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RESUMO 

 
O presente trabalho busca analisar a maternidade no cárcere e como a legislação brasileira 
tem lidado com as mulheres nessa situação. De acordo com os preceitos normativos previstos 
na Constituição e em especial na Lei de Execução Penal, foram encontradas diversas garantias 
à mulher presidiária, incluindo assistências às mães que dão à luz na prisão e as mulheres 
gestantes. Todavia, diante da precariedade em que se encontram os sistemas prisionais, o 
cárcere não é local adequado para as crianças, podendo ocasionar problemas no 
desenvolvimento destas. A permanência da criança, mesmo nos primeiros meses de vida com 
a mãe no cárcere, viola o Princípio da Personalidade da Pena. No ano de 2018, no julgamento 
do Habeas Corpus nº 143.641/SP, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por 
maioria dos votos, concedeu em favor de todas as mulheres presas preventivamente que 
ostentam a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças sob sua 
responsabilidade, a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 

 
Palavras-chave:Prisão Domiciliar. Presídios Femininos. Personalidade da Pena. 
 
 

MOTHERHOOD IN PRISON: THE INVISIBILITY OF  
PRISONER PREGNANT WOMEN 

 
ABSTRACT 

 
This paper aims to analyze motherhood in prison and how Brazilian legislation has dealt with 
women in this situation. In accordance with the normative precepts provided for in the 
Constitution and in particular in the Law on Criminal Execution, several guarantees have been 
found for the woman prisoner, including assistance to mothers who give birth in prison and 
pregnant women. However, given the precariousness of prison systems, prison is not a suitable 
place for children and may cause problems in their development. The permanence of the child, 
even in the first months of life with the mother in prison, violates the Feather Personality 
Principle. In 2018, in the judgment of Habeas Corpus Nº 143,641/SP, the 2nd Class of The 
Supreme Court, by majority vote, granted in favor of all pre-trial detainees who are pregnant, 
puerperal, or mothers of children under their responsibility, the order to determine the 
replacement of pre-trial detention by the home. 

 
Keywords: Home prison. Women's Prisons. Punishment personality. 
 
 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O sistema prisional brasileiro encontra-se em situação precária, com 

estabelecimentos superlotados e em condições degradantes, por isso é considerado como uma 

instituição totalizante e despersonalizada, com péssimas condições de higiene.  

Tal situação se torna ainda mais delicada quando se trata de mães encarceradas, visto 

que são submetidas às mesmas condições que os presos do sexo masculino, reforçando a 

construção de gênero, desconsiderando as evidentes diferenças existentes e resultando amplas 

desvantagens para o sexo feminino.  

Quando a maternidade é vivenciada na prisão, a criança é submetida às situações 

precárias do cárcere, convertendo-se em uma “companheira” de pena, fato que inclusive vai 

de encontro ao que dispõe o artigo 5º, inciso XLV da Constituição, segundo o qual “nenhuma 

pena passará da pessoa do condenado [...]”. 

Em 20 de fevereiro de 2018, no julgamento do Habeas Corpus nº 143.641/SP, de 

relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, 

por maioria dos votos, concedeu em favor de todas as mulheres presas preventivamente que 

ostentam a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças sob sua 

responsabilidade, a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.  

Segundo a decisão, submeter mulheres grávidas que se encontram em privação de 

liberdade às condições precárias dos estabelecimentos prisionais constitui tratamento 

desumano e inconstitucional, infringindo o Princípio da Individualização da pena. Diante 

desta perspectiva, indaga-se: Como o Ordenamento Jurídico tem lidado com a maternidade 

encarcerada? 

 

 

2 EXECUÇÃO PENAL E A QUESTÃO DA MULHER  

 

O sistema prisional tem por finalidade permitir que o indivíduo que cometeu algum 

ato ilícito sofra uma sanção para ponderar sobre o erro, buscar a prevenção de novos crimes e 

punir a prática de atos que turbaram determinada ordem social e por fim efetivar a 

ressocialização dos egressos.  
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O Estado “além de efetivar as disposições da sentença, deverá proporcionar 

condições para a harmônica integração social do sentenciado”.1 Entretanto, não consegue 

cumprir com essa finalidade. 

Dentro do campo político criminal, compreende-se a noção de ilegalismo, práticas (e 

discursos) de que lança mão o Estado a fim de relativizar os limites de tolerabilidade das 

ilegalidades cometidas pelos seus próprios agentes, tornando-as, destarte, funcionais.” 2.  

Atualmente o sistema penitenciário, não cumpre com o objetivo padronizado na lei, 

conforme se demonstrou acima. As situações do cárcere são precárias, pois envolvem 

contradições, e a violência se converte em um instrumento de troca, o cárcere é uma 

instituição descaracterizadora, e o único objetivo das pessoas que se encontram ali, é atingir 

sua liberdade3.  

A situação se torna ainda mais delicada em casos em que as crianças “nascem 

presas”. Notoriamente, o cárcere não é local apropriado para as mães conviverem com seus 

filhos, “em função do linguajar institucional, das situações de perigo, presença de drogas, de 

relações homossexuais que indubitavelmente projetam uma imagem disfuncional [...]. 4 

A Lei de Execução Penal nº 7.7210/84 dita normas que evidenciam assistência para 

mulheres que se encontram em privação de liberdade, bem como estabelece, em seu artigo 83, 

§2º, que os estabelecimentos prisionais destinados a mulheres deverão possuir berçários para 

que as presidiárias possam cuidar e amamentar seus filhos, no mínimo até 6 meses de idade. 

Especificadamente, essa assistência garantida às mães possui respaldo Constitucional, eis que 

a Magna Carta decreta que “às presidiárias serão asseguradas condições para que possam 

permanecer com seus filhos durante o período de amamentação”. (5º. L, da CF).  

Diante das situações em que se encontram os presídios hoje, essas determinações 

previstas aos estabelecimentos prisionais se mostram ineficientes, uma vez que “além de não 

ser aplicada na prática em muitos casos, encontra limites éticos interpretativos, pois tende a 

limitar o papel materno ao seu valor nutricional para a alimentação do bebê.” 5 

                                                             
1MIRANDA, Rafael. Manual de Execução Penal Teoria e Prática. 1.ed. Salvador: Juspodivm, 2019. 
2 RAMOS, Marcelo Buttelli; ÁVILA, Gustavo Noronha de. A PERSISTÊNCIA DO FRACASSO/SUCESSO 
PRISIONAL: A HIPÓTESE DO ILEGALISMO EM MICHEL FOUCAULT. Revista Direitos Humanos e 
Democracia, v. 7, n. 13, p. 223-229, 13 set. 2019. p.229. 
3 ESPINOZA, Olga. A Prisão Feminina desde um Olhar da Criminologia Feminista. 
Revista Transdisciplinar de Ciências Penitenciárias. Pelotas, v1. n.1.jan./dez.2002. Disponível em: 
https://www.academia.edu/37342766/A_PRIS%C3%83O_FEMININA_DESDE_UM_OLHAR_DA_CRIMINO
LOGIA_FEMINISTA. Acesso em: 27 set. 2019. p.52. 
4RAMIREZ, LA. La reclusa como madre: estúdio exploratório em uma cárcel venezuelana. In DEL OLMO, 
R. Criminalidad y criminalizción de la mujer em la región andina. Caracas: Nueva Sociedad, 1998, p.114. 
5ESPINOZA, Olga. Ibdem, p. 07. 
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Conforme artigo 10 da LEP, o Estado é quem assume a responsabilidade de garantir 

assistência ao preso. Semelhantemente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ressalva que 

o Poder Público é responsável por garantir à gestante, mulher com filho que se encontra em 

privação de liberdade, um ambiente adequado que atenda às normas assistenciais do Sistema 

Único de Saúde para o devido acolhimento das crianças, objetivando o seu desenvolvimento, 

conforme artigo. 8º, §10.  6 

No entanto, tais garantias asseguradas pela LEP, não são efetivadas, a respeito dos 

vícios contidos no estabelecimento feminino, este é fruto de um sistema institucional voltado 

para o sexo masculino e reconhecidamente falido em matéria de reintegração social. 7 

Diante das disposições legais acima mencionadas, há de se observar que, frente à 

precariedade dos sistemas presidiários, a mãe sentenciada que passa a cumprir pena restritiva 

de liberdade, e o filho que com ela divide o estabelecimento prisional, passando a cumprir sua 

primeira etapa da vida no cárcere, conjugam situação em que a pena passa a transcender a 

pessoa da mãe e passa à criança, e essa extensão viola, por óbvio, o regramento constitucional 

vigente.8 

Conforme exposto acima, o nascimento de uma criança no cárcere viola o Princípio 

da Personalidade previsto no artigo 5º, inciso XLV da Constituição Federal de 1988, que 

dispõe que “nenhuma pena passará da pessoa do condenado”.  

 
O princípio da pessoalidade ou personalidade da pena vincula-se estreitamente aos 
postulados da imputação subjetiva e da culpabilidade. A responsabilidade penal é 
sempre pessoal ou subjetiva- própria do ser humano-, e decorrente apenas de sua 
ação ou omissão, não sendo admitida nenhuma outra forma. 9 
 

Deste modo, só o autor da omissão pode ser penalizado e o Estado é o responsável 

por garantir os direitos das gestantes encarceradas e de seus filhos. 

 

                                                             
6MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. Maternidade no Cárcere e Lei n. 13.769/2018. 
Curitiba, 2019. Disponível em: 
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Maternidade_no_Carcere_e_Prisao_domiciliar_-_versao_2019_-
_versao_atualizada_em_26-2-2019.pdf. Acesso em: 27 set. 2019. p.6. 
7 SANTA RITA, Rosangela Peixoto. Mães e crianças atrás das grades: em questão o princípio da dignidade 
da pessoa humana. 2007. Dissertação (Mestrado em Política Social) – Universidade de Brasília, Brasília, 2007. 
p.49. 
8PEREIRA, Larissa Urruth. Filhos do Cárcere: Uma análise multidisciplinar do princípio da personalidade da 
pena na penitenciaria feminina Madre Pelletier. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Direito) 
Faculdade de Direito. Universidade Ritter dos Reis. Canoas, 2012 Disponível em: 
https://www.academia.edu/31869969/FILHOS_DO_C%C3%81RCERE_UMA_AN%C3%81LISE_MULTIDIS
CIPLINAR_DO_PRINC%C3%8DPIO_DA_PERSONALIDADE_DA_PENA_NA_PENITENCI%C3%81RIA_
FEMININA_MADRE_PELLETIER. Acesso em: 27 set. 2019. p.20. 
9
PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p.116-

117. 
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3 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A MATERNIDADE NO 

CÁRCERE 

 

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana tem previsão no artigo 1º, inciso III da 

Constituição Federal de 1988, e foi consagrado como, um dos fundamentos do Estado de 

Democrático de Direito. 

Diante as diversas qualidades intrínsecas que comporta o ser humano, esta o faz 

merecedor do mesmo respeito, diante do Estado e da coletividade, implicando, direitos e 

deveres fundamentais que assegurem a pessoa, contra qualquer ato desumano e degradante, 

como venham a lhe garantir condições mínimas para uma vida saudável, além de promover 

sua participação ativa na vida política.10 

Considera-se o homem como “ser em si mesmo” e não como “instrumento para 

alguma coisa”. 11 

De todo modo, o princípio da dignidade da pessoa humana confere unidade de sentido 

e legitimidade para que uma determinada norma seja aplicável, e mediante o sentido de sua 

aplicabilidade, o homem por ter dignidade, deve ser respeitado, por todos e pelo Estado, e a 

circunstância dessa pessoa ser detento não o afasta dessa garantia fundamental.  

Logo, quando as condições de vida dos detentos passam a ser ignoradas, seja pelo 

Estado ou pela sociedade, estes são transformados em coisas, como se a invisibilidade dessas 

pessoas, as despersonalizassem de determinados direitos, sendo tratados como se coisas o 

fossem.12 

Deste modo, conclui “é que um dos fins do Estado propiciar as condições para que as 

pessoas se tornem dignas”. 13 

Assim, é necessário observar se a dignidade humana está sendo efetivada, ou seja, se 

os direitos das mães, gestantes, que se encontram em privação de liberdade estão sendo 

observados, haja vista que a mulher está em posição desigual, seja na condição de infratora ou 

vítima. 14 

                                                             
10SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p.60. 
11TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 15.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p.444. 
12 GOMES, Jamila de Souza. A dignidade da pessoa humana em face do sistema prisional brasileiro. 
Orientador: Cleide Aparecida Gomes Rodrigues Fermentão. 2013. Dissertação (Mestrado em ciências jurídicas) 
- Faculdade de Direito. Centro Universitário de Maringá – Unicesumar. 2013. p.100. 
13

BASTOS, Celso. Comentários à Constituição do Brasil. 1.ed. São Paulo: Saraiva,1988. p.425. 
14CAMPOS, Carmen Hein. Criminologia e Feminismo. Porto Alegre: Sulina, 1999, p.19. 
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É possível perceber que, atualmente, a maior parte dos sistemas prisionais encontram-

se superlotados e em péssimas condições de higiene. Nessas circunstâncias, para mulheres em 

situações de cárcere, a situação se mostra ainda mais delicada, haja vista que se submetem às 

mesmas condições do sexo masculino, sendo ignoradas as diferenças de gênero e as 

necessidades do corpo feminino. Esse problema muitas vezes é abrangido por aquelas pessoas 

considerado “invisível”.   

“O sistema penitenciário reforça a construção de gênero e, por conseguinte, mantém 

as diferenças sociais que resultam em desvantagens para as mulheres, cujas necessidades são 

relegadas nas prisões [...]”. Observa a autora que os sistemas têm como modelo o homem e 

ditas às normas conforme suas necessidades, restando à mulher a sua agregação15.  

Logo, “insurgem as peculiaridades do aprisionamento feminino e, em especial, a 

problemática da maternidade durante o cumprimento de pena restritiva de liberdade”. 16 

Boiteux e Pancieri lecionam que a maternidade vivenciada na prisão se revela como 

uma das facetas mais perversas do cárcere, pois envolve violências, contradições e 

sofrimentos intensos tanto para as mulheres presas quanto para os seus filhos.17 

Observa-se que a criança que nasce “presa” acaba se convertendo em uma 

companheira de pena, sendo a reclusão vivida por toda a família, como já exposta acima, 

violando o Princípio da Personalidade, deste modo, sendo necessárias medidas alternativas 

que objetivem sua integração. 18 Diante dessa situação conflituosa, alguns autores fazem 

menção sobre a convivência dos filhos com os pais na prisão, partindo do pressuposto de que 

a criança se torna uma “companheira de pena”.   

É possível citar outra consequência, qual seja: a separação dessa família, seja pela 

prisão em flagrante, seja após os seis meses de nascimento. Em que esses bebês são separados 

                                                             
15 AZAOLA, E. Nuevas tendências de la criminalidade feminina. In DEL OLMO, R. Criminalidad y 
criminalizción de la mujer em la región andina. Caracas: Nueva Sociedad, 1998. p.42. 
16PEREIRA, Larissa Urruth; ÁVILA, Gustavo Noronha de. Aprisionamento Feminino e 
maternidade no Cárcere – Uma análise da rotina institucional na penitenciáriafeminina Madre Pelletier. 
Disponível 
em:https://www.academia.edu/31869724/APRISIONAMENTO_FEMINO_E_MATERNIDADE_NO_C%C3%8
1RCERE_UMA_AN%C3%81LISE_DA_ROTINA_INSTITUCIONAL_NA_PENITENCI%C3%81RIA_FEMI
NINA_MADRE_PELLETIER. Acesso em: 27 set. 2019. p.1. 
17 BOITEUX, Luciana; PANCIERI, Maíra Fernandes Aline; CHERNICHARO, Luciana. Mulheres e crianças 
encarceradas: um estudo jurídico-social sobre a experiência da maternidade no sistema prisional do Rio de 
Janeiro. Laboratório de Direitos Humanos, UFRJ. 2017. Disponível em: 
https://www.academia.edu/19036368/Mulheres_e_Crian%C3%A7as_Encarceradas_um_estudo_jur%C3%ADdi
cosocial_sobre_a_experi%C3%AAncia_da_maternidade_no_sistema_prisional_do_Rio_de_Janeiro. Acesso em: 
27 set. 2019. p.86. 
18RAMIREZ, LA. La reclusa como madre: estúdio exploratório em uma cárcel venezuelana. In DEL OLMO, 
R. Criminalidad y criminalizción de la mujer em la región andina. Caracas: Nueva 
Sociedad, 1998. p.115. 
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de suas mães para o retorno nas unidades regulares dos sistemas carcerário. 19 Embora, as 

unidades prisionais não sejam um local adequado para as mães conviverem com seus filhos, 

segundo especialistas, a separação dessas crianças de suas mães podem gerar implicações, 

Nana Queiroz na reportagem presos que menstruam afirma que, não é o melhor para as 

crianças passarem os primeiros meses na prisão, mas seria menos maléfico, do que ser 

separado da mãe ao nascer. Logo, é possível afirmar que, mostra-se mais benéfico nascer 

preso do que nascer sem mãe. 20 

É conveniente observar que a maternidade na prisão se insere em um campo invisível 

em comparação com a questão do gênero, enquanto esta perspectiva de gênero é 

simplesmente percebida no âmbito das políticas criminais. 

Teixeira e Oliveira ensinam que no sistema prisional brasileiro, as mulheres 

encarceradas lidam com diversas violações dos direitos fundamentais que deveriam ser 

garantidos a elas, resultando assim um quadro de vulnerabilidade extrema.21 

É notório que o encarceramento materno acompanhado da criança, constitui uma das 

peculiaridades mais perversas do cárcere, visto que os problemas que já são frequentes no 

sistema prisional são exponencialmente ampliados quando se trata das gestantes encarceradas, 

o mesmo ocorre com as mulheres que possuem filhos menores de 12 anos fora da prisão, e 

são responsáveis pelo sustento de sua família. 

 

 

4 O HABEAS CORPUS Nº 143.641/SP 

 

Em 20 de fevereiro de 2018, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por 

maioria dos votos, concedeu habeas corpus coletivo, com pedido de liminar, á todas as 

mulheres presas preventivamente que ostentam a condição de gestantes, de puérperas ou de 

mães de crianças sob sua responsabilidade, a ordem para determinar a substituição da prisão 

preventiva pela domiciliar. 

Trata-se da prisão domiciliar, prevista no art. 317, CPP, que determina o 

recolhimento permanente do indiciado ou acusado em sua residência, dali não podendo 

ausentar-se senão por meio de autorização judicial expressa22.  

                                                             
19 BOITEUX, Luciana; Op cit. 
20 QUEIROZ, Nana. Presos que menstruam. 1.ed. Record: Rio de Janeiro; São Paulo, 2015. 
21 TEIXEIRA, Alessandra; OLIVEIRA, Hilem. Maternidade e Encarceramento Feminino: o Estado da arte 
das pesquisas no Brasil. Disponível em: 
http://www.academia.edu/37080083/Maternidade_e_encarceramento_feminino_o_estado_da_arte_das_pesquisa
s_no_Brasil. Acesso em: 27 set. 2019.  
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Conforme o exposto a prisão domiciliar esta prevista no artigo 317 do Código de 

Processo Penal. O Estatuto da Primeira Infância regulou alguns critérios à prisão preventiva 

da gestante e da mãe encarcerada, diante da modificação do artigo 318 do Código de Processo 

Penal, visto que, o juiz poderá substituir a prisão preventiva em domiciliar quando o agente 

for gestante, ou possuir filho de até 12 anos incompletos.23 Entretanto, é possível perceber que 

a lei já possibilitava a prisão domiciliar, mas não de modo específico conforme o artigo 318 

do Código de Processo Penal.  

Em uma entrevista realizada na penitenciária feminina Madre Pelletier, grande parte 

das mulheres entrevistadas, relataram que a conversão da prisão em domiciliar, seria uma 

medida mais viável e ocasionaria menos malefícios às crianças que se encontram nos sistemas 

prisionais atualmente. 24 

Diante do teor normativo dos artigos 318-A e 318-B, quais foram consolidados ao 

Código de Processo Penal pela Lei 13.729, estes redigem critérios para que ocorra a 

substituição da prisão preventiva em domiciliar, salvo, a presa que tenha cometido crime com 

violência ou grave ameaça a pessoa, como também, aquela que tenha cometido crime contra 

seu filho ou dependente. O artigo 318-B aduz que, poderá ser efetuada a substituição de que 

tratam os artigos 318 e 318-A sem prejuízo das medidas descritas no artigo 319.  

De acordo com o voto da relatoria de Ricardo Lewandowski, a prisão preventiva ao 

confinar gestantes em estabelecimentos prisionais precários, constitui tratamento degradante, 

violando os preceitos constitucionais. Afirmaram que a política criminal é seletiva e 

discriminatória, ocasionando um tratamento desproporcional as mulheres pobres e suas 

famílias.  

Salientaram ainda, sobre as falhas estruturais de acesso a justiça, e ressaltou que, os 

estabelecimentos prisionais não são preparados de forma adequada para atender tanto a 

mulher presa quanto a gestante, pois segundo dados, faltam assistências nos estabelecimentos 

prisionais para que essas crianças sejam mantidas com suas mães, atingindo dessa forma, 

                                                                                                                                                                                              
22 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p.271. 
23 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 143.641 / SP. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC143641final3pdfVoto.pdf. Acesso em: 27 set. 
2019. 
24PEREIRA, Larissa Urruth; ÁVILA, Gustavo Noronha de. Aprisionamento Feminino e 
maternidade no Cárcere – Uma análise da rotina institucional na penitenciária 
feminina Madre Pelletier. Disponível em: 
https://www.academia.edu/31869724/APRISIONAMENTO_FEMINO_E_MATERNID 
ADE_NO_C%C3%81RCERE_UMA_AN%C3%81LISE_DA_ROTINA_INSTITUCION 
AL_NA_PENITENCI%C3%81RIA_FEMININA_MADRE_PELLETIER. Acesso em: 27 set. 2019. p.15. 
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níveis dramáticos, tendo seus direitos desrespeitados, não sendo permitido penalizá-las pela 

falta de estrutura estatal adequada. 25 

Contudo, o ministro Edson Fachin divergiu quanto à concessão do Habeas Corpus 

impetrado, conforme entendimento, “o estado de coisa inconstitucional no sistema prisional 

brasileiro não implica motivo para substituição em domiciliar, apenas a luz dos casos 

concretos”.26 Todavia, o Habeas Corpus nº 143.641/SP, foi objeto de apreciação por maioria 

dos votos. 

Deste modo, “fica evidente que a prisão domiciliar deve serconcedida quando o 

Estado não proporcionar estrutura adequada para alojar a mãe e o bebê.” 27 Portanto, a 

presente decisão tem grande importância, seja na contribuição da efetivação das garantias 

normativas legais e constitucionais, como nos tratados internacionais que o Brasil subscreve, 

mostrando a necessidade de garantir o bem-estar das gestantes encarceradas e seus filhos. 28 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente estudo buscou analisar a maternidade no cárcere e 

como a legislação brasileira tem lidado com as mulheres nessa situação, todavia, à de se notar 

que diante a situação precária que presenciam os estabelecimentos prisionais atualmente, e ser 

objeto de apreciação pela Constituição Federal e em especial, a Lei de Execução penal, 

garantias e assistências à mãe e a gestante presidiária, esses direitos não estão sendo 

efetivados pelo Estado, foi possível observar ineficiência quanto às políticas públicas, e que as 

leis e garantias constitucionais estão sendo objeto de violação, quais sejam: o princípio da 

dignidade da pessoa humana e personalidade da pena, conforme foi demonstrado no trabalho. 

Contudo diante dessa problemática, foi possível perceber que essa situação estava 

sendo insustentável, ou seja, em desacordo com o princípio da dignidade da pessoa humana e 

                                                             
25 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 143.641 / SP. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC143641final3pdfVoto.pdf. Acesso em: 27 set. 
2019. 
26 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Notícias. Habeas Corpus 143.641 / SP. Disponível 
em:http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=370152. Acesso em: 27 set. 2019. 
27 ZANINELLI, Giovana. Mulheres Encarceradas: Dignidade da Pessoa Humana, gênero, legislação e 
políticas públicas. 2015. Dissertação (mestrado em Ciência Jurídica) – Universidade Estadual do Norte do 
Paraná - UENP, Jacarezinho-Paraná, 2015. Disponível em:  <https://uenp.edu.br/pos-direito-teses-dissertacoes-
defendidas/direito-dissertacoes/6854-giovana-zaninelli/file>. Acesso em: 27 set. 2019. p.121. 
28 MELO, Marcos. Elas e o cárcere: Um estudo sobre o encarceramento feminino. Salvador: Casa Cultural 
Coronel Pita, 2017. p.129. 
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da personalidade da pena, a pena imposta a mãe estava transcendendo para pessoa de seu 

filho.  

Conforme esta situação foi sendo objeto de observação, foi impetrado o habeas 

corpus com pedido de liminar em favor de todas as mulheres presas preventivamente que 

ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças sob sua 

responsabilidade, este foi concedido por maioria dos votos e passou a ter por objeto, atender o 

melhor interesse das mães presidiárias e de seus filhos, e assim, mães e seus filhos podendo 

ter seus direitos efetivados. 
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