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Resumo: O presente trabalho busca retratar a diferenciação de tratamento quanto à 

natureza sócio-econômica das detentas, tendo em vista o princípio da isonomia no 

tratamento e a imparcialidade do magistrado ao analisar e deferir as medidas de prisão 

preventiva ou domiciliar para as detentas grávidas e/ou com filhos de até 12 anos de idade  

incompletos. 
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Abstract: This work seeks to portray a difference in treatment regarding the socio-economic 

nature of the disadvantages, considering the principle of equality in treatment and the 

impartiality of the magistrate to analyze and defer as preventive or home detention measures 

for pregnant and/or children up to 12 years of age incomplete. 
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1 INTRODUÇÃO 

O artigo 318 do Código de Processo Penal (CPP) expressa claramente a opção pelo 

cumprimento da pena em sede domiciliar quando “V – mulher com filho de até 12 (doze) 

anos de idade incompletos” (BRASIL, 2016), [inciso acrescido pela Lei 13.257, de 8 de 

março de 2016]. No entanto, observa-se o afastamento deste preceito na apreciação e 

                                                 
1 Acadêmico em Direito. Universidade Estadual de Londrina – UEL. Email: gabrielcortez442@gmail.com 



 

2 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

aplicação aos casos concretos, já que a condição social parece afetar o recaimento da lei, a 

qual na teoria deve ser imparcial e igual a todos. 

O caso da ex-primeira dama do Rio de Janeiro, Adriana Ancelmo, coloca em dúvida 

o exercício e o conceito de justiça (AMORIM, 2017). Ela foi “agraciada” à prisão domiciliar 

por ter de tutelar seu filho de 11 anos pela ministra Maria Thereza de Assis Moura, do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), perfeita subsunção do que consta na lei ao caso 

concreto, porém, casos assim são raros, e não é porque a lei é recente. Inúmeras detentas 

são obrigadas a cumprir pena grávidas – o que entra em cheque com os incisos III e IV do 

mesmo artigo 318, imprescindível cuidado de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade e 

gestante, respectivamente –, agravando e denunciando a real segregação entre mulheres 

periféricas e pobres versus mulheres ricas. Ora, a jurisdição não pode, de maneira alguma, 

demonstrar parcialidade, isso porque é violação a vários princípios basilares do Estado de 

Direito e da própria Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, como o 

princípio da imparcialidade do juiz e o da isonomia, que é a igualdade de tratamento. 

A realidade mostra detentas sendo obrigadas a amamentar contra as grades, sem 

condições de berçário até os seis meses subsequentes após o parto, sem o devido 

atendimento durante e após a gestação (SILVEIRA, 2014). A lei está só começando a 

produzir os efeitos e já está protagonizando um cenário de distinção em quem fora influente 

no meio social contra quem é vítima da omissão estatal, já que a culminação na prisão é 

fator de vários fatores denegridos, deturpados ou olvidados pelo Estado. 

 

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O disposto no artigo 318 do CPP vem sendo tratado como possibilidade e não como 

obrigatoriedade do juiz em aplicá-lo (JURÍDICO, 2016). Embora o número de prisões 

domiciliares concedidas às mães que comprovaram a necessidade de cuidarem de seus 

filhos, cerca de 32 deferimentos pelo STJ em um ano de vigência da lei (JURÍDICO, 2017), 

há muito que se fazer para combater a disparidade no tratamento entre mulheres de classes 

sociais opostas quanto à forma isonômica e ao tratamento justo, digno.  
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