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Texto I 
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara 

dos Deputados aprovou Projeto de Lei que permite ao juiz substituir a prisão preventiva 
pela domiciliar para as mães que amamentam. A conversão para a prisão domiciliar não 
será possível apenas quando a lactante estiver presa por crime hediondo ou equiparado, 
como o tráfico de drogas. "A conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, no caso 
de presa lactante, não pode gerar a sensação de impunidade no povo brasileiro, já tão 
oprimido pelo avanço galopante de crime", disse o Dep. Fed. Antônio Furtado, autor. 

Disponível em: https://www.douradosagora.com.br/noticias/politica/aprovado-projeto-que-permite-prisao-
domiciliar-para-mulher-presa-que-amamenta Acesso em: 01.fev.2020. 

Texto II 
“E ela é excelente e deve ser celebrada. Para muitos, existe a preocupação de 

que a decisão acabe incentivando presidiárias a engravidarem ou se converta em 
prêmio pelo crime. Apesar de justas, essas inquietações não têm respaldo na realidade.” 

Disponível em: https://examedaoab.jusbrasil.com.br/noticias/547883302/e-correto-dar-prisao-domiciliar-
as-presas-provisorias-gravidas-e-maes Acesso em: 01.fev.2020. 

Texto III 
Parece equivocado o fundamento da prisão domiciliar para mães que amamentam. 

Se o Estado não tem como controlar esses condenados fora dos presídios, o risco para a 
sociedade deveria ser levado em consideração. Será que essas crianças não seriam 
melhor cuidadas e seguras em creches públicas por profissionais/servidores? Não 
estamos na Suécia e nem na Noruega, mas no Brasil (acorda). Não se trata de 
humanismo. É bom lembrar que juiz não é vigário e quem dita as regras é a sociedade. 
Cabe ao juiz apenas aplicá-la nos termos em que é estabelecida. Caso essa condenada 
cometa outro crime grave, que é o mais provável, quem será o responsável? O juiz ou o 
Estado? 
Disponível em: http://www.conjur.com.br/2017-abr-05/celso-mello-autoriza-prisao-domiciliar-mae-pobre-bebe 

Acesso em: 01.fev.2020. 

Texto IV 
A promotora Juliana Gonçalves Krause Kohlmann, da Segunda Promotoria da 

Infância de Curitiba, apoia o projeto de lei: “Além de ser direito constitucional, a 
convivência com a família é importante para a saúde da criança. É comprovada a 
importância do convívio com a mãe nos primeiros anos de vida. O carinho, o afago, 
contato físico previne até doenças”. 
Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/prisao-domiciliar-de-mulher-
de-cabral-chama-atencao-para-direito-de-maes-detentas-acvcaom6wflh9o8hx68xm9rfo Acesso em: 
01.fev.2020.

Com base nas informações apresentadas nos textos e em seus próprios 
conhecimentos, escreva uma dissertação argumentativa, de acordo com a norma-padrão 
da língua portuguesa, sobre o seguinte tema: 

A prisão domiciliar para mães que amamentam contribui para a impunidade? 
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