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Simpósio: 28 - OS DIREITOS DA MULHER COMO DIREITOS HUMANOS: JUSTIÇA SOB 
A PERSPECTIVA DE GÊNERO 
 
RESUMO: A discussão referente à questão feminina nos presídios brasileiros, principalmente 
quando se trata de mulheres gestantes e lactantes, reflete não somente em aspectos sociais, como 
na saúde física e mental das mães e de seus filhos, mas também em aspectos jurídicos, como a 
decisão do STF que deferiu o pedido de Habeas Corpus coletivo, convertendo a prisão 
preventiva em domiciliar para gestantes e mães de crianças de até 12 anos. Segundo o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), na região Norte, o Amazonas é o Estado que possui o maior número 
de detentas gestantes e lactantes no sistema penitenciário, tendo sido constatado um aumento 
de 42% até março de 2018 e, de sua quantidade total, 77 presas serão beneficiadas com o 
deferimento da liminar exposta anteriormente. Isto posto, a presente pesquisa tem como 
objetivo analisar o tratamento oferecido pelo sistema carcerário brasileiro para as grávidas e 
lactantes de penitenciárias na cidade de Manaus, com o intuito de proporcionar uma discussão 
a respeito da responsabilidade do Estado para com as mães e seus filhos. Para isso, foi realizado 
um roteiro de entrevistas a fim de obter relatos sobre a realidade carcerária sob a perspectiva 
das detentas, além da análise de dados bibliográficos sobre a questão em tela, bem como a 
legislação vigente que trata da matéria, sobretudo o exame pormenorizado das Regras de 
Bangkok, que versam sobre uma série de tratados internacionais de Direitos Humanos sobre o 
tratamento de mulheres presas. O procedimento metodológico adotado foi o método indutivo 
de pesquisa, uma vez que se baseia na análise de um caso concreto, qual seja, a situação das 
detentas gestantes e lactantes da cidade de Manaus. Dessa forma, a presente pesquisa contribui 
socialmente por levantar reflexões acerca da falta de políticas públicas vigentes para o ideal 
tratamento dessas mulheres, assim como a falta de um ambiente adequado para grávidas, 
lactantes e seus filhos. Academicamente, proporciona uma maior averiguação dos estudos da 
aplicabilidade da Lei de Execuções Penais, da Constituição Federal e das convenções 
internacionais que tratam da matéria, culminando, assim, na investigação dos instrumentos de 
trabalho dos que lidam com a Ciência Jurídica. Neste compasso, o presente estudo também é 
relevante por colocar em pauta questões femininas e, como parte da população feminina, é de 
suma importância a discussão deste tema, visto que se trata de uma parcela minoritária que 
necessita de meios para garantir o cumprimento dos seus direitos. Ao fim da pesquisa, percebeu-
se a violação do princípio da dignidade humana, de tratados internacionais, da Lei 11.942/09 e 
da Constituição em si, devido à falta de estrutura e tratamento adequado para oferecer o mínimo 
possível de subsistência tanto para as carcerárias quanto para seus filhos. 
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