira Direitos não somente da pessoa presa como também de 

toda a família. Atenção foi dada, em específico, às gestantes e seu tratamento em prisão por 

diversos Estados no país.  

 

A Lei estudada neste trabalho inovou vários quesitos do processo penal, dos quais o mais 

polêmico está contido no artigo 318 do CPP, que possibilita a prisão domiciliar em várias 

hipóteses. Com base no artigo 227 da CRFB/88,  a lei 13.257/2106 faz referência à prioridade 

absolutapara crianças, em todos as aspectos da legislação e políticas públicas. Apesar de não 

haver entendimento majoritário sobre o assunto e por abranger princípios subjetivos para sua 

aplicabilidade, devido a sua recente publicação, muito já se discute a respeito a doutrina, que 

em seu maior posicionamento considera facultado ao Juiz que decrete a conversão da pena 

privativa em prisão domiciliar. Por esta razão, após mais de  um ano da vigência da referida 

lei, os presídios femininos ainda continuam lotados, filhos perdem sua genitora para o sistema 

prisional, resultando em diversos danos para sua formação. 

 

A lei só deve retroagir para benefício do réu.Após um ano diversos processos não foram 

analisados para beneficiar as acusadas que estão em período de gestação ou com filhos dentro 

do cárcere. Por estar previsto na Constituição que a criança deve ter prioridade absoluta é 

dever do Estado dar celeridade para analisar cada caso que possuir condições para a 

conversão da pena em prisão domiciliar. Em outras palavras, o judiciário também tem o dever 

de priorizar a primeira infância, proferindo de forma liminar e célere a substituição do regime 

em beneficio do cidadão em formação. Garantir direitos para toda a população na primeira 

infância estão inclusos a melhor atenção à saúde das gestantes, o ambiente saudável para levar 

uma gestação sem danos ao feto, correta alimentação da gestante, humanização no tratamento 

no pré e pós parto, dentre outros fatores óbvios para a melhor atenção da gestação. O 
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legislador, ao aprovar o Marco Legal da Primeira Infância, não discrimina que os direitos da 

primeira infância só serão aplicados e respeitados para determinada parcela da população, 

pelo contrário abrange todas as crianças até completarem 72 semanas de vida. Ao citar em 

específico as mães privadas de liberdade dá ênfase ao direito para que sua aplicabilidade seja 

integralmente igualitária. Por mais que ainda se discuta a conversão de pena em prisão 

domiciliar para benefício da primeira infância e ainda analise cada caso concreto, concedendo 

o direito só nos casos onde não fere o bem jurídico protegido como a ordem pública e onde 

existe a razoabilidade necessária na análise de cada caso e se negue providências às mães que  

não se enquadram nestes requisitos , contraria a Carta Magna no tocante à absoluta prioridade. 

 

 Afastar o infante de um de seus genitores em período de formação de identidade, permitir que 

se gere uma criança protegida pelo direito à absoluta prioridade em uma unidade prisional 

insalubre, sem o acesso devido á saúde, sem acompanhamentos necessários durante este 

período, sem estrutura física ou mínimas condições de higiene, permitir que esta entre em 

trabalho de parto sem garantir o principio da dignidade humana, sem a preparação necessária 

dos agentes penitenciário para lidar com gestantes, mães no pós parto e  as crianças, permitir 

uma separação após o filho nutrir vínculos afetivos com sua genitora e um longo afastamento 

no período em que o filho mais necessita de sua presença, conceder a outro o poder familiar 

devido ao encarceramento do genitor, todas estas situações contrariam a constituição e não 

caracterizam proteção e atenção necessária que é direito da criança. 

 

Negar a prisão domiciliar nas hipóteses elencadas nos incisos dos artigos 318 do CPP é ferir a 

supremacia que uma constituição possui na democracia. Ao impedir tal convívio familiar por 

tipificação penal divergente aos crimes cometidos contra o menor impúbere, o poder 

judiciário comete dano contra ele, devendo ser responsabilizado, conforme se especifica no 

Código Civil.  

 

Dentre as pesquisas de campo realizadas para análise deste, cita-se o centro de referência às 

gestantes situado em Vespasiano. Atualmente, ele é considerado um presídio modelo para o 

país, construído especificamente para gestantes e seus filhos até um ano de idade. Ainda assim 

não pode ser considerado totalmente eficaz para garantir o melhor interesse da criança por 
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inúmeros motivos, dentre eles a imputação, ainda que de forma mais humana, de pena aos 

infantes desde o ventre até completarem seus 12 meses de vida, em  desacordo com a lei 

13.257/2016, no que designa que a criança conviva com a família e a comunidade. Sendo 

assim, não é coerente este confinamento, que pode gerar danos aos bebês como o medo, a 

dificuldade de socializar com estranhos, entre outros. É fundamental que em toda a primeira 

infância a criança conviva com familiares e com sua comunidade e que possua um laser 

extramuros, já que a criança é totalmente inimputável. 

 

Por fim,na fase posterior à decisão de conversão de regime em prisão domiciliar, o legislador 

foi omisso ao tratar dos fatos que acontecerão após as mães receberem o direito de cumprir a 

pena em prisão domiciliar com seus filhos. Como uma ex-detenta, que muito se contaminou 

no ambiente hostil do crime e do sistema penitenciário brasileiro, poderá conviver de forma 

sadia com seu filho a ponto de assegurar a ele a prioridade e atenção devidas? 

 

Muitas mulheres não sabem como recomeçar, como reconquistar o afeto dos filhos que 

ficaram de fora após sua prisão, não sabem como conseguir o sustento de forma digna. Para 

muitas mulheres que estiveram envolvidas com o crime retornar é a única opção que 

conseguem visualizar para garantir a sobrevivência da família. Como enviar uma mãe que 

sofreu a vida inteira violência domestica para o encontro com quem tanto dano lhe causou?  

Estes são apenas alguns casos em que o legislador não deu continuidade após determinar a 

conversão da pena.  

 

Como forma de dar continuidade a esta grande inovação penal foi apresentado o Projeto Casa 

Alma livre que assiste a mãe e a criança neste período de transição até que ocorra a devida 

responsabilização e a retomada da autonomia. Esta assistência objetiva nutrir vínculos 

familiares com o auxílio da espiritualidade em parceria com o auxílio multidisciplinar de 

profissionais capacitados para a demanda. 

 

A publicação após a aprovação deste conteúdo visa provocar o judiciário para um olhar 

direcionado a apoiar a ideologia do projeto Casa Alma Livre, baseado nos dados desta 

Instituição em contribuir de forma efetiva para diminuir a reincidência. Faz-se necessário 
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adequar tal projeto da melhor forma possível para expandir a iniciativa da Casa Alma Livre, 

acreditando que financiar um projeto como este e expandir para os demais estados é muito 

mais viável economicamente do que custear o retorno desta mulher para o sistema prisional, 

pois sabe-se que o país gasta parte significativa de sua riqueza mensalmente com pessoas em 

situação de prisão. 
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ANEXO 1 

 

CARTA PARA PRESIDENTE DILMA , ENVIADA PELA REDE DA 

PRIMEIRA INFÂNCIA. 
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ANEXO 2 

VOTO DE MINISTRO COM BASE NA LEI 13257/2016. 
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ANEXO 3 

LEVANTAMENTO DO INFOPEN – JUNHO 2014 
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ANEXO 4  

MULHER, POLÍTICAS DE DROGAS E ENCARCERAMENTO 

 


