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“Inferioridade feminina é coisa do passado. 

Ficção não se deve prevalecer na mente. 

Dialetos diferentes. Supremacia masculina, 

acabara com o decorrer do tempo. 

Bom jeito e sejam aqueles que as levem pra 

longe; não querem ignorar. 

Leis severas não vão adiantar. 

Mulheres escravizadas a sua condição 

biológica, isso não tem lógica. 

Bem dita e sejam aquelas que geraram 

polêmica.  

Atitude idealista; tem que lutar. 

Pra obter conquistas é preciso reivindicar. 

Desigualdade, chega, chega, mas que 

absurdo. 

129 mulheres morreram em busca de 

melhores condições de trabalho, 

pensamentos falhos, não está nos livros. 

Basta procurar, pesquisar e achará escrito: 

greve é greve e fogo é fogo então apague, 

dia 8 não é só flores. 

 

(...) 
 

Abram alas, manos. Nós vamos passar. 

Mulher não é só corpo, tem solução pra dar. 

Assim foi na história e vamos comprovar, 

que juntas na disputa, mulheres vão a luta” 

 

(Letra da música “Biografia Feminina”, do 

grupo paulista SNJ). 
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RESUMO 
 
 
Estre trabalho teve como objetivo principal compreender a razão e a importância do 

Habeas Corpus coletivo nº 143.641 impetrado pelo Coletivo de Advocacia em 

Direitos Humanos (CADHu) e pela Defensoria Pública da União, bem como pelo 

defensor público-geral federal, tendo como amici curiae e o Instituto Brasileiro de 

Ciências Criminais, a Pastoral Carcerária e o Instituto Terra Trabalho e Cidadania 

(ITTC), em favor de “todas as mulheres que ostentem a condição de gestantes, de 

puérperas ou mães de crianças com até 12 anos de idade sob sua responsabilidade 

e das próprias crianças” no cárcere para substituir a prisão cautelar ou preventiva 

pela domiciliar. O enfoque deste trabalho está na verificação do processo da 

impetração do referido remédio constitucional, tendo como pano de fundo as 

condições de violações de direitos que atingem mães encarceradas, ao terem 

restrito o acesso a programas de saúde pré-natais, assistência regular no parto e 

pós-parto com a consequente privação às crianças de condições adequadas a seu 

desenvolvimento, que constituem tratamento desumano cruel e degradante. A 

importância da análise do tema sob este viés está no prestígio a tal instrumento que 

visa a garantir o efetivo acesso universal à justiça a um grupo de extrema 

vulnerabilidade, a partir do seu caráter coletivo, a fim de solucionar demandas 

massificadas, relacionadas aos interesses coletivos lato sensu. Conclui-se, ao final, 

que apesar da ferrenha resistência dos magistradas e magistrados brasileiros em 

incluir as mulheres no habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, 

restou comprovada a eficácia do remédio constitucional que, conforme verificado em 

casos práticos, resultou em mudanças significativas na vida de mulheres que 

tiveram a ordem concedida.  

 

Palavras-chave: mulheres presas, gravidez, puérperas, filhos, penitenciária 

feminina.  



	
	

9 

ABSTRACT 
 
 
The main objective of this work was to understand the reason and importance of the 

collective Habeas Corpus No. 143.641 filed by the Human Rights Advocacy 

Collective and the Public Defender's Office, as well as the federal public defender, 

with amici curiae and the Brazilian Institute of Criminal Sciences, the Prison Ministry 

and the Land and Workplace Citizenship Institute, in favor of "all women who have 

the condition of pregnant women, postpartum women or mothers of children under 12 

years of age under their responsibility and of the children themselves "in the jail to 

replace the precautionary or preventive prison by the domicile. The focus of this work 

is to verify the process of delivered of this constitutional redress, taking into account 

the conditions of rights violations that affect incarcerated mothers, restricting access 

to prenatal health programs, regular care in childbirth, and after childbirth with the 

consequent deprivation of the children of adequate development conditions, which 

constitute cruel and degrading inhuman treatment. The importance of the analysis of 

the subject under this bias is in the prestige to such instrument that aims to 

guarantee the effective universal access to justice to a group of extreme vulnerability, 

from its collective character, in order to solve mass demands, related to the collective 

interests lato sensu. It concludes that despite the strong resistance of Brazilian 

magistrates to include women in habeas corpus granted by the Federal Supreme 

Court, the effectiveness of the constitutional redress that, as verified in practical 

cases, has resulted in significant changes in the life of women who had the order 

granted. 

 

Key words: female prisoners, pregnancy, breastfeeding women, children, women 

penitentiary. 
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INTRODUÇÃO 
  

O encarceramento em massa é uma realidade observada mundialmente e 

tem sido cada vez mais foco de reflexão, tendo em vista a necessidade de se 

repensar o aprisionamento como principal resposta do Estado frente aos conflitos 

sociais. O Brasil figura, hoje, como o quarto país com a maior população carcerária 

do mundo, fato que pode ser explicado pelo caráter discriminatório e seletivo do 

sistema judiciário brasileiro que faz uso excessivo da prisão preventiva, como 

medida cautelar. 

Ao olhar para o encarceramento feminino, essa situação se mostra ainda 

mais gravosa à medida que a população carcerária feminina possui uma das taxas 

de crescimento mais aceleradas nos últimos anos. De acordo com os dados 

apresentados pelo Levantamento de Informações Penitenciárias – Infopen, 

referentes ao ano de 2016, cerca de 41.087 mulheres encontram-se privadas de 

liberdade nos estabelecimentos penais estaduais (o Infopen Mulheres desconsidera 

as quatro unidades do Sistema Penitenciário Federal, pois não existem mulheres 

custodiadas nesses estabelecimentos).1 

Essa especificidade de gênero já é foco de atos normativos internacionais, 

como as Regras de Bangkok, pelas quais fica determinado o tratamento especial 

para mulheres presas na busca da primazia do uso de medidas alternativas à prisão 

nesses casos. O ponto principal a ser considerado ao estudar o tema é o olhar 

voltado para o entendimento de quem são essas mulheres, por que estão no 

sistema de justiça, quais as suas reais necessidades – tendo por base suas 

especificidades particulares do gênero –, e como esse sistema atua em relação à 

elas. 

A violência institucional praticada pela cultura do encarceramento em massa 

dessa parcela da população se deve a um histórico não superado de um patriarcado 

que impunha um papel “idealizado” da mulher perante a sociedade, o qual, quando 

não respeitado, deveria ser foco de punição. 

Desde 1870, quando surgiu o primeiro documento a respeito das mulheres 

detentas – Relatório do Conselho Penitenciário do Distrito Federal – pouco se 

relatava sobre a realidade em que se encontravam essas presidiárias. Hoje, apesar 

																																																								
1  Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-
mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf>. Acesso em 08 out 2018, p. 11. 



	
	

13 

do avanço na discussão, os dados apresentados pelos levantamentos nacionais, 

são ainda escassos e, por mais das vezes, inconclusivos – como é o caso da 

quantidade de filhos das pessoas privadas de liberdade. 

Alinhando-se a essa violação de direitos fundamentais praticada contra 

milhares de mulheres brasileiras, em especial gestantes, parturientes e mães, que o 

Coletivo de Advocacia de Direitos Humanos (CADHu), entendeu por bem ingressar 

com o pedido de habeas corpus coletivo para que fosse determinada a soltura ou a 

substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar de todas as mulheres 

grávidas ou mães de crianças de até doze anos. 

Nesse cenário, a presente pesquisa visou verificar o processo da impetração 

do referido remédio constitucional, tendo em vista as condições de violações de 

direitos que atingem essas mães encarceradas, ao terem restrito o acesso a 

programas de saúde pré-natais, assistência regular no parto e pós-parto com a 

consequente privação às crianças de condições adequadas a eu desenvolvimento, 

que constituem tratamento desumano cruel e degradante.   

A importância da análise do tema sob este viés está no prestígio a tal 

instrumento que visa garantir o efetivo acesso universal à justiça a um grupo de 

extrema vulnerabilidade, a partir do seu caráter coletivo, a fim de solucionar 

demandas massificadas, relacionadas aos interesses coletivos lato sensu. 

Desse modo, partiu-se da hipótese de que apesar das mulheres terem seus 

direitos legalmente garantidos com relação à maternidade dentro do cárcere, esses 

direitos são muitas vezes ignorados ou diminuídos, devido ao aumento progressivo 

do sistema prisional ausente de assistência à saúde, com elevado risco de contágio 

de doenças, ausência de vagas em regime mais benéfico.  

Nesse sentido, a hipótese levantada foi a efetividade do instrumento do 

habeas corpus coletivo que, ao substituir a prisão preventiva pela domiciliar, 

proporcionará o restabelecimento dos direitos humanos garantidos à todas as 

mulheres nas condições de gestação ou mães de crianças, ampliando a aplicação 

de medida cautelar de prisão domiciliar, de políticas sociais específicas, visando a 

reunião de condições materiais básicas que possibilitem a aplicação dessa forma de 

prisão, bem como possibilitar a manutenção dos laços familiares, além do 

esvaziamento das unidades prisionais. 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do presente trabalho foi 

essencialmente pesquisas bibliográficas na área jurídica e sociológica que se 
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relacionam com o tema, o caso concreto do HC coletivo 143.641, além da análise 

das peças e dos votos referentes ao referido habeas corpus, livros, artigos, teses, 

documentários, notícias e das legislações nacionais, passando pela Constituição 

Federal; pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); pela Lei de Execução 

Penal; pelo Código Penal; e de tratados internacionais, como as Regras das Nações 

Unidas para o Tratamento de Mulheres e Medidas não Privativas de Liberdade para 

Mulheres Infratoras – chamadas, Regras de Bangkok. 

Ademais, para melhor compreensão da ideia de punição e da função da 

pena foram analisadas obras do filósofo Michael Foucault, bem como obras de 

médicos, psicólogos e psiquiatras, como Drauzio Varella e Edward John Mostyn 

Bowlby. Igualmente, foram utilizados autores de criminologia e de ciências sociais 

que refletem o modus operandi das políticas de privação de liberdade e de 

movimentos intelectuais que versam sobre os sistemas prisionais e de pena, como 

Cezar Roberto Bitencourt, Cesare Beccaria e Jeremy Bentham. 

Também foram utilizadas pesquisas já produzidas sobre a maternidade no 

cárcere, em especial “Dar à Luz na Sombra: condições atuais e possibilidades 

futuras para o exercício da maternidade por mulheres em situação de prisão”, 

apresentada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), na pesquisa, 

conduzida pelas professoras pesquisadoras Ana Gabriela Mendes Braga e Bruna 

Angotti; “Entre as Leis da Ciência do Estado e de Deus: o surgimento dos presídios 

femininos no Brasil”, produzida pela pesquisadora Bruna Angotti; documentário 

Nascer nas Prisões: gestar, nascer e cuidar, dirigido por Bia Fioretti; e, por fim, o 

“Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias”, apresentado pelo Sistema 

de Informações Estatísticas do Sistema Penitenciário Brasileiro (Infopen). 

Após uma breve apresentação do tema, o objetivo, as hipóteses levantadas, 

as questões que a pesquisa buscou responder e a metodologia empregada, o 

presente trabalho dispõe da seguinte estrutura: primeiro capítulo, segundo capítulo, 

terceiro capítulo e considerações finais. 

O primeiro capítulo se dedica a introduzir o contexto histórico do sistema 

prisional brasileiro, da ideia da punição e dos movimentos que a envolviam, 

adentrando brevemente no cenário legislativo e seus impactos na estruturação das 

penitenciárias, particularmente naquelas desenvolvidas e direcionadas ao gênero 

feminino.  
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Com isso, o segundo capítulo se debruça em torno da peculiaridade da 

situação das detentas gestantes, da realidade da maternidade dentro do cárcere e 

seus impactos não só às mães, como à seus filhos. Em outras palavras, a discussão 

travada põe em análise como o encarceramento em massa, as péssimas condições 

do sistema de justiça e a violência institucional praticada sob as gestantes, 

puérperas e mães, afetam sua saúde física e mental, bem como as de suas 

crianças, e de seus laços afetivos.  

Por fim, no terceiro capítulo, o estudo ganha enfoque no que diz respeito ao 

remédio constitucional impetrado em favor dessas mulheres e de suas proles, 

passando a analisar o seu significado, o contexto histórico do pedido, sua 

legitimidade para assumir caráter coletivo, seus objetivos e suas consequências na 

vida das presidiarias. Assim, chegou-se à conclusão da presente pesquisa científica.  
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1. BREVE HISTÓRICO DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO E DAS 
LEGISLAÇÕES QUE O ENVOLVEM 
	

1.1. As Constituições Federais e o sistema penitenciário brasileiro 
 

A ideia de punição é uma realidade desde os primórdios da humanidade, 

porém, apenas após o século XVIII a pena privativa de liberdade passou a fazer 

parte do rol de punições do Direito Penal.  

Segundo o filósofo e historiador francês Michel Foucault, no fim do século 

XVIII e início do século XIX, deixa-se de lado a punição como um espetáculo 

punitivo e “a execução da pena vai-se tornando um setor autônomo em que um 

mecanismo administrativo desonera a justiça, que se livra desse secreto mal-estar 

por um enterramento burocrático da pena”.2 

Ainda que sob um aspecto teórico, foi no apogeu do movimento Iluminista 

que os intelectuais da época passaram a idealizar a revisão do sistema de penas, na 

busca por um tratamento mais humanitário aos presos. Nas palavras de Cezar 

Roberto Bitencourt, 

as correntes iluministas e humanitárias, das quais Voltaire, Montesquieu, 
Rousseau seriam fiéis representantes, fazem severa crítica aos excessos 
imperantes na legislação penal, propondo que o fim do estabelecimento das 
penas não deve consistir em atormentar um ser sensível. A pena deve ser 
proporcional ao crime, devendo-se levar em consideração, quando imposta, 
as circunstâncias pessoais do delinquente, seu grau de malícia e, sobretudo, 
produzir a impressão de ser eficaz sobre o espírito dos homens, sendo, ao 
mesmo tempo, a menos cruel para o corpo do delinquente.3 

 
Nesse contexto, a Constituição Imperial de 1824, em seu artigo 179, incisos 

XIX, XX e XXI, ressaltava que “desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca 

de ferro quente, e todas as mais penas cruéis”; “nenhuma pena passará da pessoa 

do delinquente (...)”; e “as Cadêas serão seguras, limpas, bem arejadas, havendo 

																																																								
* Michel Foucault (1926-1984), autor de Vigiar e Punir: nascimento da prisão, marcou o século XX 
pela sua genialidade filosófica. Baseado na corrente filosófica do pós-modernismo, Foucault 
desenvolveu uma reflexão sobre as instituições judiciais e penitenciárias, cujo objetivo era pensar em 
toda ideia de domínio e sua relação com o poder, a lei e a norma.  
* Cezar Roberto Bitencourt, advogado e Procurador de Justiça aposentado; doutor em Direito Penal 
pela Universidade de Sevilla – Espanha; é membro da Academia Brasileira de Direito Criminal, da 
Associação Internacional de Direito Penal e do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. 
2 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 24. ed. Petrópolis: Vozes/1987, p. 14.  
3 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão: causas e alternativas. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p.40. 
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diversas casas para separação dos Réos, conforme suas circunstâncias, e natureza 

dos seus crimes”.4 

Apenas em 1830, com a criação do Código Criminal do Império, que a pena 

de prisão é introduzida no Brasil, sob a influência dos representantes da Escola 

Clássica do Direito Penal, Cesare Beccaria e Jeremy Bentham. Na visão de 

Beccaria, a pena justificava-se, acima de tudo, na necessidade de conservação da 

segurança em caráter preventivo, e não retributivos ou de vingança. Em outras 

palavras, esta teria o propósito de prevenir e combater o delito, em proveito da 

“salvação pública”, a fim de impedir o cometimento de outros crimes semelhantes 

por outros homens e proteger os cidadãos da arbitrariedade estatal. Nesse sentido, 

expõe o jurista:  
As penas que ultrapassam a necessidade de conservar o depósito da 
salvação pública são injustas por sua natureza; e tanto mais justas serão 
quanto mais sagrada e inviolável for a segurança e maior a liberdade que o 
soberano conservar aos súditos.5 

 
 A prática criminosa resultava, assim, de escolha individual, cuja punição 

passou a levar em consideração a recuperação do delinquente. A pena agora visa 

compenetrar o indivíduo a não mais delinquir e deixar claro à sociedade que para 

todo ato delituoso haveria uma resposta do Estado. 

À vista disso, as propostas de Cesare Beccaria trazem uma nova forma à 

estrutura jurídica da época, baseado na formação rousseauniana de que ao 

delinquir, o criminoso rompe o pacto social, devendo, desse modo, suportar a devida 

sanção. Aos poucos, a mudança legal se torna uma necessidade para a construção 

																																																								
4 BRASIL, apud, ANGOTTI, Bruna. Entre as Leis da Ciência do Estado e de Deus: o surgimento dos 
presídios femininos no Brasil. 2011. 317. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social - 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, p.52. 
* Bruna Angotti, pesquisadora, doutoranda e mestre em Antropologia Social pela Universidade de 
São Paulo e especialista em Criminologia pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. É vice-líder 
do grupo de pesquisa “Mulher, Sociedade e Direitos Humanos”, na Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, foi coordenadora da pesquisa “Dar à Luz na Sombra – Condições Atuais e Possibilidades 
Futuras para o Exercício de Maternidade por Mulheres em Situação de Prisão”, realizada no âmbito 
da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça (SAL/MJ) em parceria com o Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), entre outras atribuições. 
* Cesare Bonesana, conhecido como marquês de Beccaria (1738-1794), autor de Dos Delitos e Das 
Penas, foi um expoente do Iluminismo, cujas ideias influenciaram o Direito Penal moderno. Baseado 
nas ideias de Montesquieu, Diderot, Rousseau e Buffon, posicionava-se contra a pena de morte, 
atacando a violência e a arbitrariedade da justiça e defendendo a proporcionalidade entre punição e 
crime. Por sua vez, Jeremy Bentham (1748-1832), considerado criador do pensamento utilitarista, foi 
responsável, ainda, pela idealização do modelo panóptico, - “instrumento para vigilância permanente, 
exaustiva, onipresente, capaz de tornar tudo visível” (FOUCAULT, 1987). 
5 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e Das Penas. São Paulo: Martin Claret, 2017, p.28. 
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de uma nação civilizada, na qual a lei passou a servir de base para a organização, 

definição de atribuições e garantia de direitos individuais.  

Ao analisar o papel da prisão e da pena, Beccaria pontua, ainda, que muito 

embora a prisão deva servir como sanção, acima de tudo, deve ser humanitária, em 

substituição às punições corporais, do mesmo modo que a pena serviria como 

prevenção. Para o autor, o objetivo é impedir que o réu cause novos danos aos seus 

concidadãos e dissuadir os outros de fazer o mesmo. Em suas palavras, 

Entre as penas, e na maneira de aplica-las proporcionalmente aos delitos, é 
mister, pois, escolher os meios que devem causar no espírito público a 
impressão mais eficaz e mais durável e, ao mesmo tempo menos cruel no 
corpo do culpado.6 

 
Tomando por base as características da Casa de Correção da Corte 

(CCRJ), criada sob a influência do estilo panóptico de Jeremy Bentham e dos 

sistemas penitenciários estrangeiros, o Brasil inicia o debate a respeito da 

necessidade de criação de um ambiente favorável para o cumprimento das penas. O 

fato de ser um país escravista com um contingente considerável da população – 

escravos – excluído dos dispositivos constitucionais, no entanto, tornou a aplicação 

de regeneração do condenado a pena para o convívio social relativa.  

Proclamada a República, iniciou-se no Brasil uma nova ordem jurídica, 

agora não mais escravista. Em que pese o Código Criminal Imperial de 1830 não ter 

rompido com a ideologia predominante do código em vigor anteriormente, esse 

instrumento legal inovou ao eliminar todos os artigos referentes à escravidão; abolir 

as penas de galés e o caráter perpétuo das penas; consagrar a privação de 

liberdade como forma de punição privilegiada no país; instituir a retroatividade da lei 

penal diante de uma lei mais benéfica para o condenado; fixar o modelo 

penitenciário Irlandês7 como padrão para as penitenciárias brasileiras e ter previsto 

a progressão de regime para os apenados.8 

Vigorava nesse período o pensamento positivista com base no discurso 

científico, visando suprimir tudo que representasse uma ameaça à segurança 

																																																								
6 Ibidem, p.51. 
7 O Sistema Progressivo (ou Irlandês), surgiu na Inglaterra no século XIX, tendo por objetivo, em 
resumo, o aperfeiçoamento moral do condenado por meio de quatro fases: reclusão celular diurna e 
noturna; reclusão celular noturna e trabalho diurno em comum; período intermediário e; liberdade 
condicional. 
8 ANGOTTI, op. cit. p.55.  
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nacional. Nesse cenário, o discurso higienista acompanhou o processo de 

transformação política e econômica da sociedade brasileira, levando à criação dos 

manicômios judiciários para os indivíduos agora nomeados como “doentes mentais”. 

Nesse contexto, o Código Criminal de 1890 serviu como um direcionamento 

dos tipos penais para as classes que o governo almejava manter sob seu domínio. 

Segundo Anderson Moraes9,  
com a República, os ventos políticos sopraram na direção da criação de um 
arcabouço jurídico que fosse condizente com as demandas da Federação. 
De imediato, o código penal republicano, de 1890, tratou de instituir tipos 
penais que permitissem o controle e a ordenação das classes perigosas 
pelos governantes.10 

 
Com o advento da Constituição Republicana, em 1891, o regime 

penitenciário aderiu um caráter correcional, pelo qual ficou estabelecido que “todos 

são iguais perante a lei”. Extintas as penas de galés e de banimento e limitada a 

pena de morte, a Carta Magna inovou ao prever o habeas corpus – remédio jurídico 

cujo objetivo era proteger os cidadãos contra eventuais abusos das autoridades 

estatais -, e ao introduzir a noção de ressocialização da pena de prisão. 

Todavia, ainda que a legislação previsse o cunho reabilitador do regime 

penitenciário, a realidade dos cárceres não alcançava o que o ordenamento jurídico 

determinava. Apesar do texto da lei, os abusos e a superlotação permaneciam 

inalterados, devido à inexistência de estrutura prisional que suportasse o novo 

projeto punitivo.  

Encerrada a Primeira República (1889-1930), sem que um regulamento 

sobre o sistema penitenciário brasileiro tivesse sido editado, em 1934 promulgou-se 

a Constituição da República Nova, que concedeu competência exclusiva à União 

para legislar sobre o sistema carcerário. Nesse cenário de evidente esgotamento 

dos sistemas carcerários, a nova Carta agravou as condições de cumprimento da 

sentença privativa de liberdade, bem como tratou de limitar a abrangência do 

habeas corpus, o qual não mais poderia ser utilizado nos casos de transgressões 

disciplinares. 

Ato contínuo, com a instauração do Estado Novo em 1937, outorgou-se uma 

nova Carta Constitucional, conhecida como Constituição Polaca, de cunho 
																																																								
9 Doutor em Ciências Sociais pelo PPCIS/UERJ. Professor do Mestrado em Propriedade Industrial e 
Inovação. 
10 MORAES, Anderson de Castro e Silva. Do Império à República: considerações sobre a aplicação 
da pena de prisão na sociedade brasileira, Revista EPOS, Rio de Janeiro, v. 3, n.1, 2012, p.06. 
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autoritário, pela qual as penas de prisão e de exílio serviriam para conter os 

adversário políticos do poder constituído.  

Apesar do uso político do aprisionamento não ser em si uma novidade, uma 

vez já ter sido empregado durante os estados de sítio no período da República 

Velha, foi intensificado durante o Estado Novo, ao trazer a possibilidade do emprego 

da pena de morte à todos que atentassem contra o território e a unidade nacional, 

contra a mudança da ordem política ou social estabelecida na Constituição, ou, 

ainda, cometesse homicídio por motivo fútil e com extremos de perversidade (art. 13 

da Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 10/11/1937). 

Produto de seu tempo, nesse cenário de modernização legislativa, surgem 

os Códigos Penal e de Processo Penal de 1940 e 1941. Muito embora tenha sofrido 

modificações, o Código de 1940 foi considerado impróprio até para a sua época ao 

incitar o uso político do aprisionamento como meio de controle social.  

 

1.2. Cenário legislativo 
  
O início dos anos 1930, foi marcado por uma intensa produção legislativa, 

devido a entrada de Getúlio Vargas ao poder e a instituição do Estado Novo em 

1937. No cenário de centralização política e administrativa, o Código Penal de 1940 

entrou em vigor em 1942, representando um momento importante para o Direito 

Penal brasileiro.  

Fruto de um projeto original de Alcântara Machado, submetido à comissão 

revisora formada, dentre outros, pelos penalistas Nelson Hungria e Roberto Lyra, a 

nova legislação trouxe o embate entre o cientificismo positivista e a metafísica do 

Direito Penal Clássico.11 

Inspirada nas ideias Iluministas, a Escola Clássica propiciou ao indivíduo a 

defesa contra a arbitrariedade do Estado, tendo o delito como resultado de vontades 

pessoais, do livre arbítrio. Por sua vez, sob a ótica sociológica, a Escola Positivista 

tornou o criminoso como alvo de investigações biopsicológicas, por meio da qual o 

delinquente era visto como um indivíduo enfermo. Nesse pano de fundo, os Códigos 

Penal e de Processo Penal de 1940 e 1941 surgem como um instrumentos 

modernizadores da sociedade.   

																																																								
11 ANGOTTI, op. cit. p. 63. 
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Nesse contexto, inicia-se a preocupação legislativa envolvendo o cárcere 

feminino. Especificamente em seu artigo 29, parágrafo 2º, do referido Código Penal 

de 1940, fica previsto, pela primeira vez, o cumprimento de pena em 

estabelecimento específico para mulheres ou, ainda, espaço reservado nos 

estabelecimentos prisionais comuns.  

A análise legislativa dos últimos anos acerca ao sistema penal feminino 

aponta para um avanço na questão da mulher presa nos debates públicos nacionais 

e internacionais. De acordo com pesquisas recentes, houve um incremento nas leis 

e nos atos normativos, pelos quais as regulamentações da relação maternidade e 

prisão encontram-se mais específicas e precisas.12  

Ao estudar o tema é essencial considerar alguns tópicas dessas normativas. 

Dentre elas, a Constituição da República, o Código Penal e de Processo Penal, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, as “Regras de Bangkok” e o Marco Legal da 

Primeira Infância.  

A Constituição da República de 1988 carrega previsões normativas 

impeditivas de aplicação de penas que ultrapassam a pessoa do condenado, 

quando tutelados os direitos das gestantes, dos nascituros, recém nascidos e 

infantes.13 

A leitura dos dispositivos demonstra a inadmissibilidade da privação de 

liberdade de uma criança, reconhecida, ao contrário, prática vedada e desumana, 

em total desrespeito ao princípio da pessoalidade da pena, prevista pelo art. 5º, 

inciso XLV da Constituição da República, na seguinte redação: 
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a 
obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos 
termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o 
limite do valor do patrimônio transferido. 

 
Trata-se de assento constitucional, em oposição às práticas punitivas, 

marcadas por um histórico cruel dos sistemas penais, pelo qual pouco importava a 

transcendência da pena da pessoa do condenado, que acabava muitas vezes por 

atingir sua família. Neste ponto, ocorre a preocupação da garantia de que nenhum 

filho será privado de seus direitos por atos de seus genitores. 

																																																								
12 Disponível em: <http://www.spm.gov.br/assuntos/pnpm/publicacoes/pnpm-2013-2015-em-
22ago13.pdf>. Acesso em 08 out. 2018. 
13  IBCCRIM; ITTC; PASTORAL CARCEÁRIA. Disponível em: < 
https://www.ibccrim.org.br/docs/2018/Memorial_HC_143641_Amicus_Curiae.pd>. Acesso em 08 out. 
2018, p.20. 
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A esse respeito, o artigo 227 da Constituição Federal estabelece como dever 

do Estado assegurar os direitos dos menores, incluindo o direito à liberdade e ao 

convívio familiar: 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

 
Ao ser legalmente instituído à ordem constitucional, o dispositivo se 

preocupou com a prevalência da tutela da infância em qualquer situação. Isto é, o 

artigo estabelece uma absoluta prioridade ao dever de assegurar os direitos da 

criança, de forma a dirimir a segregação de filhos por atos praticados pelos pais.  

No âmbito internacional, o assunto passou a ser tutelado após a Assembleia 

Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) ter aprovado as “Regras das 

Nações Unidas para o Tratamento das Mulheres Presas e Medidas Privativas para 

Mulheres Não Infratoras”, as chamadas Regras de Bangkok 14 , que regrou o 

tratamento às mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para as 

mulheres infratoras.  

Pelo documento fica recomendado a aplicação de medidas alternativas à 

prisão de mulheres, conforme descrito na 57ª regra: 
Regra 57. As provisões das Regras de Tóquio deverão orientar o 
desenvolvimento e a implementação de respostas adequadas às mulheres 
infratoras. Deverão ser desenvolvidas, dentro do sistema jurídico do Estado 
membro, opções específicas para mulheres de medidas despenalizadoras e 
alternativas à prisão e à prisão cautelar, considerando o histórico de 
vitimização de diversas mulheres infratoras e suas responsabilidades de 
cuidado. 

 
Somado à isso, pelas leis nacionais – Lei de Execução Penal e pelo Código 

de Processo Penal brasileiros –, fica admitido o recolhimento do beneficiário regime 

aberto em residência particular quando se tratar de condenada gestante (artigo 117, 

inciso IV, LEP), e possibilidade do juiz substituir a prisão preventiva de liberdade 

pela domiciliar, no caso do agente ser “imprescindível aos cuidados especiais de 

pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência”, ou “gestante a partir do 

7º (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco” (artigo 318, incisos III e IV, 

CPP).  
																																																								
14  Disponível em: < 
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/a858777191da58180724ad5caafa6086.pdf>. 
Acesso em 08 out. 2018. 
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A respeito dos infantes e nascituros, o documento consignou na regra 64 a 

necessidade de aplicação de medida não privativa de liberdade de forma cautelar, 

em atenção os prejuízos à criança da consequente restrição do convívio familiar: 
Regra. 64. Penas não privativas de liberdade para as mulheres gestantes e 
mulheres com filhos/as dependentes serão preferidas sempre que for 
possível e apropriado, sendo a pena de prisão considerada apenas quando o 
crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, 
sempre velando pelo melhor interesse do/a filho/a ou filhos/as e assegurando 
as diligências adequadas para seu cuidado. 

 
Ainda em relação à crianças, as Regras de Bangkok separam duas regras 

cujo objetivo é asseverar a convivência entre mães e filhos. Pela regra 50, fica 

garantido às “mulheres presas cujos filhos estejam na prisão” o máximo de 

oportunidade de passarem tempo com eles. Ademais, fica previsto pela 55º regra 

que: 
1. A decisão do momento de separação da mãe de seu filho deverá ser feita 
caso a caso e fundada no melhor interesse da criança, no âmbito da 
legislação nacional pertinente; 2. A remoção da criança da prisão deverá ser 
conduzida com delicadeza, uma vez realizadas as diligências apenas quando 
as providências necessárias para o cuidado da criança tenham sido 
identificadas e, no caso de presas estrangeiras, com consulta aos 
funcionários consulares; Uma vez separadas as crianças de suas mães e 
colocadas com familiares ou parentes, ou outra forma de abrigo, às mulheres 
presas será dado o máximo de oportunidade e será facilitado o encontro 
entre elas e as crianças, quando for no melhor interesse das crianças e a 
segurança pública não estiver comprometida. 

 
Em continuidade à priorização dos interessas da criança, o Estatuto da 

Criança e Adolescente traz o papel do poder público, das instituições e dos 

empregadores de propiciar condições adequadas ao aleitamento materno, incluídos 

os filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade (artigo 9º, ECA).  

Neste diapasão, pelas Regras de Bangkok fica determinado “que as mulheres 

presas não deverão ser desestimuladas a amamentar seus filhos, salvo se houver 

razões de saúde específica para tal” (regra 48, Bangkok). 

Visando proteger, promover e apoiar o aleitamento materno, a OMS, em 

associação com a UNICEF, desenvolveram “dez passos para o sucesso da 

amamentação” (em português), pelo qual ficou destacado, ainda, que deve-se 

permitir aos bebês permanecerem juntos às suas mães vinte quatro horas por dia.15 

Ao que concerne a situação das detentas, a Lei de Execução Penal 

determina que “os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de 

																																																								
15 Informação disponível em: <http://www.who.int/nutrition/topics/bfhi/en/>. Acesso em 28 mai. 2018. 
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berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamenta-

los, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade” (artigo 83, §2º, LEP).   

Assim, conclui-se que o direito das mães de amamentar seus filhos deve 

estar garantido por meio de condições materiais das penitenciárias femininas em 

adotar seções para gestantes e parturientes, bem como creches, uma vez que as 

penas restritivas de liberdade não podem exacerbar seus limites atingindo os direitos 

e garantias do menor em responsabilidade das detentas.  Nesse sentido, fica 

disposto pela regra 2 de Bangkok que 
antes ou no momento de seu ingresso, deverá ser permitido às mulheres 
responsáveis pela guarda de crianças, tomar as providências necessárias em 
relação a elas, incluindo a possibilidade de suspender por um período 
razoável a detenção, levando em consideração o melhor interesse das 
crianças. 

 
Isto é, deve-se dar preferência às penas não privativas de liberdade para 

mulheres grávidas e com filhos dependentes, devendo considerar a pena de prisão 

apenas “quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça 

contínua , sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as 

diligências adequadas para seu cuidado” (regra 64, Bangkok).    

Com base nos estudos científicos que versam a implementação de políticas 

públicas para a primeira infância, no ano de 2016, foi, ainda, sancionado e publicado 

pela presidenta Dilma Roussef o Marco Legal da Primeira Infância – Lei nº. 

13.257/16, que trouxe alteração mais sensível a respeito da problemática das 

mulheres encarceradas. A nova lei alterou, entre outros, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº. 8.069/90) e o Código de Processo Penal, expandindo as 

hipóteses que possibilitam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, 

presentes no artigo 318 do Código de Processo Penal. 

Desse modo, podemos dizer que foi apenas no final do século XX, com as 

inúmeras modificações normativas que o Estado brasileiro passou a se preocupar, 

não só com  a situação das mulheres presas, como com a dos infantes e recém-

nascidos, que passaram a ter seus direitos assegurados, igualmente ao de qualquer 

detento. 
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1.3. Sistema prisional feminino 
  

Marcado por mudanças estruturais significativas, o século XX trouxe um 

modelo de mulher ideal do novo “mundo civilizado”. As cidades brasileiras passavam 

por um momento de desenvolvimento econômico, pelo qual as elites investiam na 

modernização das cidades, na busca pelos padrões estéticos das cidades europeias 

e dos Estados Unidos. 
Tal processo de urbanização alterou as mais tradicionais estruturas 

patriarcais construídas desde o Brasil colonial. O papel do patriarca, que detinha 

poderes quase absolutos sob toda dinâmica familiar, passou a perder espaço para 

novas relações profissionais e familiares do modelo burguês. 
Entretanto, ao passo que as mulheres do século XX passaram a ocupar 

parte do espaço público, antes predominantemente masculino, iniciava-se o 

combate ao trabalho feminino em prol da preservação dos laços familiares. Não 

obstante a isso, incluía-se a tal discurso, as mulheres que não enquadravam-se aos 

modelos de boas esposas, boas mães, ou, ainda, bons exemplos sociais: 

prostitutas, boêmias, mães solteiras, negras, mestiças e outras. 
É imperioso destacar nesse contexto a questão racial e o lugar das mulheres 

negras e mestiças na formação de uma nação civilizada. As mulheres 

marginalizadas, negras, de origens escravas, eram sexualizadas e colocadas como 

inferiores às brancas. Juntamente à elas, aquelas vestidas de maneira vulgar, 

prostitutas, moradoras de favelas e cortiços, eram tidas como exemplos de desvio 

da paisagem urbana ideal e, em um cenário amplo, como figuras atribuídas à 

criminalidade.  

Nesse pano de fundo, cria-se um mapa da criminalidade feminina, baseado 

nessas figuras desviantes de mulheres que, em razão de suas profissões, classe 

social, dentre outros elementos, são indicadas como estereótipos propensos à 

práticas criminosas. 

No contexto internacional, por sua vez, o cenário não mostrava-se diferente. 

Inspirados pelo modelo holandês, os espaços prisionais do século XIX, de países 

como França, Inglaterra e Estados Unidos, voltavam-se às “mulheres pobres, 
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criminosas, prostitutas, bêbadas, mas também meninas acusadas de mal 

comportamento para com seus pais”.16 

Do mesmo modo que anos após no Brasil, é possível notar que o real 

objetivo das prisões femininas nesses países era incutir nessas prisioneiras 

consideradas em desconformidade com os padrões sociais, uma forma de 

recuperação moral para seu retorno à sociedade e aos seus lares.  

Todavia, ainda que iniciada a preocupação em criar um estabelecimento 

exclusivo para as mulheres, informações da época apontam para uma situação de 

extrema precariedade dessas presidiárias até o século XX. Muito embora não 

existam relatos específicos sobre essas condições, um Relatório da Comissão de 

Inspeção da Casa de Correção da Corte no Rio de Janeiro indicou que em meados 

da década de 1850, a condição das mulheres presas era “horrorosa”.17 

As mulheres ficavam detidas na prisão conhecida como Aljube, onde, além 

de apresentar problemas de salubridade e de higiene, havia um total desrespeito ao 

princípio da separação dos detentos que ficavam misturados, dormindo por cima de 

pedras úmidas sem qualquer ventilação ou iluminação.18 

Nesse cenário de total precariedade que se encontravam as mulheres 

encarceradas, na década de vinte do século XX, começou a se intensificar um 

movimento de propostas de criação de penitenciária destina exclusivamente a 

mulheres. Sob esse aspecto, José Gabriel de Lemos Britto, um dos maiores 

influentes personagens nesse debate dos anos 1920 a 1940, surge como o grande 

																																																								
16 CURSIO, Fernanda Santos; FACEIRA, Lobelina da Silva. As Memórias das Prisões Femininas no 
Brasil. In: XXXI Congresso Alas, Las Encrucijadas Abiertas de América Latina, La Sociologia em 
Tiempos de Cambio. Uruguai, 2017. Disponível em: < 
file:///Users/brunaermini/Documents/Mackenzie/TCC/AS%20MEMO%CC%81RIAS%20DAS%20PRIS
O%CC%83ES%20FEMININAS%20NO%20BRASIL.pdf>. Acesso em 03 set. 2018, p. 06. 
* Fernanda Santos Curcio, graduada em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense, 
mestre e doutoranda em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 
Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 
Lobelina da Silva Faceira, graduada em Serviço Social pela Universidade Castelo Branco, mestrado 
em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado em Educação 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professora adjunta da Escola de Serviço 
Social e do Programa de Pós-Graduação em Memória Social da Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (UNIRIO); e Coordenadora do Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 
Memória Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 
17 ANGOTTI, Bruna; SALLA, Fernando. Apontamentos para uma história dos presídios de mulheres 
no Brasil. Revista de História de las Prisiones, nº. 06. Disponível em: 
<http://www.revistadeprisiones.com/wp-content/uploads/2018/06/1_Angotti_Salla.pdf>. Acesso em 03 
set. 2018, p.11. 
18 MOTTA, Manoel Barros da. Crítica da Razão Punitiva: Nascimento da Prisão no Brasil. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2011, p. 94. 
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defensor da causa ficando destinado à realizar um levantamento da situação dos 

presídios em todos os estados brasileiros. 

Em uma análise sobre o tema, Salla e Angotti esclarecem que Lemos Britto 

concluiu em seus relatórios encaminhados ao Ministro da Justiça que não havia, em 

todo o Brasil, uma prisão apenas para mulheres e que, frente às péssimas 

condições em que se achavam essas mulheres, deveria ser criado um reformatório 

para mulheres na capital para as condenadas a mais de três anos de prisão e, para 

as demais, deveriam ser feitos acordos para uma cooperação regional.19 

Em que pese no Brasil até o ano de 1940 haver uma separação do 

encarceramento feminino em salas, celas, alas e seções diferentes dos homens, não 

havia qualquer diretriz legal regulamentadora dessa conduta 20 . Na prática, a 

separação entre homens e mulheres baseava-se nos critérios adotados pelas 

próprias autoridades no ato da prisão. 

Foi então apenas com a criação do Código Penal de 1940 que ficou 

determinado que “as mulheres cumprem pena em estabelecimento especial, ou, à 

falta, em secção adequada de penitenciária ou prisão comum, ficando sujeitas a 

trabalho interno” (art. 29, §2º, CP). Nesse cenário, no ano de 1941 é instituído o 

Presídio de Mulheres em São Paulo, que, ainda em passos lentos, surge como uma 

readaptação em espaços já existente.21 Ao contrário, no entanto, do que ocorrera 

em São Paulo, no ano de 1942 é criada a Penitenciária Feminina do Distrito Federal, 

especialmente construída para ser um presídio para mulheres.  

Curcio e Faceira (2017) esclarecem que a administração e a organização da 

penitenciária do Distrito Federal se dava pelas Irmãs do Bom Pastor, às quais 

deveriam promover a recuperação moral, ações para a educação, disciplina e 

trabalho para as mulheres presas, zelar pela higiene e economia da penitenciária, 
																																																								
19 ANGOTTI; SALLA, op. cit. p. 07. 
20 SILVA, Iranilton Trajano da. Uma Breve Análise Histórica E Legal Sobre O Encarceramento 
Feminino No Brasil. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 13, no 1176. Disponível em: 
<https://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/artigo/3636/uma-breve-analise-historica-legal-
encarceramento-feminino-brasil> Acesso em: 4  set. 2018. 
* Iranilton Trajano da Silva, é pós-doutorando em Estudos de Princípios Fundamentais e Direitos 
Humanos pela Universidade de Ciências Empresariais e Sociais - UCES (2014). Doutor em Ciências 
Jurídicas e Sociais pela Universidade do Museu Social Argentino - UMSA - AR, (2013). Especialista 
lato sensu em Direito Fiscal e Tributário pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro - 
UCAM - RJ (2003). Possui graduação em nível de Bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais pela 
Universidade Federal da Paraíba (2001). Atualmente é Professor efetivo de Direito Penitenciário e 
Prática Jurídica da Universidade Federal de Campina Grande, Coordenador do Núcleo de Prática 
Jurídica do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais - CCJS/UFCG, Advogado inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil e Sargento da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Estado da Paraíba. 
21 CURCIO; FACEIRA, op. cit. p.10. 
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bem como educar as presas às tarefas do lar, vistas como tipicamente femininas, 

visando zelar pela “moral e os bons costumes, além de exercer um trabalho de 

domesticação das presas”.22 

 

1.4. Problemática estrutural e a violação de direitos nos presídios femininos 
 

De acordo com o Último Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias –INFOPEN -, publicado em junho de 2016, a população carcerária 

brasileira totaliza 726.712 pessoas, colocando o Brasil na posição de terceira maior 

população carcerária no mundo.  

Ao que se refere a população feminina, no mesmo período,  
a população prisional feminina atingiu a marca de 42 mil mulheres privadas 
de liberdade, o que representa um aumento de 656% em relação ao total 
registrado no início dos anos 2000, quando menos de 6 mil mulheres se 
encontravam no sistema prisional.23 

 
Não obstante a taxa de aprisionamento de mulheres ter aumentado em 

525% no Brasil, entre os anos 2000 e 201624, a ocupação carcerária ainda está 

direcionada ao sexo masculino, com a preconização de um modelo em torno desse 

gênero 25 . Conquanto, ainda, as prisões femininas corresponderem apenas à, 

aproximadamente, 7% das unidades prisionais no Brasil, as características e 

necessidades particulares de gênero das mulheres sequer são levas em 

consideração em tratamentos e cuidados diferenciados durante o encarceramento.26 

Muito embora esse seja um tema de urgência, o debate acerca das suas 

problemáticas ainda são relativamente escassos. Juntamente a isso, ainda que o 

Governo Federal venha dispensando esforços no investimento de espaços, políticas 

e campanhas que preconizem a equidade de gênero, o combate à violência e o 

enfrentamento das vulnerabilidades (BRASIL 2015), a realidade do dia-a-dia das 

mulheres encarceradas está muito distante das propostas apresentadas.  

																																																								
22 SOARES, Barbara Musumeci; ILGENFRITZ, Iara. Prisioneiras: vida e violência atrás das grades. 
Rio de Janeiro: Garamond, 2002, p. 157. 
23 Informação disponível em: < http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-
mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf>. Acesso em 01 out. 2018. 
24 Ibid., p. 17.  
25 SPINOLA, Priscilla Feres. A Experiência da Maternidade no Cárcere: cotidiano e trajetórias de vida. 
Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. São 
Paulo, 2016, p.23. 
26  Dados disponíveis em: < https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/direito-facil/edicao-
semanal/preso-provisorio>. Acesso em 10 out. 2018. 
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Contrariando o Plano Nacional de Políticas Públicas para Mulheres27 e a Lei 

de Execução Penal28, o que temos atualmente no sistema carcerário feminino é uma 

exclusão social, no qual se perpetuam as vulnerabilidades e as maiores violações de 

direitos, em destaque, “aos direitos sexuais e reprodutivos29, bem como de acesso à 

saúde especializada, em especial a ginecologistas”. 

Frente as necessidades das mulheres em função materna, a Constituição 

Federal estabelece que “às presidiárias serão asseguradas condições para que 

possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação (art. 5º, 

L)”.  

No mesmo sentido, no cenário internacional as Regras Mínimas para o 

Tratamento dos Presos adotadas no 1º Congresso das Nações Unidas, sobre 

Prevenção do Crime e Tratamento de Delinquentes realizado em Genebra, em 1955, 

e aprovado pelo Conselho Econômico e Social da ONU através da Resolução nº 

663, de 31 de julho de 1957, menciona que “nos estabelecimentos para as mulheres 

devem existir instalações especiais para o tratamento das presas grávidas, das que 

tenham acabado de dar à luz”.30 

Contudo, nesse contexto de exclusão social não são pequenos os números 

de violações de direitos e descuidos não apenas com as presas, mas especialmente 

com seus filhos e filhas. Dados apresentados pela organização não governamental 
																																																								
27 Disponível em: <http://www.spm.gov.br/assuntos/pnpm/publicacoes/pnpm-2013-2015-em-
22ago13.pdf>. Acesso em 08 out. 2018. 
28 Artigo 10 – “A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime 
e orientar o retorno à convivência em sociedade. A assistência estende-se ao egresso”; Artigo 11 – “A 
assistência será: material; à saúde; jurídica; educacional; social e religiosa” (Lei nº 7.210, de 1984 – 
Lei de Execução Penal). 
29 Definições de direitos sexuais e reprodutivos adotadas pela pesquisa “Dar à luz na sombra: 
condições atuais e possibilidades futuras para o exercício da maternidade por mulheres em situação 
de prisão” (BRASIL, 2015):  “os direitos humanos das mulheres incluem seus direitos a ter controle e 
decidir livre e responsavelmente sobre questões relacionadas à sua sexualidade, incluindo a saúde 
sexual e reprodutiva, livre de coação, discriminação e violência. Relacionamentos igualitários entre 
homens e mulheres nas questões referentes às relações sexuais e à reprodução, inclusive o pleno 
respeito pela integridade da pessoa, requerem respeito mútuo, consentimento e divisão de 
responsabilidades sobre o comportamento sexual e suas consequências” (parágrafo 96 da 
Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, citado por Brasil, 2015, p. 15). 
“Os direitos reprodutivos abrangem certos direitos humanos já reconhecidos em leis nacionais, em 
documentos internacionais sobre direitos humanos e em outros documentos consensuais. Esses 
direitos se ancoram no reconhecimento do direito básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir 
livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos e de ter a 
informação e os meios de assim o fazer, e o direito de gozar do mais elevado padrão de saúde sexual 
e reprodutiva. Inclui também seu direito de tomar decisões sobre a reprodução livre de discriminação, 
coerção ou violência, conforme expresso em documentos sobre direitos humanos” (parágrafo 7.3 do 
Programa de Ação do Cairo, citado por Brasil, 2015, p.15). 
30 Trecho retirado da regra 23-1, das Regras Mínimas para o Tratamento dos Presos. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/05/39ae8bd2085fdbc4a1b02fa6e3944ba2.pdf>. 
Acesso em 08 out. 2018. 
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Conectas 31 , mostrou que apenas metade dos presídios brasileiros conta com 

consultório médico, sendo que dentro do sistema prisional, para cada 1284 mulheres 

encarceradas, existe apenas um médico ginecologista.  

Agravadas pela falta de acesso à assistência médica, pela falta de pré-natal 

e de assistência de parto32, as gestantes permanecem submetidas à precariedade 

do sistema prisional, sendo mantidas em celas superlotadas, sob condições 

insalubres, expondo suas vidas e de seus fetos a riscos.  

Preconizados pela Constituição Federal, pela Lei de Execução Penal e pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente estão os direitos do recém-nascido de 

permanecer no sistema prisional, nos casos de nascimento durante o cumprimento 

da pena da mãe ou durante o período de definição da sentença, pelo tempo mínimo 

de seis meses para aleitamento materno33, bem como o abrigo das crianças maiores 

de seis meses e menores de sete anos, com finalidade de assistir crianças 

desamparadas cuja responsável estiver presa.34 

A esse respeito, em entrevista ao canal Ponte Jornalismo, o médico e 

escritor Drauzio Varella aponta que: 
A pior parte da pena que essas mulheres cumprem sempre dizem [sic] que é 
a solidão, especialmente a separação dos filhos. […] Seis meses é o tempo 
que o Ministério da Saúde recomenda que todas as crianças recebam a 
amamentação exclusiva no peito da mãe e seis meses é o tempo mínimo. O 
problema é que depois de seis meses a criança tem que ir embora […]  e 
essa separação é muito dura para qualquer mulher.35   

																																																								
31 Organização não governamental trabalhando pela efetivação e ampliação dos direitos humanos, 
em uma luta pela igualdade de direitos. 
32 Art. 14, §3º “Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no 
pós-parto, extensivo ao recém-nascido” (Lei nº 7.210, de 1984 – Lei de Execução Penal). 
33 Art. 5º, L “Às presidiarias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus 
filhos durante o período de amamentação (Constituição Federal, 1988); 
Art. 83,§2º “Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as 
condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamenta-los, no mínimo, até 6 (seis meses de 
idade)” (Lei nº 11.942, de 2009 – Nova redação dada aos art. 14, 83 e 89 da Lei 7.210, de 1984 – Lei 
de Execução Penal, para assegurar às mães presas e aos recém-nascidos condições mínimas de 
assistência); 
Art. 9º “O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao 
aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade” (Lei nº 
8.069, de 1990 – Estatuto da Criança e Adolescente). 
34 Art. 89 “Além dos requisitos referidos no art. 88, a penitenciária de mulheres será dotada de seção 
para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e menores 
de 7 (sete) anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa” 
(Lei nº 7.210,de 1984 – redação dada pela Lei nº 11.942, de 2009). 
35 Canal de informações sobre Segurança Pública, Justiça e Direitos Humanos. Entrevista com 
Drauzio Varella – Parte 2. São Paulo: Ponte Jornalismo, 2017. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=tx6fIV2e0D4&feature=youtu.be>. Acesso em: 03 out. 2018. 
* Médico cancerologista, formado pela Universidade de São Paulo. Foi um dos pioneiros no 
tratamento da AIDS no Brasil. No ano de 1989, iniciou um trabalho de pesquisa sobre a prevalência 
do vírus HIV na população carcerária da Casa de Detenção do Carandiru, trabalhando como médico 
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Acontece que, embora as detentas tenham o direito de permanecer com 

seus filhos durante esse período, os presídios apresentam ausência de 

infraestrutura adequada que garantam os direitos e necessidades básicas do bebê e 

da mãe, que muitas vezes acabam os acomodando em situações subumanas.36 

Apesar do largo aparato legislativo e da estrutura do Sistema Nacional 

brasileiro, os achados recentes demonstram um total descaso com a saúde mental e 

física das presidiárias e, além, com a de suas crianças. Ainda que a Organização 

Mundial da Saúde – OMS – e o Ministério da Saúde prevejam a duração do período 

de amamentação em uma média dos dois aos três anos, o que se observa na 

experiência de mulheres e crianças no contexto da maternidade no cárcere não 

corresponde ao recomendado.37 

Em importante relatório apresentado pela CPI do Sistema Carcerário, em 

investigação da realidade dos presídios brasileiros, apontou que em Brasília:  
Não há serviço próprio de saúde em nenhum estabelecimento penal de 
Brasília. No presídio feminino foi dito existir equipe multidisciplinar de saúde, 
porém sem psiquiatra ou psicólogo, embora essenciais, segundo a gestora 
do estabelecimento. Há apenas 01 médico e 01 farmacêutico, ambos 
voluntários. […] Denunciou que uma detenta, de origem peruana, sofreu 
aborto por não contar com assistência médica. […] Não há creche no 
presídio. 08 crianças encontravam-se na companhia das mães e 12 presas 
estavam grávidas. As mães podem ficar com recém-nascidos até 06 meses 
de idade. Depois são entregues à própria sorte.38  

 
À luz desse cenário, os relatores da CPI (2009) constaram que, em sua 

maioria, os estabelecimentos penais não oferecem condições mínimas para que os 

presos vivam adequadamente e que tenham um preparo para o retorno ao convívio 

social, uma vez que a realidade dos presídios é “desumana, animalesca, ilegal, em 

que os presos são tratados como lixo humano”. 39  No mais, constatamos o 

agravamento desse cenário quando tratamos de mulheres em um “sistema prisional 

feito por e para homens”.40 

  

																																																																																																																																																																													
voluntário até sua desativação, em setembro de 2002. Atualmente, realiza os mesmos trabalhos na 
Penitenciária Feminina de São Paulo. 
36  PASTORAL CARCERÁRIA; CONECTAS DIREITOS HUMANOS; INSTITUTO SOU DA PAZ. 
Penitenciárias são feitas por homens e para homens. 2012. Disponível em: 
<http://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2012/09/relatorio-mulherese-presas_versaofinal1.pdf>. 
Acesso em 03 out. 2018, p.04. 
37 SPINOLA, op. cit. p.14. 
38 Disponível em: < file:///Users/brunaermini/Downloads/cpi_sistema_carcerario.pdf>. Acesso em 08 
out. 2018, p.103. 
39 Ibid., p. 192. 
40 PASTORAL CARCERÁRIA, op. cit. p. 1. 
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2. GESTAÇÃO E MATERNIDADE NO CÁRCERE 
 

2.1. “Filhos do cárcere” 
 

A discussão envolvendo a importância da convivência familiar ganha 

maior destaque ao observar, particularmente, a situação das mulheres 

encarceradas gestantes, ou com filhos nascidos nas unidades prisionais. 

Não obstante todas as dificuldades que a nova realidade do 

encarceramento traz para essas mulheres, o abandono de seus companheiros e 

o terror psicológico da consequente separação de seus filhos, são ainda dores 

que não podem ser ignoradas.  

Levantamento realizado no início do ano de 2018, realizado pelo 

Cadastro Nacional de Presas Grávidas ou Lactantes do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), apontou que 685 mulheres presas no Brasil estão grávidas ou são 

lactantes41. Entre todas as questões que envolvem essas mulheres, além da 

gravidez e da amamentação, a situação dos bebês e das crianças deve, do 

mesmo modo, ser analisada cuidadosamente.  

O respeito e o cuidado com os recém-nascidos tem início desde o 

momentos em que a mulher recebe os primeiros acompanhamentos médicos 

durante a gestão até o pós-parto, de maneira que, ao meu ver, é possível afirmar 

que os direitos do bebê e da mãe estão concatenados. Isto é, na realidade do 

cárcere, é impensável garantir os direitos das criança sem respeitar os direitos de 

suas genitoras, e vice-versa. 

Nessa linha de pensamento, o Plano Nacional de Promoção, Proteção e 

Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 

Comunitária, publicado em 2006, descreve: 
O desenvolvimento integral da criança começa antes mesmo do seu 
nascimento. O desejo dos pais de a conceberem, as condições físicas, 
nutricionais e emocionais da gestante e as reações da família extensa e 
amigos frente à concepção, influenciarão o desenvolvimento do feto e as 
primeiras relações do bebê.42 

																																																								
41 Informação disponível em: < http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86323-cadastro-do-cnj-registra-685-
mulheres-gravidas-ou-lactantes-presas>. Acesso em 08 out. 2018. 
42 Elaborado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e 
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), com base nos “Subsídios para elaboração do 
Plano Nacional de Promoção, Defesa e Garantia do Direito de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária”, elaborado pela Comissão Intersetorial para Promoção, Defesa e 
Garantia do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (relação 
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Os “filhos do cárcere” são como qualquer outro filho, a diferença está no 

ambiente em que nascem e vivem. Quando uma mãe é presa, não há apenas a 

sua restrição de liberdade, mas há a do seu filho também. Entretanto, não 

diferente daqueles que nascem no ambiente de liberdade, esses filhos 

encarcerados são amparados pelos mesmo direitos fundamentais. 

Na cartilha “Mães no cárcere: observações técnicas para a atuação 

profissional em espaços de convivência de mulheres e seus filhos”, criado e, 

especialmente, direcionado aos profissionais envolvidos no acompanhamento 

das mulheres encarceradas e das crianças e dos adolescentes, promove essa 

visão da necessidade de assegurar o direito à convivência familiar, de modo que 

a “condição privativa de liberdade das mulheres não seja a condição que as 

afasta definitivamente do convívio com seus filhos”.43 

Pelo documento extraímos o direito à saúde, constitucionalmente 

assegurado, marcado por esse direito das mulheres em receber atendimento 

médico na gestação e no pós-parto, bem como o direito da realização do parto 

em condições dignas. Nesse aspecto, fica previsto pelas “Regras de Bangkok” 

que 
Não se utilizarão meios de coerção no caso das mulheres que estejam por 
dar a luz nem durante o parto nem no período imediatamente posterior.44 

 
Em entrevista ao documentário “Nascer nas Prisões”,  vinculado à 

pesquisa Saúde Materno Infantil nas Prisões do Brasil (2016), o Juiz Corregedor 

dos Presídios Luiz Bessa Neto aponta: 
O chamado estágio da maternidade lato sensu, nós entendemos impertinente 
o uso de algema em qualquer estágio na linha do encarceramento e 
processual, propriamente dito, pois isso feriria as próprias recomendações do 

																																																																																																																																																																													
completa em anexo), criada pelo decreto presidencial de 19 de outubro de 2004 e contribuições 
advindas da Consulta Pública (relação de participantes em anexo) realizada sobre a “versão 
preliminar”, no período de 01 de junho a 31 de julho de 2006. Disponível em: < 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/planonacional_direitocriancas.pdf>. Acesso em 08 out. 2018, 
p.27. 
43 Núcleo Especializado na Infância e Juventude; Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos 
Direitos da Mulher; Núcleo Especializado de Situação Carcerária; Escola da Defensoria Pública do 
Estado; Defensoria Pública do Estado de São Paulo; Pastoral Carcerária; Coordenadoria da Infância 
e da Juventude. Mães no cárcere: observações técnicas para a atuação profissional em espaços de 
convivência de mulheres e seus filhos. Disponível em: < http://carceraria.org.br/wp-
content/uploads/2018/01/formacao-cartilha-maes-no-carcere-leitura-sp.pdf>. Acesso em 08 out. 2018. 
44 	Disponível em: < 
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/a858777191da58180724ad5caafa6086.pdf>. 
Acesso em 08 out. 2018.	
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Supremo Tribunal Federal e de todas as recomendações da ONU no trato da 
preservação dos direitos do ser encarcerado.45 

 

Outrossim, não diferente dos demais, os nascidos no cárcere tem 

assegurado a aquisição da condição de cidadão e constituição da cidadania no 

momento do seu registro de nascimento. Dessa forma, a Convenção sobre os 

Direitos da Criança das Nações Unidas, assevera em seu artigo 7º que “a criança 

será́ registrada imediatamente após seu nascimento e terá́ direito, desde o 

momento em que nasce, a um nome, a uma nacionalidade e, na medida do 

possível, a conhecer seus pais e a ser cuidada por eles” (Convenção sobre os 

Direitos da Criança das Nações Unidas, 1990). 

Concomitantemente, temos “o direito do bebê à convivência familiar, à 

amamentação e ao desenvolvimento de um vínculo seguro e estável, afirmado 

nos documentos internacionais e na legislação”.46 Aqui, muito se discute sobre a 

adequação dessa convivência de mãe e filho encarcerados.   

De um lado, temos aqueles que defendem ser inapropriado manter a 

criança nesse contexto de omissão e desrespeito que caracteriza o sistema 

penitenciário brasileiro. Não há como negar as condições desumanas que essas 

crianças ficam submetidas junto à suas mães dentro das prisões. Por outro lado, 

não são raros os depoimentos de mulheres que demonstram como o 

cumprimento da pena junto aos filhos serve, além de tudo, de apoio emocional 

para elas. 

Em seu último volume da trilogia sobre o sistema carcerário brasileiro, 

Drauzio Varella relata o verdadeiro martírio que é a separação dos filhos para 

essas mães: 
A mulher, ao contrário, sabe que é insubstituível e que a perda do convívio 
com as crianças, ainda que temporária, será irreparável, porque se 
ressentirão da ausência de cuidados maternos, serão maltratadas por 
familiares e estranhos, poderão enveredar pelo caminho das drogas e do 
crime, e ela não os verá crescer, a dor mais pungente.47 

 

																																																								
45 Documentário disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=vmi6r-M-K0U>. Acesso em 08 
out. 2018. 
46 AZAMBUJA, Maria Regina Fay de. Os bebês filhos de mães que cumprem pena privativa de 
liberdade. Revista Gênero & Direito, 2013. Disponível em: < 
http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ged/article/viewFile/16947/9647>.  Acesso em 08 out. 
2018, p.60. 
47 VARELLA, Drauzio. Prisioneiras. São Paulo, 1ª ed.. Companhia das Letras, 2017, p. 45. 
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Apesar de toda discussão acerca do tema, já é de entendimento de 

especialistas em desenvolvimento humano a respeito da importância dos 

primeiros anos de vida para um desenvolvimento satisfatório, uma vez que 
nesta etapa aumenta as possibilidades dos indivíduos de enfrentarem e 
superarem condições adversas no futuro, o que se denominou resiliência. A 
segurança e o afeto sentidos nos cuidados dispensados, inclusive pelo 
acesso social aos serviços, bem como pelas primeiras relações afetivas, 
contribuirão para a capacidade da criança de construir novos vínculos; para o 
sentimento de segurança e confiança em si mesma, em relação ao outro e ao 
meio; desenvolvimento da autonomia e da autoestima; aquisição de controle 
de impulsos; e capacidade para tolerar frustrações e angustias, dentre outros 
aspectos.48 

 
Nesse entendimento, os Ministros da Sexta Turma, em julgamento de 

recurso ordinário em habeas corpus, entenderam que 
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO 
PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA 
E IDÔNEA. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. 
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei n. 13.257/2016 estabelece 
conjunto de ações prioritárias a ser observadas na primeira infância (0 a 6 
anos de idade), mediante "princípios e diretrizes para a formulação e 
implementação de políticas públicas [...] em atenção à especificidade e à 
relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no 
desenvolvimento do ser humano" (art. 1º), em consonância com o Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 2. A novel legislação teve reflexos no Código 
de Processo Penal, ao imprimir nova redação ao inciso IV do seu art. 318, 
além de acrescer-lhe os incisos V e VI. Tais mudanças encontram suporte no 
próprio fundamento que subjaz à Lei n. 13.257/2016, notadamente a garantia 
do desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no 
exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na 
primeira infância" (art. 14, § 1º). (STJ - RHC: 89214 MS 2017/0237086-0, 
Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 
27/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2018, grifo 
nosso). 

 

Dessa forma, fica evidente a necessidade de preparo do Sistema de Justiça 

ao lidar com as situações envolvendo essas crianças, cujas mães encontram-se 

encarceradas. É incabível, sobretudo, desconsiderar os danos gerados pela 

separação prematura ou pelo rompimento definitivo dessa relação mãe-filho.   

 

2.2. Prisões provisórias e as audiências de custódia 
 
No Brasil existem duas espécies de prisão, são elas: prisão cautelar ou 

provisória e a prisão pena. A primeira, também chamada de prisão processual, tem a 

função de assegurar o trâmite do processo penal, pela qual se enquadram a prisão 

																																																								
48 CONANDA; CNAS, op cit. p. 27. 
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em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva. Por sua vez, a segunda tem 

a função meramente punitiva, em razão da condenação do acusado pela prática do 

crime.49 

Imperioso salientar que, como regra geral, o acusado deve responder ao 

processo em liberdade. Porém, excepcionalmente, a prisão cautelar é possível 

quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Devendo o preso 

provisório, nesse caso, ficar separado dos demais que já cumprem a sua pena 

transitada em julgado, ou seja, nas quais não é mais cabível qualquer recurso. 

Dessa forma, fica estabelecido pela Lei de Execução Penal que: 
Art. 84. O preso provisório ficará separado do condenado por sentença 
transitada em julgado. 
§ 1o  Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes 
critérios: I - acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados; II - 
acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à 
pessoa; III - acusados pela prática de outros crimes ou contravenções 
diversos dos apontados nos incisos I e II.         
§ 2° O preso que, ao tempo do fato, era funcionário da Administração da 
Justiça Criminal ficará em dependência separada. 
§ 3o  Os presos condenados ficarão separados de acordo com os seguintes 
critérios: I - condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados; II - 
reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou 
grave ameaça à pessoa; III - primários condenados pela prática de crimes 
cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; IV - demais 
condenados pela prática de outros crimes ou contravenções em situação 
diversa das previstas nos incisos I, II e III. 
§ 4o  O preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada 
pela convivência com os demais presos ficará segregado em local próprio” 
(Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984). 

 

A prisão provisória é, assim, aquela cujo acusado não tem uma sentença 

julgada, mas deve ficar detido por pedido especial do Ministério Público, de 

autoridades policiais, ou até mesmo da vítima. 

Sob a análise da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) a 

respeito do assunto, o uso da prisão preventiva deve ser medida excepcional, em 

respeito e garantia dos diretos das pessoas privadas de liberdade, reduzindo assim 

os altos níveis de superlotação das penitenciárias. Logo, a Comissão reconhece e 

valoriza medidas destinadas à redução do uso da prisão preventiva.50 

Em comunicado à imprensa apresentado pela Organização dos Estados 

Americanos, o Relator sobre Direitos Humanos das Pessoas Privadas de Liberdade, 

Comissionado James Cavallaro disse: 
																																																								
49 Informação disponível em: < https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/direito-facil/edicao-
semanal/preso-provisorio>. Acesso em 10 out. 2018. 
50 Disponível em: < http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2017/136.asp>. Acesso em 10 out. 2018. 
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O uso excessivo da prisão preventiva constitui um problema estrutural 
inaceitável em uma sociedade democrática que respeita o direito de toda 
pessoa à presunção de inocência e representa uma prática contrária à 
própria essência do estado de direito e aos valores que inspiram uma 
sociedade democrática.51  

 
Isto posto, pelo Relatório sobre o Uso da Prisão Preventiva nas Américas, 

recomenda aos Estados membros da OEA:  
Intensificar esforços e assumir a vontade política necessária para erradicar o 
uso da prisão preventiva como ferramenta de controle social ou como forma 
de pena antecipada; e para assegurar que seu usa seja realmente 
excepcional. Neste sentido, é essencial que se envie desde os níveis mais 
altos do Estado e da administração de justiça uma mensagem institucional de 
respaldo ao uso racional da prisão preventiva e ao respeito à presunção de 
inocência.52 

 
Nessa perspectiva, o Pacto de San José da Costa Rica (Convenção 

Americana de Direitos Humanos), firmado em 1969, já dispunha que "toda pessoa 

presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou 

outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser 

julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que 

prossiga o processo” (art. 7º, 5, Pacto de San José da Costa Rica, 1969).  

Nos mesmos moldes, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 

Nova Iorque prevê que “qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de 

infração penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra 

autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada 

em prazo razoável ou de ser posta em liberdade” (art. 9º, 3, Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos de Nova Iorque, 1992).  

Esse primeiro contato entre o acusado e o juiz é o que chamamos de 

Audiência de Custódia. Segundo previsões legais, esse contato deve ocorrer dentro 

do prazo de vinte e quatro horas, após a prisão em flagrante (art. 306, §1º, CPP), 

por meio do qual o juiz analisará a viabilidade do mantimento da prisão provisória, se 

é o caso de fiança ou se serão adotados meios diversos de fiscalização até a data 

do julgamento. 

Entre tantas importâncias da audiência de custódia estão ainda o 

afastamento, ou minimamente, a limitação, do número de prisões arbitrárias e ilegais 

que, por qualquer motivo, sejam desproporcionais e desnecessárias. Ademais, 

																																																								
51 OEA, apud CAVALLARO, 2017. 
52 Disponível em: < http://www.oas.org/pt/cidh/ppl/pdfs/Relatorio-PP-2013-pt.pdf>. Acesso em 10 out. 
2018, p.13. 
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haverá a prevenção contra a tortura e eventuais abusos cometidos nos 

departamentos de polícia, de modo que é dever do Estado garantir a tutela da 

integridade física e moral, bem como os direitos fundamentais do preso provisório.  

O debate ganha ainda mais destaque ao considerar a população carcerária 

feminina. Segundo o último Infopen mulheres (2017), o número de mulheres presas 

provisoriamente hoje chega a marca dos 45%. Nesse contexto de encarceramento 

em massa, esse primeiro encontro das mulheres com o juiz é de extrema 

importância, visto que é nesse momento que o magistrado poderá avaliar as 

questões específicas de gênero – gravidez, número de filhos, responsabilidade pela 

geração da renda familiar.53 

Em iniciativa do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC), pelo pesquisa 

“MulherSemPrisão”54, extraímos que o perfil das mulheres que vivem hoje atrás das 

grades corresponde a negras, solteiras, entre 18 e 29 anos, em geral, mães 

cumprindo pena em regime fechado, sem antecedentes criminais, as quais se 

submeteram a pequenas atividades de varejo do tráfico e do transporte nacional e 

internacional de drogas.  

Analisando esse perfil, seria mesmo cabível dizer que a melhor medida a ser 

tomada é a prisão? O Poder Judiciário brasileiro obedece uma crivo classista, racista 

e machista, ou seja, mulheres são presas, julgadas e condenadas todos os dias, 

sem que os magistrados façam bom proveito do momento da audiência de custódia 

para considerar possíveis medidas alternativas que poupariam não só o rompimento 

de vínculos familiares, como contribuiriam para a diminuição do encarceramento em 

massa.   

No mais, é imprescindível salientar que o desencarceramento não é 

sinônimo de “fazer menos justiça”, como muitos dirão, e sim proporcionar mais 

justiças àquelas que são historicamente violentadas física e psicologicamente, 

baseadas em discursos de “modelo de mulher ideal”.  

 

 

 

																																																								
53 Disponível em: < http://ittc.org.br/mulheresemprisao-audiencias-de-custodia/>.  Acesso em 09 out. 
2018. 
54 Plataforma criada em busca de contribuição para maior visibilidade do tema “encarceramento de 
mulheres”, por meio de conteúdos (reunidos com muita pesquisa e trabalho de campo) e de espaços 
para ação. Disponível em: < http://mulheresemprisao.org.br/>. Acesso em 10 out. 2018. 
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2.3. Prisão domiciliar versus outras medidas cautelares 
 
De acordo com o artigo 317, do Código de Processo Penal, "a prisão 

domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência" (art. 

317, CPP). Isto posto, a prisão domiciliar é uma forma de cumprimento da prisão 

preventiva, por meio da qual o sujeito permanece privado de liberdade, mas em 

casa. 

Essa previsão foi fruto das alterações promovidas pela Lei n. 12.403/2011, 

que asseguraram ao juiz a faculdade de substituir a prisão preventiva, imposta no 

curso do processo penal, por medidas menos gravosas que, do mesmo modo, visam 

assegurar a aplicação da sanção criminal e garantir a ordem pública, afastando o 

indivíduo da realidade do cárcere. 

Nesse pano de fundo, atualmente temos a prisão preventiva ocupando cada 

vez mais o lugar de medida excepcional, em caráter subsidiário às demais medidas 

cautelares pessoais. Tais medidas estão previstas no artigo 319, do Código de 

Processo Penal, pelo qual fica estabelecido que: 
Art. 319.  São medidas cautelares diversas da prisão: 
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo 
juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou 
frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas 
ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para 
evitar o risco de novas infrações; III - proibição de manter contato com 
pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o 
indiciado ou acusado dela permanecer distante; IV - proibição de ausentar-se 
da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a 
investigação ou instrução;   V - recolhimento domiciliar no período noturno e 
nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e 
trabalho fixos; VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade 
de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua 
utilização para a prática de infrações penais; VII - internação provisória do 
acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, 
quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do 
Código Penal) e houver risco de reiteração; VIII - fiança, nas infrações que a 
admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a 
obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem 
judicial; IX - monitoração eletrônica” (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 
2011). 

 

Uma vez que a prisão preventiva só poderá ser decretada pelo juiz em 

casos extremos55 , as medidas cautelares surgem como opções menos invasivas, 

																																																								
55 Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem 
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, 
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (Código de Processo 
Penal, 2011). 
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causando menos dano tanto ao acusado, como à sociedade, por gerarem menos 

custos e não exporem o acusado às penitenciárias superlotadas e dominadas pelo 

crime organizado. Isto é, oferecem uma redução de gastos e maior chance de 

reabilitação desses presos. 

Ao que se refere a prisão domiciliar, foi introduzida pela mesma lei, 

possibilitando, dentre outras, as seguintes vantagens: “I. Restringir cautelarmente a 

liberdade do indivíduo preso em razão da decretação de prisão preventiva, sem, 

contudo, submetê-lo às conhecidas mazelas do sistema carcerário; II. Tratar de 

maneira particularizada situações que fogem da normalidade dos casos e que, em 

razão disso, estão a exigir, por questões humanitárias e de assistência, o 

arrefecimento do rigor carcerário; III. Reduzir o contingente carcerário, no que diz 

respeito aos presos cautelares; e IV. Reduzir as despesas do Estado advindas de 

encarceramento antecipado”.56 

Haja vista a situação carcerária feminina não atender satisfatoriamente as 

necessidades particulares das mulheres, especialmente das gestante e com 

crianças, a prisão domiciliar surge como uma alternativa àquelas presas em caráter 

provisório. Assim, é razoável afirmar que a prisão domiciliar, além de realizar o seu 

papel de correção do sistema prisional, permite a preservação do princípio da 

intranscedência, segundo a qual a pena não passará da pessoa do acusado (art. 5º, 

inciso XLV, CF), ou seja, os bebês e crianças terão a possibilidade de vir à luz e 

viver em um ambiente apropriado.  

Considerando que o alicerce primordial dessa medida é a tutela da 

dignidade humana, prevista pelo art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, em que 

pese ser uma faculdade do magistrado conceder a substituição das prisões, este 

deve entender que a prisão domiciliar é medida humanitária, e como tal não há o 

que se discutir quando verificados seus requisitos.  

Nesse diapasão, nas palavras do processualista penal Geraldo Prado , o 

advogado Stéfano Avellar explica: 
A prisão domiciliar é medida humanitária. Assim, seu fundamento está na 
tutela constitucional da dignidade da pessoa humana, valor supremo 
albergado por nossa Constituição, cuja realização é dever de todos, 
especialmente dos agentes públicos. Como medida humanitária não se 
discute seu cabimento sempre que se verificarem os requisitos, que nos 
incisos I e IV são objetivos. Trata-se de direito subjetivo do preso, 

																																																								
56 Trecho retirado do artigo publicado pelo jurista Renato Marcão no portal Migalhas. Disponível em: 
<https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI255591,61044-
Prisao+domiciliar+substitutiva+da+preventivaa+lei+1325716+e+o+atual>. Acesso em 09 out. 2018. 
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independentemente de o preceito empregar o verbo “poder”, a indicar 
inexistente poder discricionário do juiz.57 

 
Imperioso destacar que a prisão domiciliar não se confunde com a 

revogação da prisão preventiva ou, ainda, como medida cautelar diversa da prisão. 

O que as difere são os efeitos da sua aplicação ao afastar o indivíduo do cárcere. 

Isto é, a prisão domiciliar possui a mesma natureza jurídica da prisão preventiva, 

qual seja, medida cautelar privativa de liberdade. Sendo assim, ambas estão 

legitimadas quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.58 

Nesse ponto, me ocupo aqui a dizer que muitas são as críticas às medidas 

alternativas à prisão em sentido estrito, ou seja, que não sejam dentro de uma 

sistema penitenciário. Ocorre que para a sociedade, de um modo geral, pouco 

importa os reflexos de uma ação ou omissão do Estado, e sim a necessidade de 

encontrar um culpado que deverá ser penalmente responsabilizado por seus atos.  

Em tempos de discursos de ódio, de desconsideração de direitos humanos, 

as ideias defendidas por Foucault se tornam cada vez mais “obsoletas”. Ao colocar 

uma mãe ou gestante acusada, majoritariamente, por crimes de menor potencial 

ofensivo em um sistema prisional em crise, demonstra o descaso com as 

consequências que a prisão resultará à essa mulher e, principalmente, à sua 

criança. 

 

2.4. Prisão domiciliar e a figura materna 
  

Jéssica Monteiro, 24 anos, mãe de Kauã, 3, foi presa e acusada de tráfico 

de drogas, após a Polícia invadir sua residência e encontrar 90 gramas de maconha. 

Presa prestes a completar o nono mês de gestação, entrou em trabalho de parto 

após dormir nas calamitosas situações da carceragem do 8º Distrito Policial, no 

Brás, em São Paulo. 

Após retornar às celas junto ao seu recém-nascido, sua situação chamou à 

atenção de integrantes da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), fato que levou à expedição de habeas corpus e a 

																																																								
57 AVELLAR, Stéfano. Afinal, o que é a prisão domiciliar?. Canal Ciências Criminais. Brasil, 2018. 
Disponível em: < https://canalcienciascriminais.com.br/prisao-domiciliar/>. Acesso em 09 out. 2018. 
58 Fumus comissi delicti refere-se o requisito da prisão preventiva, sendo ele composto pela prova da 
existência de um crime e pelos indícios suficientes de autoria. Por sua vez, periculum libertatis é o  
fundamento da prisão preventiva, o qual decorre em razão do risco para a ordem pública, para a 
ordem econômica, para aplicação da lei penal ou para a conveniência da instrução criminal.  
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consequente motivação da decisão da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) 

para concessão da prisão domiciliar para mulheres grávidas ou com filhos de até 12 

anos que estejam pesas preventivamente. 

De fato, está demonstrado, os problemas estruturais, as questões 

emocionais, o medo e o desamparo dessas mulheres grávidas ou com filhos nos 

presídios favorecem o desequilíbrio mental dessas mães e obstruem a criação de 

laços familiares-afetivos que assegurem o desenvolvimento emocional  da criança. 

Sobre essa situação, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), 

o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC) e a Pastoral Carcerária Nacional, 

como amici curiae, no habeas corpus coletivo 143.641/SP, apresentaram em 

Memorial que 
Ser mãe no cárcere significa dividir uma pequena e humilde cela com o bebê 
durante 24 horas por dia, normalmente na companhia de outras mulheres e 
seus filhos com poucos dias e meses de vida. O stress emocional é enorme: 
tudo gira em torno do recém-nascido, não há qualquer possibilidade de vida 
autônoma e permanece a pressão da contagem regressiva para o traumático 
momento de separação que se aproxima a cada dia. Falta, em absoluto, uma 
rede de suporte para que a mulher possa descansar ou cuidar de si de 
maneira adequada, ao contrário do que acontece em liberdade.59 

 
Sob a perspectiva da psicanálise, cabe aqui relacionar o tema à “Teoria do 

Apego” desenvolvida pelo psiquiatra e psicanalista John Bowlby60.  Na busca pela 

compreensão do desenvolvimento dos vínculos entre mães e filhos, Bowlby iniciou 

seus estudos no período pós Segunda Guerra Mundial em contato com crianças 

órfãs e sem lar. Pela teoria, apego significa  
um vínculo afetivo ou ligação entre um indivíduo e uma figura de apego 
(comumente um cuidador). Estes laços podem ser recíprocos entre dois 
adultos, mas entre uma criança e um cuidador são baseados nas 
necessidades de segurança e proteção da criança, fundamentais na infância. 
A teoria propõe que crianças se apegam instintivamente a quem cuide delas, 

																																																								
59 Dados obtidos em Memorial apresentado pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), 
pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC) e pela Pastoral Carcerária Nacional ao Ministro 
Ricardo Lewandowski, relator do habeas corpus nº 143.641/SP. Disponível em: < 
https://www.ibccrim.org.br/docs/2018/Memorial_HC_143641_Amicus_Curiae.pdf>. Acesso em 15 out. 
2018, p.12. 
60 Edward John Mostyn Bowlby (1907-1990) foi psicólogo, psiquiatra e psicanalista britânico dedicado 
ao estudo do desenvolvimento infantil. Em 1940, iniciou seus trabalhos sobre a criança, sua mãe e o 
ambiente, opondo-se à perspectiva puramente psíquica e atribuindo importância à realidade social. 
Após a Segunda Guerra Mundial, Bowlby tornou-se vice-diretor da Clínica Tavistock – centro de 
pesquisas sobre a infância, em Londres –; assumiu a função de Consultor de Saúde Mental para a 
Organização Mundial da Saúde, a partir de 1950; trabalhou na Organização Judaica da Saúde; 
estudou eventos de guerra envolvendo a separação de crianças de seus familiares. Com base nos 
campos da psicanálise, da biologia evolucionária, da etologia, da psicologia dos desenvolvimento, 
das ciências cognitivas e das teorias de controle, Bowlby desenvolveu a “Teoria do Apego”.  
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com a finalidade de sobreviver, incluindo o desenvolvimento físico, social e 
emocional.61 

 
A “Teoria do Apego” sugere que as crianças vêm ao mundo biologicamente 

pré-programadas para formar vínculos, de modo que o apego é inato e, portanto, 

adquire um valor de sobrevivência. Assim, Bowlby defendia o apego como uma 

característica evolucionista da espécie humana, pela qual aqueles que ficassem 

mais próximos de suas mães teriam maiores chances de sobrevivência.62 

Em sua obra “Formação e Rompimento dos Laços Afetivos” 63 , após 

apresentar o posicionamento do Ministério do Interior Britânico (1955) sobre a 

influência do comportamento daqueles entre os quais a criança cresce, em especial 

o comportamento da mãe, e as experiências passadas a ela, no seu 

desenvolvimento, o psicanalista destaca, ainda, a importância da figura materna 

durante a infância e a necessidade da conservação desse vínculo para a formação 

da criança: 
Existe hoje, entre os psicanalistas e aqueles que são por eles influenciados, 
uma ampla área de concordância, pelo menos quanto a algumas das 
questões cruciais que se referem aos cuidados com a criança. Todos 
reconhecem, por exemplo, a importância vital de uma relação estável e 
permanente com uma mãe (ou mãe-substituta) amorosa durante toda a 
infância, e a necessidade de aguardar a maturação antes de arriscar 
intervenções tais como o desmame e o treinamento de hábitos pessoais de 
higiene e, na verdade, todas as outras etapas na “educação” de uma 
criança.64 

 
Com base nos estudos apresentados, bem como a constatação da baixa 

periculosidade dessas gestantes e puérperas em situação de prisão, evidencia-se a 

necessidade da Justiça levar em consideração essas questões a fim de se fazer 

cumprir o direito dessas mulheres em cumprir suas penas “não privadas de 

liberdade”, isto é, por meio de medidas alternativas à prisão. 

No artigo publicado pelo Conselho Nacional de Justiça o relato da juíza 

auxiliar da presidência do CNJ Andremara dos Santos aponta que  
“as crianças não têm nada a ver com o crime que suas mães cometeram. 
Temos de lembrar que a vida delas está em jogo, pois nem todas as 
mulheres possuem condições processuais para estarem em prisão domiciliar. 

																																																								
61Informação obtida pelo site Act Institute – instituição brasileira de Hipnose Ericksoniana. Disponível 
em: < http://actinstitute.org/blog/teoria-do-apego-entenda-o-que-e-conheca-os-4-tipos-de-vinculo/>. 
Acesso em 12 out. 2018. 
62 Informações obtidas pelo site de artigos educacionais Libertas, 2018. Disponível em: < 
https://www.libertas.com.br/a-teoria-do-apego-de-john-bowlby/>. Acesso em 12 out. 2018. 
63 Título original: The Making and Breaking of Affectional Bonds, 1979. R.P.L Bowlby and others. 1ª 
edição brasileira: outubro de 1982. 
64 BOWLBY, John. Formação e rompimento dos laços afetivos. Tradução: Álvaro Cabral; Revisão: 
Luiz Lorenzo Rivera. São Paulo, Martins Fontes, 1982, p. 04. 
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As unidades devem garantir assistência médica mínima ao filho e à mãe,  
acesso ao pré-natal, por exemplo.65 

 
Em que pese a relevância de não esquecermos da necessidade de 

melhorias na infraestrutura das penitenciárias femininas, para que essas presas sem 

possibilidade processual de substituição da prisão tenham a devida atenção e 

auxílio, a maioria das apenadas possuem essa condição e ainda assim são 

“esquecidas” atrás das celas com suas crianças.  

Nesse pano de fundo, os advogados membros do Coletivo de Advocacia em 

Direitos Humanos (CADHu) impetraram, diretamente no Supremo Tribunal Federal, 

em benefício de “todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema 

penitenciário nacional, que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de 

mães com crianças com até 12 anos de idade sob sua responsabilidade, e das 

próprias crianças”, o habeas corpus coletivo 143.641, que vem atraindo as atenções 

do cenário jurídico.   

																																																								
65 ANDREMARA, apud BANDEIRA, Regina. ANDRADE, Paula. Brasil tem 622 grávidas ou lactantes 
em presídios. Conselho Nacional de Justiça, 2018. Disponível em: < 
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86062-brasil-tem-622-gravidas-ou-lactantes-em-presidios>. Acesso 
em 12 out. 2018. 
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3. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641 
 

3.1. Definição preliminar, contexto e processo de criação do pedido 
 

O Habeas Corpus coletivo 143.641 consiste em uma ação proposta pelo 

Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos (CADHu), em maio de 2017, em favor 

de todas as presas provisórias, ou seja, que ainda não foram julgadas, gestantes, 

puérperas ou mães de criança até 12 anos, e em favor das próprias crianças.  

Como já indicado, o Poder Judiciário brasileiro atua ilegalmente de forma 

reiterada ao privar essas mulheres da liberdade antes de suas condenações terem 

transitado em julgado, suprindo-lhes o acesso a programas de pré-natais, 

assistência regular ao parto e ao pós-parto, condições de higiene e cuidado com 

elas e com os recém-nascidos.  

Não obstante a precariedade estrutural das prisões, sua inadequação 

quanto às necessidades femininas, demonstram o tratamento cruel, desumano e 

degradante, nos termos do art. 5º, inciso III, da Constituição Federal66 , bem como 

exorbitam os limites constitucionais da intervenção do poder persecutório-punitivo 

sobre   o indivíduo na determinação das prisões provisórias, conforme previsto no 

art. 5º, XLVI, XLVII (e) e XLIX, do mesmo instituto legal.67 

Somado a isso, constitui ato discriminatório o aumento substancial do 

encarceramento feminino que conta hoje, conforme cálculos apresentados pelo 

INFOPEN, com: 62% de mulheres negras, 50% jovens (idade média entre 18 e 29 

anos), com baixa renda, 66% com instrução inferior ao ensino médico, 62% 

condenadas pelo crime de tráfico de drogas.68 

Diante do notório desrespeito aos direitos dessas detentas no Brasil e da 

seletividade na atuação do Judiciário, o CADHu requereu que fossem postas em 

liberdade ou em prisão domiciliar. Vejamos:  
no âmbito dos autos do Habeas Corpus 143.641/SP (e autos 
desmembrados), impetrado pelos membros do Coletivo de Advogados em 

																																																								
66  Art. 5º, III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante 
(Constituição Federal, 1988). 
67 Art. 5º, XLVI -  a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: 
a)  privação ou restrição da liberdade; b)  perda de bens; c)  multa; d)  prestação social alternativa; 
e)  suspensão ou interdição de direitos;  XLVII -  não haverá penas: e)  cruéis; XLIX -  é assegurado 
aos presos o respeito à integridade física e moral (Constituição Federal, 1988). 
68  Informações contidas no Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen, 
Mulheres, publicado em 2018. Disponível em: < http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-
mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf>. Acesso em 15 out. 2018. 
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Direitos Humanos (CADHU), com objetivo de que todas as mulheres 
gestantes, puérperas ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de 
idade e submetidas à prisão processual tenham a medida privativa de 
liberdade aplicada contra si revogada ou, de forma subsidiária, 
substituída por prisão domiciliar, em obediência à proibição de efeitos 
negativos contra terceiros em função de processos oficiais de criminalização 
(artigo 5°, XLV, da Constituição da República), às Regras n. 57 e 64 das 
Nações Unidas para Tratamento das Mulheres Presas e Medidas Não 
Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras (Regras de Bangkok) e às 
alterações legislativas determinadas pela Lei 13.257/2016 (Marco Legal da 
Primeira Infância).69 

 
Em suma, conforme inicial apresentada pelo Instituto de Defesa do Direito 

de Defesa para sua atuação como amicus curiae, os advogados e advogadas 

membros do CADHu visaram demonstrar a inconstitucionalidade e a ilegalidade de 

tais prisões, frente às condições degradantes e desumanas das penitenciárias do 

país, além da privação de acesso a programas de saúde eficazes, e de condições 

adequadas ao desenvolvimento de suas crianças recém-nascidas.70 

O encarceramento preventivo de mulheres gestantes e mães já era um tema 

enfrentado pela corte há alguns anos. Conforme apontado pelo Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, Gilmar Mendes, a 2ª Turma concedeu a substituição da prisão 

preventiva pela domiciliar à pacientes gestantes e lactantes, como nos julgados:  HC 

134.104/SP; HC 134.069/DF; HC 133.177/SP; HC 131.760/SP; HC 130.152/SP; HC 

128.381/SP; HC 142.593/SP; e HC 142.279/CE.71 

Ademais, aponta Mendes, decisões liminares como no HC 142.479 MC/SP, 

relator ministro Ricardo Lewandowski; e o writ no HC 134.734/SP, relator ministro 

Celso de Mello, bem como nas decisões monocráticas de membros da 1ª Turma do 

STF: HCs 134.979/DF; 134.130/DF; 133.179/DF; e 129.001/SP, de relatoria do 

ministro Luís Roberto Barroso, e o HC 133.532/DF, de relatoria do ministro Marco 

Aurélio, entre outros julgados, tiveram o mesmo entendimento do Ministro no habeas 

corpus coletivo n. 143.641. 

 O tema ganhou destaque após a ex-primeira dama do Estado do Rio de 

Janeiro, Adriana Ancelmo, obter o direito à prisão domiciliar para permanecer com 

seus filhos.  Adriana foi presa preventivamente no âmbito da Operação Calicute do 

																																																								
69 IBCCRIM; ITTC; PASTORAL CARCERÁRIA, op. cit. p.01. 
70  Disponível em < 
https://www.dropbox.com/sh/02a5t7702eq5t83/AACgQrke3PaMYzrJtuxHmFVSa?dl=0&preview=HC_
parte+1.pdf>. Acesso em 15 out. 2018, p. 02. 
71 Informações obtidas no artigo publicado pelo Ministro Gilmar Mendes na Revista Conjur, 2018. 
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-abr-07/observatorio-constitucional-maternidade-livre-
direitos-efetivados-hc-coletivo-143641>. Acesso em 13 out. 2018. 
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Ministério Público Federal e logo foi substituída por prisão domiciliar pelo Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região.  

Frente a essa exposição de seletividade, que mantém um enorme 

contingente de mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças ainda de baixa 

idade, os membros do CADHu decidiram pleitear o pedido em caráter coletivo, com 

o escopo de garantir o direito a essas detentas na mesma situação de Adriana, 

porém sem o mesmo acesso à Justiça que teve a ex-primeira dama. 

 O pedido foi formulado com base no argumento de uma falha sistêmica do 

Poder Judiciário em promover a aplicação da lei e a garantia dos direitos dessas 

gestantes, puérperas e mães de crianças para que tenham condições adequadas e 

dignas enquanto presidiárias e, ainda, de terem a possibilidade de substituição da 

prisão preventiva pela domiciliar. Isto porque a substituição pontual, ou seja, 

direcionada apenas à determinadas mulheres, reforça a ideia do sistema de justiça 

atuar de forma a discriminar àquelas mais pobres.72 

Ademais, visou-se assegurar os direitos dessas crianças que, por óbvio, 

sofrem uma série de privações devido à condições que se encontram suas mães e 

que, por mais das vezes, não recebem a devida assistência, não só dentro das 

penitenciárias, como pelo Poder Judiciário que parece ignorar o direito desses 

menores encarcerados. 

Os levantamentos recentes de informações penitenciárias, Infopen e Infopen 

Mulheres de 2018, apesar de apontar para a necessidade de consideração do 

impacto do encarceramento sobre as famílias e comunidades das pessoas presas, 

ainda enfrentam dificuldades na coleta desses dados. Conforme apresentado pelo 

levantamento do Infopen Mulheres, foi possível analisar apenas 7% da população 

prisional feminina em junho de 2016, correspondente a uma amostra de 2.689 

mulheres.73 

Assim, dada a baixa representatividade da amostra coletada, o 

levantamento não pôde extrair conclusões para a totalidade da população prisional 

feminina no Brasil.74 Entretanto, a partir dos dados levantados, 74% das mulheres 

																																																								
72 Informação destacada no parecer apresentado pelo Ministério Público Federal. Disponível em: < 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311851972&ext=.pdf>. Acesso em 14 out. 
2018. 
73  Informações contidas no Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen, 
Mulheres, publicado em 2018. Disponível em: < http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-
mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf>. Acesso em 15 out. 2018. 
74 Ibidem, p. 51.  
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privadas de liberdade possuem filhos, sendo que atualmente o país mantém mais de 

4500 mulheres presas de maneira ilegal.75 

Dessa forma, os impetrantes alvejaram demonstrar o “dever do Estado – a 

ser realizado por seus magistrados, em todas as instâncias”, em salvaguardar dos 

efeitos do cárcere os bebês e as crianças das acusações formuladas a suas mães 

no cenário de banalização das medidas privativas de liberdade76. 

 

3.2. Legitimidade de habeas corpus em caráter coletivo 
 

O habeas corpus é uma garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso 

LXVIII, da Constituição Federal, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo 

Penal, cujo objetivo é proteção contra qualquer medida restritiva do Poder Público 

ao direito de ir, vir e permanecer da pessoa física. 

Embora inexista previsão expressa no ordenamento jurídico da modalidade 

coletiva do referido remédio constitucional, a Suprema Corte inovou ao admitir a 

modalidade de ação coletiva, visando preencher uma lacuna no direito penal. Nesse 

sentido, como bem explicam os membros do CADHu: 
A  defesa  coletiva  da  liberdade  de  ir  e  vir  por  meio  da  impetração  de  
habeas  corpus coletivo  está  alinhada  à  tendência  de  coletivização  de  
direitos  e  à  aguçada  percepção  da sistematicidade  dos  atos  ilegais  que  
violam  a  liberdade  ambulatorial,  especialmente  quando estão  em  
questão  as  estruturas  prisionais.  Imperativos  de  isonomia  no  tratamento  
dos jurisdicionados,  celeridade  e  economia  processual,  em  suas  
variadas  dimensões  de racionalização  do  uso  de  recursos,  tempo  e  
esforços,  bem  como  considerações  sobre  a (ir)razoabilidade  da  
exigência  de  impetração  de  habeas  corpus  por  toda  e  cada  pessoa 
atingida,  recomendam  a  via  multitudinária  para  o  endereçamento  de  
lesões  a  direitos  que tenham  origem  comum.77 

 
O habeas corpus em sua modalidade coletiva ganha maior amplitude, ao 

pensar na constante conexão da sociedade moderna, na qual um significativo 

número de pessoas encontram-se em situações semelhantes que podem gerar lides 

individuais com causas de pedir semelhantes. 

Desta feita, o habeas corpus coletivo visa proteger uma coletividade de 

pessoas ameaças de forma homogênea. Isto é, uma vez constatado o impacto 

																																																								
75 IBCCRIM; ITTC; PASTORAL CARCERÁRIA, op. cit. p. 02. 
76 Ibidem, p. 7. 
77Trecho destacado da inicial apresentada pelos membros do Coletivo de Advocacia em Direitos 
Humanos (CADHu) no habeas corpus coletivo n. 143.641. Disponível em < 
https://www.dropbox.com/sh/02a5t7702eq5t83/AACgQrke3PaMYzrJtuxHmFVSa?dl=0&preview=HC_
parte+1.pdf>. Acesso em 15 out. 2018, p. 06. 



	
	

49 

coletivo, ao ser ultrapassada a esfera isolada do indivíduo, a individualização do 

remédio constitucional gera uma obscuridade nas causas.  

Nessa perspectiva, a Defensora Pública do Estado do Rio de Janeiro, Thais 

Lima destaca a incompatibilidade do uso dos métodos tradicionais de solução de 

controvérsia em uma sociedade de massa que sobrecarrega o sistema judiciário 

com suas demandas individuais: 
Numa sociedade de massa, os métodos tradicionais de solução de 
controvérsias, que preveem o ajuizamento de tantas ações quantas forem as 
pretensões, podem não atender de forma satisfatória a proteção dos direitos 
em jogo e ainda promover um assoberbamento do Poder Judiciário com 
milhares de demandas que poderiam ser reunidas em apenas uma.78 

  
A Defensora prossegue exaltando a superação dessa realidade na seara cível 

por meio de instrumentos de tutela coletiva, como a ação civil pública, a ação 

popular e o mandado de segurança coletivo. Logo, para Lima, não há mais 

justificativas para a inadmissibilidade da tutela coletiva do status libertatis, uma vez 

que, assim como, por exemplo, no direto de informação nas relações de consumo, a 

sua violação pode afetar múltiplos sujeitos por meio de um ato danoso comum. 

Nessa linha de raciocínio, o Defensor Público do Estado do Ceará, Jorge 

Bheron Rocha explica, 
A ação constitucional de Habeas Corpus deve evoluir em sua interpretação e 
dialogar com as demais ações constitucionais também expressamente 
prevista na constituição, como a ação civil pública, o mandado de segurança 
e as disposições do novo Código de Processo Civil, com os temperos 
necessários, causando estranheza que admitamos melhores e mais amplos 
instrumentos para proteção coletiva de direitos na seara civil que na seara 
penal.79 

  
Visando a proteção da coletividade ameaçada de forma homogênea, em 

garantia contra às restrições ilegais ao direito de livre locomoção e à tutela jurídica 

efetiva e célere, previstas pela Constituição Federal80 , o Supremo Tribunal de 

Justiça firmou entendimento nesse sentido ao admitir e conceder habeas corpus 

																																																								
78 LIMA, Thais. Ministros, precisamos falar sobre Habeas Corpus coletivo. Jota. Disponível em: < 
https://www.jota.info/stf/do-supremo/defesa-senhores-ministros-precisamos-falar-sobre-habeas-
corpus-coletivo-22092016>. Acesso em 15 out. 2018. 
79  Trecho extraído do artigo publicado em periódico eletrônico. Disponível em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590443&seo=1>. Acesso em: 15 out. 2018. 
80 Art. 5º, XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.  
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coletivo em favor das crianças e adolescentes presentes na Comarca de Cajuru, que 

encontravam-se em situação de ameaça por toque de recolher.81 Notemos: 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. 
TOQUE DERECOLHER. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO 
MÉRITO. SUPERAÇÃO DASÚMULA 691/STF. NORMA DE CARÁTER 
GENÉRICO E ABSTRATO. ILEGALIDADE.ORDEM CONCEDIDA. 1. Trata-
se de Habeas Corpus Coletivo "em favor das crianças e adolescentes 
domiciliados ou que se encontrem em caráter transitório dentro dos 
limites da Comarca de Cajuru-SP" contra decisão liminar em idêntico 
remédio proferida pela Câmara Especial do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. […] 6. A despeito das legítimas preocupações da 
autoridade coatora comas contribuições necessárias do Poder 
Judiciário para a garantia de dignidade, de proteção integral e de 
direitos fundamentais da criança e do adolescente, é preciso delimitar o 
poder normativo da autoridade judiciária estabelecido pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente, em cotejo com a competência do Poder 
Legislativo sobrea matéria. 7. A portaria em questão ultrapassou os limites 
dos poderes normativos previstos no art. 149 do ECA. "Ela contém normas 
de caráter geral e abstrato, a vigorar por prazo indeterminado, a respeito de 
condutas a serem observadas por pais, pelos menores, acompanhados ou 
não, e por terceiros, sob cominação de penalidades nela estabelecidas" 
(REsp 1046350/RJ, Primeira Turma, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 
24.9.2009). 8. Habeas Corpus concedido para declarar a ilegalidade da 
Portaria01/2011 da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cajuru. 
(STJ - HC: 207720 SP 2011/0119686-3, Relator: Ministro HERMAN 
BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/12/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 23/02/2012, grifo nosso). 

  

Na mesma linha de raciocínio, o Ministro Ricardo Lewandowski, relator do 

habeas corpus 143.641, apontou sabiamente em seu voto, 
Com efeito, segundo constatei no Recurso Extraordinário 612.043- PR, os 
distintos grupos sociais, atualmente, vêm se digladiando, em defesa de seus 
direitos e interesses, cada vez mais, com organizações burocráticas estatais 
e não estatais (Cf. FISS, O. Um Novo Processo Civil: Estudos Norte-
Americanos sobre Jurisdição, Constituição e Sociedade. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2004). Dentro desse quadro, a ação coletiva emerge 
como sendo talvez a única solução viável para garantir o efetivo acesso 
destes à Justiça, em especial dos grupos mais vulneráveis do ponto de vista 
social e econômico.82 

 
O reconhecimento, portanto, da necessidade de proteção da liberdade de ir 

e vir por meio do remédio constitucional em caráter coletivo caracteriza a evolução e 

a tendência de coletivização de direitos, de forma a dar maior isonomia nos 

																																																								
81 Informações apresentadas pelos membros do CADHu em inicial do Habeas Corpus coletivo n. 
143.641. Disponível em: < 
https://www.dropbox.com/sh/02a5t7702eq5t83/AACgQrke3PaMYzrJtuxHmFVSa?dl=0&preview=HC_
parte+1.pdf>. Acesso em 15 out. 2018. 
82 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 143.461. Paciente: Todas as mulheres 
submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário nacional, que ostentam a condição de 
gestantes, de puérperas ou de mães com crianças com até 12 anos de idade sob sua 
responsabilidade, e das próprias crianças. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. São Paulo, fev. 
2018. Disponível em: < http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5183497>. Acesso em 
14 out. 2018, p.1 (voto do relator). 
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tratamentos dos jurisdicionados, celeridade e economia processual, bem como 

proporcionar uma tentativa de cessar a irrazoabilidade de exigência de impetração 

de habeas corpus individualmente por cada pessoa atingida pelo ato coator.  

 

3.3. Objetivos a serem alcançados 
 

A violência rotineira imposta às presas, em especial aquelas em situação de 

gravidez, puérperas ou com filhos, demonstra a brutalidade do sistema carcerário e 

a falta de cuidado das autoridades para com essas detentas. Não obstante, é notório 

a problemática na atuação de magistrados e magistradas na fundamentação da 

prisão preventiva, em especial quando envolve mulheres. 

Como já dito anteriormente, o sistema carcerário, de um modo geral, não 

conta com estrutura e base suficiente para atender às necessidades dessas 

mulheres, comprovando o risco que qualquer gravidez corre dentro desse sistema. 

Relatos contados pelo livro “Presos que Menstruam” deixam claro essa situação:  
Quatro dias depois de chegar à delegacia, a pressão emocional e as más 
condições adiantaram o parto em dois meses. Começou a sentir as 
contrações e pedir ajuda, mas os policiais alegaram que não havia viatura 
disponível para levá-la ao hospital. Dor, dor, dor. E foi só quando ela entrou 
mesmo em desespero e começou a gritar, a incomodar, que encontraram 
uma viatura para ela. A agonia era tanta que Gardênia até rasgou a farda do 
policial que a transportou até o carro. Entre uma contração e outra, ela foi 
observando a rua, as pessoas que olhavam o carro com medo, com 
curiosidade, com hipocrisia. A ninguém importava Gardênia ou o bebê que 
carregava. Eles eram o resto do prato daquela sociedade. O que ninguém 
quis comer. E seu filho já nascia como sobra.83 

 
Essa foi, inclusive, a conclusão apresentada pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), na pesquisa sobre a maternidade no cárcere, 

conduzida pelas professoras pesquisadoras Ana Gabriela Mendes Braga e Bruna 

Angotti. A conclusão das professoras foi de que “toda gestação no espaço prisional 

é uma gravidez de alto risco, logo, bastaria a comprovação de situação de prisão da 

mulher para a aplicação da modalidade domiciliar prevista no inciso IV artigo 318 

Código de Processo Penal”.84 

																																																								
83 QUEIROZ, Nana. Presos que menstruam. 1ª ed, Rio de Janeiro. Record, 2015, p. 41. 
84 ANGOTTI, Bruna; BRAGA, Ana Gabriela. Dar à luz na sombra: condições atuais e possibilidades 
futuras para o exercício da maternidade por mulheres em situação de prisão. Ministério da Justiça, 
Secretaria de Assuntos Legislativos. Brasília: Ministério da Justiça, IPEA, 2015. 92 p. : il. Série 
Pensando o Direito, 51. Disponível em: < http://www.justica.gov.br/news/201clugar-de-crianca-nao-e-
na-prisao-nem-longe-de-sua-mae201d-diz-pesquisa/pesquisa-dar-a-luz-na-sombra-1.pdf>. Acesso 
em 08 out. 2018. p. 23. 
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Apesar dos avanços trazidos pela implantação da Lei n.º 13.257/16 no 

reconhecimento legal dos impactos aos filhos e dependentes na prisão de suas 

mães, a realidade do cárcere ainda está longe de atingir às expectativas normativas. 

Em relatório apresentado pelo ITTC, ao movimento MulheresEmPrisão, “Desafios e 

possibilidades para reduzir a prisão provisória”, apontam os pesquisadores: 
as narrativas processuais desprezam as questões relacionadas à construção 
social do papel de gênero feminino, sobretudo em relação à seletividade de 
raça e classe da atuação policial, o que se manifesta na resistência do poder 
Judiciário em aplicar dispositivos desencarceradores, como as medidas 
cautelares e a prisão albergue domiciliar.85 

 
Nesse aspecto, o habeas corpus impetrado pelos membros do CADHu 

objetivou a revogação das prisões preventivas impostas a essas mulheres que, 

ainda sem terem sido condenadas terão o direito de cumprir sua pena em regime 

domiciliar. Isso não significa, entretanto, que haverá algum tipo de “perdão” pelo 

crime cometido, ou, ainda, que estas serão postas em liberdade provisória, apenas 

serão proporcionados meios alternativos de pena para que não só as mães, como 

as crianças não sofram com a precariedade das penitenciárias. 

Na realidade, a medida terá grande impacto na vida dos filhos destas 

mulheres que acabam por cumprir a pena destinada à suas mães, em total 

desrespeito a norma constitucional que prevê que nenhuma pena poderá ultrapassar 

a pessoa do condenado. Dessa maneira, além da violação de direitos como à saúde 

e à dignidade, a manutenção dessas apenadas no cárcere com seus bebês e filhos 

menores implica, concomitantemente, ao encarceramento infantil. Nana Queiroz 

demostra, mais uma vez, em seu livro: 
Glicéria tentou amamentar até que o choro de Eru ficou tão potente quanto o 
dela. O leite havia empedrado e do peito saía tanto pus que dava medo de 
alimentar o menino com porcaria. Enxugou o suor febril da testa e quase 
desistiu. Se mainha estivesse ali, ia saber um chá, um banho de ervas para 
resolver o problema, mas ela não estava. No lugar dela estavam nove 
desconhecidas, criminosas de tipos que faziam Glicéria tremer. Ameaçavam 
lhe furar o bucho no pátio se aquelas visitas do pessoal de direitos humanos 
à cela continuassem atrapalhando seus negócios de tráfico de drogas no 
presídio. No cubículo do Conjunto Penal de Jequié, no sudoeste da Bahia, 
cabiam seis mulheres, mas a polícia havia insistido em meter dez. Por isso, 
nas duas primeiras noites, Glicéria e Eru dormiram no chão frio, até que uma 
das detentas antigas se apiedou e cedeu a jega aos dois. Ali não tinha 
berçário — era um presídio misto de homens e mulheres e, onde há os dois 
sexos misturados, a preferência é sempre masculina. Para elas e seus 

																																																								
85 INSTITUTO TERRA, TRABALHO E CIDADANIA. Mulheresemprisão: Desafios e possibilidades 
para reduzir a prisão provisória. Brasil, 2017. Disponível em: < http://ittc.org.br/wp-
content/uploads/2017/03/relatorio_final_online.pdf>. Acesso em 16 out. 2018, p. 17. 
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bebês, sobrava o espaço improvisado. Estava longe de sua aldeia. Longe 
demais.86 

 
Imperioso destacar que a decisão do Supremo Tribunal Federal apenas 

estaria determinando a aplicação da lei já existente, desde 2016 (Marco Legal da 

Primeira Infância), que estabelece políticas públicas para crianças de zero a seis 

anos de idade e que prevê expressamente, dentre os casos em que cabe ao juiz a 

concessão da prisão domiciliar, a hipótese cabível às mulheres grávidas ou com 

filhos de até doze anos. 

Isto é, a medida intenta o cumprimento da lei que, embora em vigor há dois 

anos, vinha sendo descumprida e ignorada reiteradamente pelos magistrados do 

país, em um total desrespeito aos princípios constitucionais da dignidade humana e 

da humanidade, segundo o qual o Estado não pode aplicar sanções que atinjam a 

dignidade da pessoa humana ou lesionem a constituição físico-psíquica do 

condenado, bem como não ultrapasse da pessoa do réu. Em outras palavras, os 

princípios vedam qualquer tipo de pena que gere sofrimento ou degradação do 

apenado. 

 

3.4. A situação das mulheres após a aprovação do Habeas Corpus coletivo 
 

Desireè Mendes Pinto, usuária de crack por 16 anos, foi presa em 2012 pela 

Operação Sufoco da Polícia Militar na cracolândia, em São Paulo. Detida com 

apenas 30 gramas de crack, foi acusada de tráfico de drogas e descobriu sua 

gravidez no dia de sua prisão. Condenada a seis anos de prisão em regime fechado, 

vivenciou pela segunda vez uma gravidez dentro do cárcere.87 
Após seis meses presa preventivamente, Desireè ganhou o direito de 

aguardar o resultado de seus recursos em liberdade provisória, com seu bebê no 

colo, por meio de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública. Livre, Desireè 

voltou a estudar, fez cursos de microempreendedorismo, iniciou seu negócio de 

																																																								
86 QUEIROZ, op. cit. p. 80. 
87 ANGOTTI, Bruna; VIEIRA, Carolina e FABRETTI, Humberto. O que significa a prisão de Desireé?. 
Diplomatique Brasil. São Paulo, 2017. Disponível em: < http://diplomatique.org.br/o-que-significa-a-
prisao-de-desireee/>. Acesso em 12 out. 2018. 
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doces e bolos e passou a atuar como arte-educadora no programa estadual de 

recuperação de dependentes de crack, Recomeço.88 
Assim a figura de Desireè passa a ser não só um motivo de inspiração e de 

superação, como, nas palavras dos autores do artigo “O que significa a prisão de 

Desireè?”, representa “um paradigma na política de investimento no encarceramento 

como regra e na liberdade como exceção”89, senão vejamos. 
É sabido que a pena de prisão em regime fechado sustenta-se pela 

justificativa da ressocialização. Quer dizer, a ressocialização busca devolver ao 

preso a dignidade perdida e trazer condições para seu amadurecimento pessoal 

para que possa ser reintegrado ao convívio social. Ora, sob essa perspectiva, no 

caso de Desireè, e em similares ao seu, essa prisão não faz sentido, já que foi a 

exceção de liberdade que a proporcionou reconstituir sua história. 

Assim, o habeas corpus coletivo, concomitantemente, ao caso de Desireé, 

trouxeram uma nova direção para utilização da lei – hoje deixada de lado pela 

prática judiciária que coloca a liberdade como última medida à ser adotada – 

trazendo uma nova  perspectiva para o casos de mulheres nessas condições. 

A decisão apresentada pelo STF impactou a vida dessas detentas, à medida 

que ficou reconhecido que toda gravidez dentro do sistema penitenciário é uma 

gravidez de risco; que o cárcere é um local insalubre para a estadia de mulheres 

grávidas, de lactantes e, sobretudo, de crianças. Ademais, restou demonstrado a 

importância da aplicação do Marco Legal da Primeira Infância, ao destacar os efeitos 

desastrosos da vida de uma crianças na prisão, bem como as consequências da 

segregação entre mãe e filho.  

Reconhecidos os impactos da decisão não só na vida dessas mulheres já 

encarceradas preventivamente, como na sociedade brasileira de um modo geral, a 

defensora pública federal Tatiana Melo Aragão Bianchini destacou: 
A decisão da Segunda Turma foi histórica – tanto pela superação da 
preliminar de não conhecimento do habeas corpus coletivo quanto pelo 
mérito, e uma vitória não apenas do Coletivo de Advogados em Direitos 
Humanos e das Defensorias envolvidas, mas, em especial, da sociedade 
brasileira, que vai fazer cessar, para uma quantidade significativa de crianças 
que hoje se encontram atrás das grades ou que vieram à luz nessa condição, 
o abuso e a violência que é a permanência no cárcere como único meio de 

																																																								
88 MACHADO, Leandro. De usuária de crack a dona de confeitaria: a trajetória da mulher que saiu da 
cracolândia e virou empresaria. São Paulo, 2018. Disponível em: < 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43164221>. Acesso em 13 out. 2018. 
89 ANGOTTI;VIEIRA; FABRETTI, op. cit., 2017. 
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serem amamentadas e manterem o mínimo de contato com suas mães 
durante a primeira infância.90 

  
Ocorre que na prática as mudanças ainda caminham em passos lentos. Em 

matéria publicada por grande jornal de circulação, pouco mais de cinco meses após 

a decisão do STF, 1.325 mulheres grávidas ou com filhos pequenos seguem presas 

em São Paulo. 91  De acordo com a reportagem, a Secretaria Estadual da 

Administração Penitenciária de São Paulo afirmou que 1.229 mulheres deixaram a 

prisão com base no habeas corpus coletivo, enquanto 1.325 continuam presas. Não 

obstante, o TJ informou que em outros 1.010 casos, o habeas corpus tiveram seus 

pedidos negados pelos mais variados motivos, entre eles, de que a prática do crime 

foi mediante violência. 

A exemplo dessa situação, em outra reportagem publicada em junho de 2018, 

conta o caso de uma mulher abordada de madrugada pela polícia em uma via 

pública da capital federal portando maconha e cocaína. Frente a tal situação, os 

policiais entenderam por bem ir até a residência dela onde encontraram seus três 

filhos menores de dozes anos sozinhos, além de 131 porções de substância branca 

semelhante à cocaína e uma porção de maconha.92 

Apesar da defesa ter recorrido à Justiça do Distrito Federal pedindo para que 

a acusada fosse beneficiada pela decisão do STF que concedeu habeas corpus 

coletivo 143.641, não houve êxito sob a justificativa de que ela enquadrava-se nas 

situações excepcionais de não aplicação da decisão. 

De acordo com a decisão proferida pelo Supremo, somente não deveriam 

ser postas em liberdade ou tivessem cedida a substituição da prisão preventiva pela 

domiciliar, as mulheres que cometeram crimes violentos ou contra seus 

descendentes ou que se encaixassem em situações excepcionalíssimas. Brecha 

																																																								
90 DEFENSORIA PÚBICA DA UNIÃO. DPU celebra decisão histórica do STF para presas grávidas e 
mães de crianças. Disponível em: < http://www.dpu.def.br/noticias-institucional/233-slideshow/41261-
dpu-celebra-decisao-historica-do-stf-para-presas-gravidas-e-maes-de-criancas>. Acesso em 18 out. 
2018. 
*Tatiana Melo Aragão Bianchini, defensora pública federa e membro da AASTF e do Grupo de 
Trabalho Pessoas em Situação de Prisão e Enfrentamento à Tortura.  
91 ARCOVERDE, Léo. Cinco meses após decisão do STF, 1.325 mulheres grávidas ou com filhos 
pequenos seguem presas. Jornal GloboNews. São Paulo, 2018. Disponível em:< 
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/08/08/cinco-meses-apos-decisao-do-stf-1325-
mulheres-gravidas-ou-com-filhos-pequenos-seguem-presas-em-sp.ghtml>. Acesso em 19 out. 2018. 
92 TEIXEIRA, Matheus. HC coletivo para liberação de mães presas enfrenta resistência dos tribunais. 
Jota. Disponível em: < https://www.jota.info/stf/do-supremo/hc-coletivo-viabilizou-liberacao-de-presas-
maes-mas-enfrenta-resistencias-06062018>. Acesso em 19 out. 2018. 
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esta que tem servido de justificativa para muitos magistrados negarem a inclusão de 

mulheres no HC coletivo, aponta o autor do texto. 

Como bem apontado pela advogada Nathalie Fragoso, do Coletivo de 

Advocacia em Direitos Humanos – CADHu, a interpretação dada pelo TJDFT ao 

alegar que mulheres presas por tráfico estão em situação excepcional é um 

equívoco, uma vez que essa é a regra do encarceramento feminino (60% das presas 

atualmente no sistema carcerário feminino são acusadas de tráfico de 

entorpecentes). 

Fato é que o habeas corpus já foi criado partindo da constatação de que, 

apesar de numerosos, os dispositivos legais não vinham sendo respeitados, assim, 

era de se esperar que, apesar de já comprovadamente benéficos, os resultados de 

sua aplicação sofresse certa resistência por parte de alguns magistrados, digamos, 

“conservadores”.  

Entretanto, o remédio constitucional representa um avanço significativo na 

discussão do tema e, sobretudo, casos como o de Desireé não devem ser 

esquecidos e devem servir como referência para as futuras decisões desses 

magistrados. Dado que, como já bem apontado pelas pesquisadoras Bruna Angotti e 

Carolina Vieira, e pelo doutor em direito Humberto Fabretti, “um processo penal não 

representa meros fatos, mas pessoas, relações e expectativas. A pena de prisão em 

regime fechado em torno de um suposto crime que permaneceu no passado não se 

justifica diante do que essa mulher é hoje”.93 

Efetivamente, o Ministro Ricardo Lewandowski, um dos principais críticos da 

execução provisória da pena, reiterou meses após a ordem já concedida, a 

necessidade do acompanhamento do HC coletivo as mães presas ressaltando que 

“a prisão domiciliar não perde seu caráter de restrição da liberdade individual, como 

a própria nomenclatura revela” .94 

Na decisão, o ministro salientou a importância da Lei 13.257/2016 e do 

remédio constitucional reconhecendo mormente o impacto social da norma ao 

reconhecer que as pessoas em prol de quem a ordem foi concedida são as mais 

vulneráveis da população, devendo, portanto, se fazer valer a lei em toda a sua 

																																																								
93  Disponível em: <http://diplomatique.org.br/o-que-significa-a-prisao-de-desireee/>. Acesso em 19 
out. 2018. 
94 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp> sob o código 
5A18-C34D-4806-AD93 e senha 9FB9-F8FD-4A58-2A12. Acesso em: 26 out. 2018, p. 5. 
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extensão, a fim de efetivar os direitos garantidos na legislação nacional e 

supranacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  
Estudar a situação do sistema de justiça brasileiro, com o olhar voltado, 

principalmente, ao gênero feminino, significa deparar-se com uma infinidade de 

contradições e desrespeitos legais, morais e institucionais. De um lado, temos a 

privação de liberdade da mulher mãe e seus reflexos na vida dos infantes; de outro, 

temos o direito fundamental à convivência familiar assegurado à criança, fruto de 

uma evolução legislativa e de compromissos internacionais firmados pelo Brasil. 

A vista disso, no primeiro capítulo foi realizada a análise legislativa partindo 

do momento histórico do movimento Iluminista e do surgimento das ideias de 

punição, sob a ótica do filósofo Michael Foucault. A partir de sua obra, e da leitura 

atual o período apresentada por Cezar Roberto Bitencourt,  foi possível perceber a 

transição de pensamento a respeito da aplicabilidade da punição e dos sistemas de 

penas que passaram a ter um tratamento mais humanitário. 

Além disso, depreende-se que foi furto desse longo processo de revisão e 

produção legislativa, da criação dos Códigos Penal e de Processo Penal de 1940 e 

1941, como instrumentos modernizadores da sociedade, a preocupação legislativa 

com  cárcere feminino. O avanço na questão da mulher presa nos debates públicos 

nacionais e internacionais permitiu mudanças estruturais significativas, entretanto, 

ainda pouco efetivas ao desconsiderar as necessidades particulares do gênero 

feminino e dos infantes. 

Como vimos, o legislador pátrio preocupou-se com ambas realidades ao 

assegurar a permanência do recém-nascido ao lado da mãe detenta durante o 

período de amamentação, não esquecendo de estabelecer parâmetros mínimos aos 

estabelecimentos prisionais, a fim de atender a essa complexa realidade particular. 

Contudo, restou comprovado que a extensa regulamentação legal, bem 

como os compromissos internacionais, não são suficientes para garantir a efetiva 

condição necessária para o convívio do bebê com sua mãe em condições dignas, 

humanas e sem coloca-los em situações de risco de saúde. É preciso muito mais do 

que meras regras escritas, a começar pela atuação do poder público.  

Nessa linha de raciocínio, o segundo capítulo apresenta a importância dessa 

convivência familiar e do modo como as medidas cautelares impactam no cenário 

prisional. Ocasião que foi possível constatar que o instrumento da audiência de 

custódia é vital para dirimir o número de encarceramento arbitrário e ilegal em 
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massa, de modo que faz-se imperativo a atuação do Estado em respeitar os direitos 

e garantias das mães e de seus filhos concomitantemente. 

Para mais, a prisão domiciliar ganha espaço, uma vez demonstrado, os 

problemas estruturais e as questões emocionais que envolvem essas mulheres 

grávidas ou com filhos nos presídios, os quais contribuem para seu desequilíbrio 

mental e obstrução dos laços familiares-afetivos asseguradores do desenvolvimento 

emocional  da criança. 

As regras são claras ao preverem o direito das mulheres gestantes, 

puérperas ou mães de crianças até doze anos, privadas de liberdade terem 

condições adequadas à sua existência digna e de disporem do seus direitos 

reprodutivos, sem prejuízo de terem, ainda, a prisão preventiva substituída pela 

prisão domiciliar. 

Nesse diapasão, o terceiro cuida, por fim, de analisar ação proposta pelo 

Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos (CADHu), a fim de demonstrar a 

inconstitucionalidade e a ilegalidade das prisões preventivas impostas às gestantes, 

puérperas e mães de filhos menores, ao desconsiderar as condições degradantes e 

desumanas das penitenciárias do país, bem como ao ignorar os efeitos dessas 

decisões que ecoará em privação de acesso a programas de saúde eficazes, e de 

condições adequadas ao desenvolvimento das crianças recém-nascidas 

De mais a mais, os magistrados e magistradas mostram-se inertes a 

situação e persistem em contribuir para o encarceramento massivo dessas 

mulheres. Ainda que o entendimento seja do encarceramento como solução, cabe 

ao Estado a promoção de investimento em políticas públicas voltadas para esta 

parcela da população, em respeito não apenas com as previsões legais, como, 

sobretudo, à dignidade e à existência humana. 

Ainda que em números menos significativos do que o masculino, a 

população carcerária feminina exige uma atenção e um cuidado especializado por 

parte de todas as repartições do poder público, tendo em vista suas notórias 

particularidades.  

Como demonstrado nos estudos, a privação de liberdade produz estresse e 

dificuldades fictas e morais para essas mulheres, em especial, quando há um bebê 

que exige cuidados e que muito em breve não estarão mais sob sua proteção. 

Nesse diapasão, conclui-se que o entendimento favorável ao 

enquadramento dessas detentas no habeas corpus coletivo 143.641, é de extrema 
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relevância, uma vez que é capaz de gerar consequências na vida de milhares de 

mulheres que se veem excluídas e incapazes de estabelecer uma vida digna e de 

proporcionar o mesmo à seus filhos, como desses menores que tão cedo já 

vivenciam a perda das estruturas basilares de qualquer ser humano. 
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