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AUTORIA: DEPUTADA JOANA DARC 

Altera, na forma que especifica, a Lei Nº 4.684, de 5 de 
novembro de 2018 que: “DISPÕE sobre a proibição do uso 
de algemas em presas ou internas parturientes, na forma 
que menciona.”. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA: 

Art. 1º Altera o art. 1º da Lei nº 4.684, de 5 de novembro de 2018, que passa a vigorar com 
seguinte redação: 

“Art. 1º Fica proibido o uso de algemas em presas ou internas, 
durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização 
do parto, durante o trabalho de parto e no subsequente período de 
sua internação em estabelecimento de saúde.  

Parágrafo único Será assegurado tratamento humanitário, livre de 
constrangimento e violência, às mulheres presas ou internas em 
trabalho de parto, cabendo ao poder público promover a assistência 
integral à sua saúde, bem como à do nascituro.” (NR) 

Art. 2º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 17 de setembro 
de 2020. 

JOANA DARC 
Deputada Estadual – PL/AM 
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JUSTIFICATIVA 
 

Senhores Deputados e Deputadas, trata-se de propositura que pretende alterar e acrescentar 
dispositivos na Lei Nº 4.684, de 5 de novembro de 2018 que proíbe o uso de algemas em presas ou 
internas parturientes. 

Sobre o tema, a mudança cabe pela necessidade de se propor um estímulo que fortaleça a norma, 
a fim de que a mulher nessa situação receba os cuidados necessários para que o parto não traga riscos à 
sua saúde ou à do filho. Situações de violência ou de constrangimento podem precipitar o parto, 
fazendo com que ocorra antes de a mulher chegar a um estabelecimento de saúde, o que certamente 
implica sérios riscos para a mãe e para o bebê.  

O dispositivo antigo, embora seja bom, demonstrar-se incompleto tendo em vista essas novas 
óticas ou objetivos, devendo assim ser alterado para efetivar a proposta em sua completitude. Sendo 
assim é necessário assegurar uma ação positiva por parte do Poder Público, que deverá promover a 
assistência à saúde da presa gestante e do nascituro. 

Conforme disposto no artigo 24 da Constituição Federal, "compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito penitenciário, defesa da saúde, proteção à 
infância e à juventude". 

No mesmo sentido, o artigo 226 do mesmo diploma prescreve que “a família, base da sociedade, 
tem especial proteção do Estado e este assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que 
a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”. 

Deste modo, depreende-se a partir das citadas redações que cabe ao Poder Legislativo Estadual 
atuar sobre o assunto a que se refere a proposta em epígrafe. 

Em face do exposto e, por entender que a medida se revela justa e oportuna, submeto o 
presente projeto ao processo legislativo, contando com a aquiescência dos nobres pares para que ao 
final, possa surtir seus efeitos em prol de toda a sociedade amazonense.  
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de 2020. 
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