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Cerca de 20% das
detentas do DF
devem ser liberadas

tantes são acompanhadas por
uma equipe da Secretaria de Saú-
de, lotada na própria
penitenciária.

A decisão do Supre-
mo deu prazo de até 60
dias para tribunais de
todo o país identifica-
rem as presas que
atendem aos requisitos
e têm o direito ao regi-
me domiciliar. Assim
que forem identifica-
das, elas devem rece-
ber o benefício imedia-
tamente. Mulheres que
não têm residência fixa
podem ser liberadas
desde que cumpram
medidas alternativas
impostas pelos juízes
no Estados. O governo
do Distrito Federal informou que
irá colocar as presas em liberda-

GDF aguarda
notificação da
Justiça para
liberarmães

de quando for notificado pelo Po-
der Judiciário.

A prisão domiciliar
será temporária. Ou
seja, se uma presa pro-
visória for transferida
para a prisão domici-
liar e, depois de um
tempo, for condenada,
deverá voltar para a
prisão. Se o filho de
uma interna que ainda
não foi julgada comple-
tar 13 anos, ela tam-
bém poderá voltar
para o presídio.

A decisão do STF
também determinou
que toda mulher que
for presa deverá reali-
zar exame de gravi-
dez, para que o juiz

responsável pelo caso considere o
habeas corpus.

Com base no entendimento
do Supremo Tribunal Fede-

ral (STF) em conceder habeas
corpus coletivo para presas ges-
tantes, com filhos até 12 anos ou
deficientes, cerca de 20% das in-
ternas do sistema carcerário do
Distrito Federal deverão ser co-
locadas em liberdade nos próxi-
mos dois meses. De acordo com a
decisão da última terça-feira (20),
para ter o direito de responder o
processo em liberdade a presidiá-
ria não pode ter sido condenada.

Atualmente, a população carce-
rária feminina do DF conta com
679 mulheres, segundo a Secreta-
ria de Segurança Pública. Desse
total, 128 têm filhos com idades
entre seis meses e 12 anos, oito es-
tão grávidas e outras duas ama-
mentam seus bebês dentro da pe-
nitenciária. Todas aguardam o jul-
gamento de seus processos.

Antes da decisão do STF, mu-
lheres que ganhavam bebês den-
tro dos presídios podiam ficar
com os filhos até eles completa-
rem seis meses. Após esse perío-
do as crianças eram entregues a
familiares da interna. De acordo
com a Secretaria de Segurança
Pública, as presas gestantes e lac-
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Mais de 130 mulheres
passaram a ter o direito
de aguardar o julgamento
em liberdade depois da
decisão do Supremo
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128
INTERNAS COM
FILHOS DE SEIS

MESES ATÉ
12 ANOS

8
GESTANTES

2
LACTANTES
COM BEBÊS

MENORES DE
SEIS MESES

PODERÃO
RESPONDER EM
LIBERDADE

Para ser aprovada, proposta precisa
damaioria simples dos votos

Deputados discutem
verba indenizatória

Economia
Além do fim da verba indenizató-
ria, o projeto propõe ainda a sus-
pensão de gastos com diárias,
passagens e redução de 90% no
envio de correspondências. Para
ser aprovada, precisa da maioria
simples dos votos.

A Câmara Legislativa do Dis-
trito Federal (CLDF) pode come-
çar a analisar nesta semana o pro-
jeto que extingue a verba indeni-
zatória para deputados distritais.
O texto aguarda análise na Comis-
são de Constituição de Justiça,
que tem reunião prevista para
amanhã (27).

A verba indenizatória é um re-
passe a que cada deputado distri-
tal tem direito para cobrir despe-
sas do gabinete. Cada um pode
gastar até R$ 25 mil mensais,, e a
despesa anual chega a R$ 7,2 mi-
lhões. O benefício representa um
adicional ao salário de R$ 25,3 mil.

O projeto é de autoria da Mesa
Diretora da Casa, comandada
pelo presidente, deputado Joe
Valle (PDT). O texto foi protocola-
do no dia 1º de fevereiro, e aguar-
da consenso dos distritais para co-
meçar a tramitar.
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Ministro Ricardo Lewandowski
pediu informações aos Estados
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Decisãobeneficia4,5milpresasemtodopaís
No dia seguinte à decisão do

Supremo, o ministro Joel Ilan Pa-
ciornik, do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) determinou a subs-
tituição da prisão preventiva pela
domiciliar em benefício da mãe
de uma criança de dois anos em
Jandira, São Paulo.

A mulher foi detida em 2017,
acusada de tráfico de drogas e as-
sociação para o tráfico. Na deci-
são, o ministro sfirmou que a pri-
são domiciliar não impede a apli-
cação de medidas alternativas.

Um levantamento do Instituto
Brasileiro de Ciências Criminais,
do Instituto Terra, Trabalho e Ci-
dadania e da Pastoral Carcerária
Nacional mostra que o país tem
4.560 gestantes e mães de crian-
ças com idade até 12 anos encar-
ceradas atualmente. O relator do
processo no STF, ministro Ricar-
do Lewandowski, pediu que cada
Estado enviasse seus dados ofi-
ciais à corte. Porém, até o ano pas-
sado apenas 11 unidades da fede-
ração tinham respondido.

Atualização cadastral do
passe livre termina dia 2

dos poderá saná-las também no
site do bilhete único. O suporte na
Coordenação de Promoção das
Pessoas com Deficiência, que fica
na Estação 112 Sul, foi finalizado
no sábado (24).

Exigências
Entre os documentos exigidos es-
tão: foto 3×4 atual, laudo médico,
comprovante de residência e cer-
tidão que dá direito ao benefício
– caso ainda não tenha apresen-
tado, pode ser obtida na Coorde-
nação de Promoção das Pessoas
com Deficiência (Promo-DF).

O prazo para atualização do ca-
dastro dos beneficiários do Passe
Livre por necessidades especiais
termina na próxima sexta-feira
(2). Os dados dos usuários devem
ser informados ao DFTrans por
meio de uma ficha disponível no
site do bilhete único: www.passe-
livrepcd.df.gov.br.

De acordo com o GDF, neste pe-
ríodo os postos do DFTrans de-
vem ser procurados apenas pelas
pessoas que estão com dificulda-
des no cadastro.

Quem possui dúvidas sobre os
documentos a serem apresenta-


