Pesquisa mostra que gestantes presas não
conseguem prisão domiciliar
Direito é garantido pelo Marco Legal da Primeira Infância
(Agência Brasil, 04/09/2019 – acesse no site de origem)
Os dispositivos previstos no Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016) não estão
sendo aplicados às mulheres que teriam direito à prisão domiciliar, conforme descrito na lei
sancionada em 2016, que ampliou as possibilidades dessa modelo de prisão para mulheres
presas provisoriamente quando gestantes, mães de crianças com até 12 anos, ou cujos filhos
sejam portadores de deficiência.
A constatação é do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC), a partir do relatório
“Diagnóstico da Aplicação do Marco Legal da Primeira Infância para o Desencarceramento de
Mulheres”, lançado hoje (4) na capital paulista e que analisou o caso de 601 mulheres divididas
em três momentos do processo: audiência de custódia, processo de instrução e processos que
recorreram a tribunais superiores.
A pesquisadora do ITTC, Irene Maestro, disse que existe uma forte resistência do judiciário em
aplicar a prisão domiciliar. Ela disse que, nas audiências de custódia, 83% das mulheres que
eram potenciais beneficiárias tiveram o direito negado. No curso do processo, enquanto elas
estavam presas no Centro de Detenção Provisória de Franco da Rocha, 80% das potenciais
beneficiárias não conseguiram a prisão domiciliar.
“A gente percebe que o judiciário julga a mulher não apenas por ter infringido a lei, mas por
estar infringindo um ideal de maternidade. Os argumentos utilizados pelos juízes mostram que
ser mãe e cometer um crime faz com que a maternidade dessa mulher seja deslegitimada, seja
menos merecedora de proteção, que ela não mereça a manutenção do vínculo com seus filhos”,
disse Irene.
Dados
Nas audiências de custódia, 201 mulheres foram acompanhadas pela pesquisa na capital
paulista, das quais 120 casos consistiam em potenciais beneficiárias da prisão domiciliar. Para
65 dos 120, houve determinação da liberdade provisória. As 55 mulheres restantes, que se
encaixavam nos critérios do marco legal, tiveram decretada a prisão preventiva. Desse total,
nove tiveram a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar e 46 tiveram a conversão
negada, o que corresponde a 83,64% com direito negado.
Na análise dos processos de instrução de mais 200 mulheres atendidas pela Defensoria Pública
no CDP de Franco da Rocha, identificou-se 107 mulheres que teriam direito à prisão domiciliar,
sendo que 17 ficaram em liberdade, restando 90 mulheres detidas que se encaixavam nos
critérios do marco legal para a prisão domiciliar. Em algum momento do processo, 18 tiveram
a prisão domiciliar concedida. Ou seja, das 90 que tiveram a prisão mantida, 72 (80%) não
tiveram o benefício da prisão domiciliar aplicado entre a decretação da prisão preventiva e a
sentença.

“Os argumentos usados para negar domiciliar têm um forte cunho moral, uma tentativa do
judiciário de regulamentar o exercício da maternidade das mulheres, de cobrar delas, exigir
delas uma maternidade que, por sua origem social, racial, étnica e cultural, foi negada. Porque
sendo a maioria delas mulheres pobres, jovens, negras, elas, ao serem mães, têm negado o
direito ao exercício pleno da maternidade, porque não estão amparadas por uma série de
políticas públicas e direitos sociais, como saúde, educação, emprego, que permitissem ela
exercer essa maternidade”, disse Irene.
Cortes superiores
Na última etapa da pesquisa, o instituto acompanhou 200 decisões do Supremo Tribunal
Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), todas relativas a mulheres que teriam
direito à prisão domiciliar. Neste grupo, ao contrário dos anteriores, a maioria dos casos
conseguiu a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Do total, 11 tiveram liberdade.
Das 189 mulheres restantes, 116 tiveram concedida a domiciliar e 73 tiveram o pedido negado.
A taxa de concessões de prisão domiciliar nos Tribunais Superiores foi de 61,37% e a de
negativas é de 38,62%.
Irene disse que, apesar da maior taxa de concessão de prisão domiciliar nos tribunais
superiores, nem todas as mulheres conseguem acessar esse nível da Justiça. “As mulheres que
chegam ao STF e ao STJ, a maioria tem advogado constituído, ou seja, não são atendidas pela
Defensoria Pública”, disse.
A pesquisadora disse que, nos tribunais superiores, as especificidades da mulher não aparecem
para o desembargador que vai julgar. Ela está despida das suas características de raça, de
classe e todas as especificidades da sua realidade. “Isso reforça para gente que os argumentos
utilizados para negar [prisão domiciliar] conjugam a criminalização de determinadas condutas,
especialmente, o tráfico de drogas, com o julgamento moral sobre a maternidade”.
Habeas corpus coletivo
Em fevereiro de 2018, o STF reforçou a lei do Marco Legal da Primeira Infância pelo Habeas
Corpus Coletivo nº 143.641. Em dezembro daquele mesmo ano, foi promulgada a Lei 13.769,
estabelecendo critérios objetivos para a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
“O marco legal traz critérios objetivos. Se a mulher for mãe de criança até 12 anos ou filho
portador de deficiência ou for gestante, ela tem direito a ter sua prisão convertida em
domiciliar. Mas os juízes utilizam uma série de argumentos, desde reincidência, risco à
segurança pública, até que a maternidade é incompatível com o crime. Misturam-se uma série
de argumentos que não estão previstos na lei e que são manejados subjetivamente e
discricionariamente pelos juízes para negar o direito à [prisão] domiciliar”, disse a
pesquisadora.
Segundo Irene, o habeas corpus coletivo trouxe algumas exceções à aplicação do marco legal,
como o crime ter sido cometido contra os descendentes, ou seja, contra os próprios filhos ou
contra aqueles que dependem dela, mas a quantidade de crimes dessa natureza identificados
na amostra da pesquisa do ITTC foi insignificante.
Outra exceção é em relação a crimes cometidos com violência ou grave ameaça. “O que a
gente viu é que não são os crimes dessa natureza que levam os juízes a negar. Então a maioria
das mulheres que a gente analisou estão sendo acusadas de crimes cometidos sem violência ou

grave ameaça, como tráfico de drogas ou furto. Mas os juízes consideram o tráfico como um
crime gravíssimo”.
Por Camila Boehm

Barroso manda transferir mulheres trans
presas para unidades femininas
Ação pedia também transferência de travestis, mas ministro do STF não autorizou medida
(O Globo, 26/06/2019 – acesse no site de origem)
Em decisão liminar, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF),
determinou que todas as mulheres transgênero presas em unidades masculinas no Brasil sejam
transferidas para presídios femininos. Ele não estendeu a medida às travestis. Barroso também
solicitou a inclusão do processo na pauta do plenário do tribunal. Como esta é a última semana
de trabalho antes do recesso de julho na Corte, o caso poderá ser julgado somente a partir de
agosto.
“Trata-se da única medida apta a possibilitar que (as mulheres trans) recebam tratamento
social compatível com a sua identidade de gênero. Trata-se, ademais, de providência
necessária a assegurar a sua integridade física e psíquica, diante do histórico de abusos
perpetrados contra essas pessoas em situação de encarceramento”, decidiu Barroso.
Ao justificar por que concedeu a medida apenas às transexuais, Barroso começou explicando
as diferenças em relação às travestis: “As travestis guardam semelhança com as transexuais
porque se apresentam para o mundo com o gênero oposto àquele correspondente a seu sexo
biológico. Entretanto, não percebem seu corpo como inadequado e vivenciam com intensidades
variáveis sua identidade de gênero. Diferenciam-se das transexuais porque, enquanto as
transexuais têm uma aversão a seu sexo biológico e desejam modifica-lo, as travestis não têm
aversão a seus órgãos sexuais e, portanto, não querem modificá-los.”
Veto a travestis
Ele reconheceu que ambos os grupos são duplamente vulneráveis, pelo preconceito que sofrem
e por estarem na prisão. Assim, é necessário que o Estado adote medidas concretas para evitar
abusos contra elas no sistema carcerário. Por outro lado, disse que as travestis tem
“identidade de gênero mais fluida”, havendo uma indefinição sobre a melhor solução, tanto que
o tema ainda está sendo debatido no Conselho Nacional de Combate à Discriminação e
Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT).
A ação foi apresentada em junho do ano passado pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais (ALGBT), que citou uma resolução conjunta de 2014 do
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) e do CNCD. Ela estabelece
que travestis e gays em unidades prisionais masculinas deverão ter disponíveis espaços de

vivência específicos. Também diz que “as presas transexuais masculinas e femininas devem ser
encaminhadas para as unidades prisionais femininas”.
Em fevereiro de 2019, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, deu parecer a favor
do pedido. “É patente, assim, a existência de quadro de violação inconstitucional e
inconvencional de direitos humanos das mulheres transexuais e de travestis mantidas em
estabelecimentos prisionais incompatíveis com sua identidade de gênero”, escreveu Dodge.
Em fevereiro de 2018, Barroso determinou que duas travestis presas no interior de São Paulo
desde 2016 fossem colocadas num presídio feminino. Uma delas estava numa cela com 31
homens. Segundo ele, prisão ocorreu em estabelecimento incompatível. A decisão de agora
vale para todas as transexuais, e não apenas para algumas.

68% das mulheres encarceradas no Brasil
são negras, aponta estudo
Pesquisa do ITTC também revela que maioria das mulheres encarceradas é mãe e foi presa por
tráfico
(Observatório do Terceiro Setor, 13/06/2019 – acesse no site de origem)
O Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC) acaba de lançar o relatório ‘Mulheres em
Prisão: enfrentando a (in)visibilidade das mulheres submetidas à justiça criminal’, com o
objetivo de apontar como a justiça criminal brasileira prende e é seletiva em relação à
liberdade de determinadas mulheres.
O estudo acompanhou cerca de 200 mulheres em audiências de custódia, no período de
dezembro de 2017 a abril de 2018.
De acordo com a pesquisa, o Poder Judiciário brasileiro prende, julga e condena as mulheres
sem nem ao menos levar em consideração possíveis medidas alternativas.
Além disso, o sistema de encarceramento é seletivo. De acordo com os dados, 68% das
mulheres encarceradas são negras, 57% são solteiras, 50% têm apenas o ensino fundamental e
50% têm entre 18 e 29 anos.
Ainda, a maior parte delas é mãe e cumpre pena em regime fechado, não possui antecedentes
criminais, estava envolvida com atividades relacionadas ao tráfico e ao transporte nacional e
internacional de drogas, e possui dificuldade de acesso a empregos formais.
De acordo com outro estudo, o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias/ Infopen
Mulheres, entre 2000 e 2014, a população carcerária feminina cresceu 567,4%, no Brasil. O
ITTC afirma que estas mulheres, que estão à espera de julgamento ou estão condenadas, têm

seus direitos violados diariamente e vivem uma vida dolorosa, pois, além de estarem excluídas
da sociedade, sofrem por estarem longe dos filhos e familiares.

Grávidas e mães de crianças pequenas
poderiam estar em casa, mas permanecem
na cadeia
Apenas um terço das presas provisórias que tinham direito ao regime domiciliar haviam sido
liberadas até dezembro
(O Globo, 12/05/2019 – acesse no site de origem)
Pouco mais de um ano depois da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que garantiu a
transferência para o regime domiciliar a presas provisórias com filhos ou gestantes ,
apenas um terço foi para casa. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), 9.245
mulheres têm direito ao benefício. Em dezembro, apenas 3.073 haviam sido liberadas.
Nos estados, os juízes relutam para cumprir a determinação. Entre os motivos, consideram que
as mães não exercem bem a maternidade, ou que as crianças já estão sendo cuidadas por
familiares. Também ponderam a gravidade do crime — especialmente quando se trata de
tráfico de drogas.
Tais critérios, no entanto, não foram delineados pelo STF. Em fevereiro de 2018, a Segunda
Turma do Tribunal decidiu que presas grávidas e mães de crianças de até 12 anos têm o direito
à prisão domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência e grave ameaça.
Também não podem ser soltas mulheres que cometeram crimes contra um filho, ou que
perderam a guarda da criança por algum motivo que não seja a prisão.
Foram ainda beneficiadas mães de deficientes de todas as idades. Na época, o STF deu prazo
de até 60 dias para os tribunais identificarem as presas que, segundo esses parâmetros, teriam
o direito à transferência para casa. Assim que identificadas, a ordem deveria ser posta em
prática imediatamente. Mas o prazo não foi cumprido.
Sem benefício na prática
Núbia Clara Nogueira, de 24 anos, é uma das que não conseguiram se beneficiar da decisão,
embora preenchesse todos os requisitos. Em março de 2016, a moradora de Nova Iguaçu (RJ)
foi presa em flagrante por tráfico e porte ilegal de drogas. Ela conta que era usuária e estava
“no lugar errado, na hora errada”. Ela alega que, quando chegou a polícia, todo mundo
conseguiu fugir, menos ela, que foi responsabilizada por toda a quantidade de droga no local. A
filha dela, que tinha 3 anos, passou a ser cuidada pela avó.
Núbia afirma que a Defensoria Pública tentou libertá-la quando saiu a decisão do Supremo,
mas o juiz de execução negou a concessão do benefício alegando que ela tinha mau

comportamento na prisão. Essa não é uma das exceções listadas pelo STF. Ainda segundo o
relato de Núbia, ela foi condenada em primeira instância em março de 2018. A defensoria
recorreu da condenação e Núbia acabou absolvida. Foi posta em liberdade em setembro do ano
passado.
Quando deixou a cadeia, a filha já tinha 6 anos. Durante os dois anos e meio que ficou presa,
Núbia não viu a filha.
— Foi horrível, eu só tinha notícias dela nos dias de visita. Ela perdeu um pouco o respeito por
mim, pelo tempo que passei fora. Mas nada que a gente não possa resolver — relata Núbia,
que ainda está desempregada, mas comemora o fato de poder cuidar da filha, longe das
drogas.
Ao Depen, 24 das 27 unidades da federação informaram a quantidade de mães e grávidas
libertadas a partir da decisão do STF. Dessas, nenhuma cumpriu integralmente a
determinação. Entre os mais resistentes estão o Acre, onde há 228 mulheres aptas para
receber o benefício, mas apenas quatro (1,7%) foram postas em liberdade. No Ceará, das 743
presas selecionadas, 104 (13,9%) foram para casa. Em Minas Gerais, foram beneficiadas 190
(10,5%), entre as 1.807. No Rio de Janeiro, foram para casa 60 (12,2%), de um universo de
491. Em São Paulo, das 3.103 presas qualificadas para o benefício, 1.436 (46,2%) foram para
casa.
Na semana passada, o ministro Ricardo Lewandowski, relator do caso, concedeu habeas
corpus a uma presa de Santa Catarina que teria direito à domiciliar, mas continuava atrás das
grades. Ele explicou que os juízes precisam seguir apenas os parâmetros fixados pelo STF:
“Não há mais espaço para avaliações subjetivas do julgador com relação às hipóteses de prisão
preventiva da gestante e da mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência”.
Outras concessões
A decisão da Segunda Turma se aplica apenas a presas provisórias — ou seja, que ainda não
foram condenadas. Mas, em outubro do ano passado, no julgamento de outro processo,
Lewandowski estendeu o benefício a uma presa que é mãe de criança pequena e já havia sido
condenada em segunda instância por tráfico de drogas. Ele considerou que condenadas ainda
podem recorrer da decisão e, por isso, também devem ser consideradas presas provisórias.
A prisão domiciliar vale apenas enquanto o filho da investigada completar 13 anos. Depois, a
mulher poderá voltar ao presídio. O STF também determinou que, quando for presa, a mulher
precisa ser submetida a exame para saber se está grávida, para que o juiz considere a prisão
domiciliar imediata.
Não só presas provisórias têm dificuldade de conseguir o benefício. Depois da decisão do STF,
o então presidente Michel Temer sancionou lei dando a presas mães e grávidas já condenadas
o direito de cumprirem pena domiciliar. Para tentar viabilizar esse direito e resolver outros
problemas do sistema prisional, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) criou o Sistema
Eletrônico de Execução Penal (SEEU). A intenção é inserir no sistema de cumprimento da pena
as datas de progressão do regime dos presos — inclusive as mães e grávidas.
O sistema funciona em oito estados. Hoje, outros 15 estão em fase de implementação. A meta é
cobrir todo o país até o fim do ano. O problema é que cerca de 40% da população carcerária é
composta de presos provisórios, e o sistema só cuidará das penas definitivas. O juiz Carlos

Gustavo Vianna Direito, assessor da presidência do CNJ, diz que o mecanismo será importante
para monitorar os presos definitivos:
— A forma de fazer esse controle de maneira efetiva vai ser com esse sistema eletrônico.

Brasil: Mães presas apesar de proibição
legal
Tribunais ignoram novas proteções legais
(HRW, 10/05/2019 – acesse no site de origem)
Mães de crianças e de pessoas com deficiência e mulheres grávidas, acusadas de crimes não
violentos, permanecem atrás das grades, apesar da proibição expressa na lei, disse hoje a
Human Rights Watch.
A análise dos dados disponibilizados por meio de um pedido de acesso à informação revela que
os tribunais têm sido lentos na implementação das novas proteções legais voltadas às mães e
gestantes, em alguns casos ignorando-as completamente.
Em 2018, uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal e uma nova lei impuseram novos
limites ao poder dos juízes de decretar prisão preventiva de mães e mulheres grávidas. A lei
agora exige prisão domiciliar em vez de prisão preventiva para gestantes, mães de pessoas
com deficiência e mães de crianças de até 12 anos, exceto quando acusadas de crimes
praticados mediante violência ou grave ameaça, ou de crimes contra seus dependentes.
No entanto, dados de 2018 mostram que milhares de mulheres que aparentemente teriam
direito a essas proteções permaneceram atrás das grades sob prisão preventiva. Dados mais
recentes, somente sobre o Rio de Janeiro, indicam que o problema persistiu em 2019.
“A lei brasileira não poderia ser mais clara: mães de crianças pequenas ou de pessoas com
deficiência e mulheres grávidas não devem permanecer atrás das grades enquanto aguardam
julgamento por crimes não violentos”, disse Maria Laura Canineu, diretora da Human Rights
Watch no Brasil. “No entanto, há sinais preocupantes de que alguns juízes estão ignorando
essas proteções, fazendo com que mães que não foram condenadas por um crime passem o Dia
das Mães em celas insalubres e superlotadas, quando deveriam estar em casa com suas
famílias”.
Os últimos dados disponíveis do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça
(DEPEN) – obtidos pela Human Rights Watch por meio de um pedido de acesso à informação –
mostram que, em setembro de 2018, juízes haviam determinado a soltura de menos de um
terço das mulheres que deveriam responder em liberdade, exceto em casos
“excepcionalíssimos”. Com isso, mais de 6.000 permanecem atrás das grades aguardando
julgamento.

Embora dados nacionais sobre o período após setembro de 2018 não estejam disponíveis, a
Human Rights Watch teve acesso a dados mais recentes que foram coletados pela Defensoria
Pública do estado do Rio de Janeiro para verificar se lá houve alguma mudança. Entre 13 de
agosto e 18 de dezembro de 2018, a Defensoria Pública do Rio identificou 53 mulheres que
deveriam ser submetidas à prisão domiciliar em vez de prisão preventiva, estando ausentes
circunstâncias “excepcionalíssimas”. Juízes mantiveram 43 (81 por cento) delas em prisão
preventiva, concedendo prisão domiciliar a apenas 10 (19 por cento).
Em 19 de dezembro, o Brasil adotou uma lei restringindo ainda mais os casos em que os juízes
podem legalmente submeter mulheres grávidas e mães à prisão preventiva. De 19 de dezembro
de 2018 até o final de fevereiro de 2019, defensores públicos no Rio identificaram 39 mulheres
que deveriam, sem exceção, ter sido submetidas à prisão domiciliar em vez de prisão
preventiva sob a nova lei. No entanto, juízes determinaram a prisão preventiva para 31 (79 por
cento) e prisão domiciliar para apenas 8 (21 por cento).
Em janeiro, por exemplo, um juiz do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva de uma mãe
que foi acusada de tráfico de drogas, argumentando que ela colocava em risco e prejudicava o
desenvolvimento dos filhos devido a sua atividade criminosa – embora essa atividade criminosa
não tivesse sido provada no processo. O juiz concluiu que ela era um “mau exemplo” para as
crianças.
O direito internacional determina que quando o risco de fuga, de interferência nas provas ou
de segurança exige que as autoridades estabeleçam condições para a liberdade provisória,
medidas não privativas de liberdade devem ser utilizadas quando possível, substituindo a
prisão preventiva, que deve ser o “último recurso”. Nos termos do artigo 9(3) do Pacto
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP), a prisão preventiva “não deverá
constituir a regra geral”.
O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais exige “as mais amplas
proteção e assistência possíveis” à família. A Convenção sobre os Direitos da Criança observa
que as crianças precisam de cuidados e salvaguardas especiais, e exige que autoridades
avaliem e considerem o melhor interesse da criança em todos os assuntos que as concernem.
As Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não Privativas
de Liberdade para Mulheres Infratoras, conhecidas como Regras de Bangkok (2010), que
foram citadas pelo STF em sua decisão de fevereiro de 2018, enfatizam que “ao sentenciar ou
aplicar medidas cautelares a uma mulher gestante ou a pessoa que seja fonte principal ou
única de cuidado de uma criança, medidas não privativas de liberdade devem ser preferidas
sempre que possível e apropriado, e que se considere impor penas privativas de liberdade
apenas a casos de crimes graves ou violentos”.
Desde o começo de 2018, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso à época adotaram
medidas robustas e efetivas para proteger os direitos de gestantes e mães que aguardam
julgamento, e para proteger os direitos de seus dependentes. Os juízes devem aplicá-las, disse
a Human Rights Watch.
“Os requisitos são claros. Se estiverem presentes, as prisões mantidas nessas condições são
ilegais”, disse o juiz Luís Lanfredi, chefe do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do
Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho
Nacional de Justiça, à Human Rights Watch. “Reformas na legislação exigem uma mudança na
mentalidade e na tomada de decisão pelos juízes. O Conselho Nacional de Justiça está

comprometido em ajudá-los a adotarem esses critérios em suas decisões”.
Novas Medidas Robustas para Proteger Gestantes e Mães
Em fevereiro de 2018, o Supremo Tribunal Federal determinou que mulheres grávidas, mães
de crianças ou adultos com deficiência, e mães de crianças de até 12 anos devem aguardar
julgamento em prisão domiciliar, e não nos presídios, quando acusadas de crimes não violentos
e quando não cometeram crimes contra seus filhos, a menos que os juízes considerem que o
caso apresenta circunstâncias “excepcionalíssimas”. A decisão não impediu que, nessas
mesmas circunstâncias, juízes determinem a liberdade provisória.
A decisão introduziu proteções que foram muito além daquelas estabelecidas em 2016 por
meio de uma lei que havia concedido aos juízes ampla autoridade para determinar prisão
domiciliar, em vez de prisão preventiva, a gestantes e mulheres e homens com filhos de até 12
anos ou que fornecem cuidado “imprescindível” a crianças e adultos com deficiência.
Em sua decisão de fevereiro de 2018, a Suprema Corte identificou no sistema prisional o
“descumprimento sistemático” dos direitos das mulheres e de seus filhos devido a
“degradantes” condições prisionais que violam a Constituição. O tribunal observou que dois
terços das mulheres grávidas na prisão têm cuidados pré-natais inadequados, e que as crianças
nascidas em prisões por vezes são mantidas em celas e depois abruptamente separadas das
mães. O tribunal também destacou os impactos perniciosos do encarceramento da mulher no
bem-estar físico e psíquico das crianças.
Em outubro de 2018, o ministro Ricardo Lewandowski, que foi o relator na decisão de fevereiro
de 2018, já havia determinado em outro caso que “a concepção de que a mãe que trafica põe
sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo
legal”. E, em janeiro de 2019, Lewandowski também afirmou que a reincidência “em princípio
[…] não afasta a regra de substituição da prisão preventiva pela domiciliar”.
Em dezembro de 2018, o Brasil reforçou essas proteções reconhecidas judicialmente ao adotar
a Lei 13.769/2018. Esta lei tornou obrigatória aos juízes a concessão de prisão domiciliar em
vez de prisão preventiva da mulher gestante ou que for mãe ou “responsável” por crianças de
até 12 anos ou pessoas com deficiência de qualquer idade, exceto as acusadas de crimes
violentos ou de crimes contra seus dependentes. A decisão anterior do Supremo Tribunal
Federal havia permitido que os juízes negassem a prisão domiciliar somente em “situações
excepcionalíssimas”, as quais deveriam ser devidamente justificadas pelos juízes. A lei, no
entanto, tornou obrigatória a prisão domiciliar ao invés de prisão preventiva em todas as
circunstâncias, sem ressalvar casos “excepcionais”.
Condições prisionais
O Departamento Penitenciário Nacional disse à Human Rights Watch que seus dados mais
recentes sobre o número total de mulheres encarceradas são de junho de 2016. Naquele
ano, mais de 42 mil mulheres eram mantidas em instalações construídas para abrigar 27 mil
pessoas. Quarenta e cinco por cento das mulheres detidas – 19 mil – aguardavam julgamento.
Enquanto a lei brasileira exige que prisões tenham seções especiais para gestantes e mulheres
com bebês de até seis meses de idade, apenas 16 por cento das unidades prisionais tinham
essa infraestrutura até junho de 2016. E apenas 3 por cento contavam com creches para
crianças menores de 7 anos, também exigidas por lei. Apenas um ginecologista estava

disponível para cada 1.500 mulheres encarceradas.
Em outubro de 2016, a Human Rights Watch documentou as condições ilegais de
encarceramento na prisão feminina do Bom Pastor, em Recife. Além disso, os cuidados prénatais eram deficientes e os pós-natais literalmente inexistentes. Pesquisadores da Human
Rights Watch entrevistaram várias mães que choravam enquanto seguravam seus bebês,
temendo o momento em que os filhos completariam seis meses de idade e, então, seriam
retirados de seus cuidados pelos agentes penitenciários, já que o estabelecimento não tinha
instalações para mantê-los. As crianças eram encaminhadas para cuidados de familiares ou
abrigos.
Mulheres presas preventivamente eram mantidas nas mesmas celas que presas condenadas em
Bom Pastor, em violação à lei brasileira e aos padrões internacionais.
Ausência de implementação de proteções
Após a decisão de fevereiro de 2018, o Departamento Penitenciário Nacional solicitou às
secretarias estaduais de administração penitenciária que estimassem o número de mulheres
presas que atendiam aos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Também
solicitou o número de mulheres que, de fato, foram submetidas à prisão domiciliar. As
secretarias estimaram que, em setembro de 2018, 9.245 mulheres em prisão preventiva desde
a decisão do STF atendiam aos critérios, mas que os juízes haviam concedido prisão domiciliar
para apenas 3.073, menos de um terço.
Até setembro de 2018, juízes em alguns estados, incluindo Paraíba, Piauí e Maranhão, haviam
aplicado a decisão da Suprema Corte em mais casos do que estimado inicialmente pelas
secretarias. Mas em outros estados, os juízes praticamente ignoraram a decisão. Juízes do Rio
Grande do Sul a aplicaram em 9 por cento dos casos elegíveis estimados e, no Acre, apenas em
2 por cento. Juízes em São Paulo, o estado com o maior sistema prisional do Brasil, a aplicaram
em somente 46 por cento dos casos estimados.
No Rio de Janeiro, as autoridades penitenciárias estimaram em setembro de 2018 que 491
mulheres presas cumpriam os critérios do STF, mas os juízes haviam concedido prisão
domiciliar a apenas 60 (12 por cento).
Alguns juízes negaram prisão domiciliar com base no que parecem ser interpretações
equivocadas da decisão da Suprema Corte.
Em São Paulo, em março de 2018, um juiz de segunda instância recusou a conceder prisão
domiciliar a uma mulher acusada de tráfico de drogas com um filho de 11 anos de idade. O juiz
disse que o objetivo da decisão da Suprema Corte era “proteger a primeira infância,
principalmente das crianças que nascem nos presídios, o que não é o caso da paciente, cujo
filho é um pré-adolescente”. No entanto, a decisão do STF aplica-se igualmente às mães de
crianças de até 12 anos, nascidas dentro ou fora da prisão, e não apenas a mães de crianças na
“primeira infância”, e aplica-se ainda a mães de pessoas com deficiência de qualquer idade.
Alguns juízes continuaram a negar a prisão domiciliar mesmo após a adoção da lei de
dezembro de 2018, que eliminou seu poder discricionário de classificar um caso como
“excepcionalíssimo” e, portanto, merecedor de prisão preventiva.
Em janeiro de 2019, uma juiza do Rio negou a prisão domiciliar a uma mãe citando a suposta

presença de drogas na casa. “Não há dúvidas de que as crianças que residem com ela possuem
muito mais risco com sua liberdade do que com a imposição de sua prisão, quando poderão ser
acolhidas, temporariamente, por um parente próximo”, afirmou a juiza.
Os juízes do Rio de Janeiro fizeram esse tipo de avaliação com base em relatórios policiais e
breves interações com as detidas em audiências de custódia, sem qualquer contribuição de
psicólogos ou assistentes sociais, disse a Defensoria Pública do Rio à Human Rights Watch.
A Defensoria constatou que entre agosto de 2018 e janeiro de 2019 quase 70 por cento das
mulheres que foram mantidas em prisão preventiva após serem detidas, mesmo preenchendo
os requisitos da prisão domiciliar, eram acusadas de tráfico de drogas.
Em fevereiro de 2019, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os juízes devem ter o poder
de negar prisão domiciliar em casos excepcionais, conforme os riscos que a mulher possa
apresentar aos seus filhos ou à sociedade, contestando a lei de dezembro de 2018 que elimina
a discricionariedade para negar a prisão domiciliar em casos excepcionais. As decisões do
Tribunal Superior de Justiça podem ser objeto de recurso para o Supremo Tribunal Federal.
Em março de 2019, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro pediu ao Supremo Tribunal Federal
a concessão de prisão domiciliar a 20 mulheres que satisfaziam os critérios, mas foram presas
preventivamente, e sugeriu que as Corregedorias instaurassem procedimentos disciplinares
contra juízes que não cumprem a decisão do Supremo Tribunal Federal de fevereiro de 2018 e
a lei de dezembro de 2018.

Prisão domiciliar foi negada para 89,1%
das mães e gestantes em SP
O direito à prisão domiciliar foi negado para 89,1% das mães e gestantes que tiveram prisão
decretada no estado de São Paulo entre dezembro de 2017 e abril de 2018. O dado faz parte do
relatório MulhereSemPrisão, do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC), lançado hoje (7),
e que acompanhou 213 audiências de custódia em São Paulo.
(Agência Brasil, 07/05/2019 – acesse no site de origem)
As mães e gestantes acompanhadas pela pesquisa se enquadravam nos requisitos do Marco
Legal da Primeira Infância, que garante prisão domiciliar, em vez da prisão preventiva, para
mulheres que estejam grávidas ou sejam mães de crianças até 12 anos e deficientes. Dos 213
casos analisados, 125 eram mães ou gestantes, sendo que 49 dessas tiveram a prisão em
flagrante convertida em preventiva e seis tiveram direito à prisão domiciliar.
“Apesar de termos dispositivos na lei, desde o Marco Legal da Primeira Infância, garantindo
que as mulheres que são mães de crianças até 12 anos ou gestantes podem ficar em prisão
domiciliar ou ter alternativas à prisão, a gente via que os atores ignoravam muitas vezes essas
alternativas e queriam encarcerar. E isso não encontra respaldo na lei”, disse Mariana Felippe,

pesquisadora do Programa Justiça Sem Muros.
Ser mãe é justificativa
O fato de ser mãe, inclusive, foi utilizado em alguns casos como justificativa para se manter a
mulher presa. “É realizado um juízo de valor no momento da decisão na audiência de custódia.
O fato de a mulher estar envolvida em uma atividade criminalizada [como o tráfico] é utilizado
para questionar o quão boa mãe ela é. Você usa o fato de ela ser acusada de tráfico para dizer
‘você estava traficando, não estava cuidando bem dos seus filhos, então por isso você deve ser
penalizada e permanecer presa’”, explicou Mariana.
A audiência de custódia é o primeiro encontro da pessoa presa em flagrante com a autoridade
judicial e deve ocorrer até 24 horas após sua prisão. Na ocasião, o magistrado deve verificar se
o flagrante é legal; acolher denúncias de eventuais abusos ocorridos no momento da prisão e
apurar a necessidade de se manter a prisão provisória.
Prisões decretadas
No total, as prisões preventivas decretadas nas audiências de custódia acompanhadas pelo
ITTC chegaram a 38,5%. Somadas as decisões por prisão domiciliar, o número sobe para
41,3%. O instituto informa que, pela lei, a prisão preventiva deveria ser exceção.
Das mulheres presas em flagrante, 56,8% eram negras. As acusações de crimes patrimoniais
ou relacionados com drogas correspondem a 95% das prisões. A Defensoria Pública foi
responsável pela defesa de 81,7% das mulheres. Em 99% dos casos, a mulher não teve contato
com a defesa em local reservado e a entrevista prévia ocorreu na porta da sala da audiência ou
no corredor. Durante a audiência, 98,6% permaneceram algemadas.
Violência
O relatório apontou que 70% dos relatos de violência das mulheres nas audiências de custódia
não tiveram qualquer tipo de encaminhamento. Quando perguntadas, 18,8% das mulheres
afirmaram ter sofrido algum tipo de violência durante a prisão. Dessas, 72,5% eram negras.
Também questionadas, 44,4% das mulheres transexuais ou travestis relataram violência.
Os três tipos de violência identificados foram a psicológica/verbal, a física e a revista íntima
vexatória. No entanto, a pesquisa concluiu que tais violências ainda não são levadas em
consideração nos processos decisórios, seja para determinar os encaminhamentos de apuração
necessários, seja para reconhecer a ilegalidade do flagrante.
Políticas de segurança pública
Para Mariana, há uma necessidade de repensar políticas de segurança pública porque “as
pessoas acreditam que quando você está prendendo e quando você está tirando essas mulheres
presas em flagrante e colocando no cárcere, você está melhorando a sociedade como um todo,
melhorando a sensação de segurança e a paz social. No fundo, percebemos que não é isso que
acontece”.
A pesquisadora diz que nos últimos anos houve aumento do encarceramento, mas que isso não
levou a uma maior segurança da sociedade. “Seria repensar a forma como entendemos a
prisão como solução para todos os conflitos e problemas sociais, repensar como a gente vê a

questão de drogas, [hoje vemos] como uma questão criminal e não de saúde pública”, disse.
Recomendações
O relatório traz recomendações voltadas ao aprimoramento das audiências de custódia, com o
objetivo de que elas possam se tornar cada vez mais um mecanismo de promoção de redução
do encarceramento e de garantia de direitos.
O instituto recomenda que não deve ser condição necessária a comprovação da maternidade
no momento da audiência, tendo em vista a dificuldade de acesso aos documentos em curto
período de tempo e que a palavra da mulher basta para que esse direito seja garantido.
O instituto diz que a gravidade abstrata do crime, especialmente o de tráfico, por si só, não
pode ser considerada situação excepcionalíssima ou parâmetro para negar a conversão da
prisão preventiva em domiciliar. A entidade recomenda ainda que a Justiça considere ilegal a
prisão realizada mediante prática de violência de qualquer tipo e haja seu relaxamento
imediatamente, sem a posterior conversão em prisão preventiva.
Procurado pela Agência Brasil, o Tribunal de Justiça de São Paulo disse que não teve acesso ao
relatório.
Camila Boehm; Edição: Fábio Massalli

Lei que veta prisão para gestantes e mães
de crianças é descumprida no RJ
Defensoria Pública identificou 45 mulheres presas indevidamente desde agosto do ano passado
(Folha de S.Paulo, 29/03/2019 – acesse no site de origem)
“A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou
pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar”, determinou a lei
13.769, sancionada pelo ex-presidente Michel Temer (MDB) em dezembro do ano passado.
A determinação impõe duas ressalvas —a mulher não pode ter cometido o crime com uso de
violência ou grave ameaça e nem contra seu filho ou dependente.
Na Central de Audiência de Custódia de Benfica, única na cidade do Rio de Janeiro, a lei foi
descumprida pelo menos 45 vezes entre agosto de 2018 e janeiro de 2019. O levantamento foi
realizado pela Defensoria Pública do estado do Rio.
A Defensoria identificou 161 mulheres que preenchiam todos os requisitos para o veto à prisão
preventiva (gestantes ou mães de crianças, que cometeram crimes sem violência).
Ainda assim, 45, ou 28%, foram mantidas presas preventivamente após a audiência de

custódia. Outras 100 foram colocadas em liberdade provisória e a 16 foi imposta a prisão
domiciliar.
Em um dos casos, o juiz defendeu a manutenção da prisão afirmando que as crianças que
residiam com a mulher corriam muito mais risco com a sua liberdade do que com o seu
afastamento.
Em outra situação, o magistrado afirmou: “Veja que embora ela tenha filhos menores de 12
anos, certo é que tudo leva a crer que no dia dos fatos não estava dispensando os cuidados aos
filhos, ainda mais porque nem sequer estava em casa”.
A defensora Caroline Tassara, coordenadora do Núcleo de Audiência de Custódia da
Defensoria, diz que decisões como essas chamaram a atenção pela subjetividade e pelo
julgamento moral.
“Não tem nada de concreto na comunicação da prisão, nenhum estudo de assistente social ou
órgão acompanhando aquela família. Com base no relato apenas dos policiais, o juiz faz
julgamento moral daquela mulher”, afirma.
Durante o período analisado, a lei pode ter sido descumprida mais do que 45 vezes —o órgão
não conseguiu detalhar os crimes e o perfil de todas as 556 mulheres que passaram pela
Central nos meses contemplados pela pesquisa. A Defensoria teve acesso ao formulário com a
listagem dos crimes cometidos por 347 delas.
Entre essas, algumas protegidas pela lei 13.769 e outras, não, 74% se identificam como pretas
e pardas. A maior parte foi presa por crimes relacionados à Lei de Drogas (132) ou por furto
(118).
A lei que está sendo desrespeitada foi aprovada na esteira de decisão do STF (Supremo
Tribunal Federal) de fevereiro de 2018, que concedeu habeas corpus coletivo a todas as
mulheres gestantes ou mães de crianças com até 12 anos, submetidas à prisão cautelar em
território nacional.
Em seu voto, o ministro Ricardo Lewandowski reconheceu que as mulheres experimentam
situações degradantes no sistema prisional, privadas de cuidados médicos pré-natal e pósparto, com prejuízo para as crianças.
O ministro discorreu sobre uma “cultura do encarceramento” que se revela na imposição
exagerada de prisões provisórias a “mulheres pobres e vulneráveis”.
“Tal decorre (…) seja por um proceder mecânico, automatizado, de certos magistrados,
assoberbados pelo excesso de trabalho, seja por uma interpretação acrítica, matizada por um
ultrapassado viés punitivista (…), cujo resultado leva a situações que ferem a dignidade
humana de gestantes e mães submetidas a uma situação carcerária degradante, com evidentes
prejuízos para as respectivas crianças”, afirmou.
A partir do relatório, a Defensoria pediu ao STF a concessão da prisão domiciliar a 20
mulheres, mães de menores de 12 anos, que permanecem encarceradas. Elas estão entre as 45
citadas pela pesquisa —as demais já foram soltas após a custódia, por juízes da instrução, do
Tribunal de Justiça do estado ou do Superior Tribunal de Justiça, que acataram recursos da
Defensoria.

O órgão também sugeriu investimento em cursos de capacitação para os juízes criminais e de
audiências de custódia sobre temas relativos ao aprisionamento feminino e questões de gênero
e raça.
A defensora Tassara diz que o principal objetivo do relatório é enxergar quem são as pessoas
vulneráveis ao sistema de Justiça criminal —em geral mulheres pretas ou pardas, de baixa
escolaridade e de baixa renda.
“Não tem nenhuma mulher presa com domicílio na zona sul ou Barra da Tijuca. Isso significa
que não existam? Claro que não. Mas por que uma mulher de Bangu é mais vulnerável ao
sistema do que uma que mora em Ipanema?”

Mães atrás das grades: direito a prisão
domiciliar ainda não é cumprido
Há um ano, o STF concedeu prisão em casa para mulheres com filhos pequenos, mas apenas
21% delas tiveram o direito concedido, segundo dados obtidos pela AzMina
(Revista AzMina, 12/02/2019 – acesse a íntegra no site de origem)
Com três lhos de idades inferiores a quatro anos, Ana* , 21 anos, cumpria prisão domiciliar por
causa de uma condenação em primeira instância por tráfico de drogas. No m de março de
2018, policiais foram até sua casa, em Londrina, no Paraná, e a prenderam novamente sob a
mesma acusação de porte de drogas – no caso, 13 gramas de crack e 8 de cocaína.
As duas crianças mais velhas, com entre 1 e três anos de idade, foram separadas e acolhidas
por avós e tios avós paternos. O pai não demonstrou interesse pelos filhos. O bebê, ainda
dependendo de amamentação, ficou com a avó de Ana, uma senhora de 65 anos com problemas
de saúde. O pai do bebê também estava preso. Ana tem direito à cuidar dos filhos em prisão
domiciliar, mas seu direito não é respeitado.
O caso de Ana é representativo de boa parte das mulheres presas no Brasil hoje: são jovens,
negras, periféricas, têm lhos, foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas e ainda
não foram julgadas. Há um ano, mulheres como Ana conquistaram no Supremo Tribunal
Federal (STF) o direito de cumprir prisão domiciliar para poderem cuidar de seus filhos.
Mas a decisão ainda está longe de ser cumprida em sua totalidade: apenas 21% das mulheres
elegíveis para a concessão da prisão em casa tiveram esse direito concedido no último ano
desde a decisão do STF, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen)
obtidos pela Revista AzMina por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI).

O STF concedeu em fevereiro de 2018 Habeas Corpus (HC) Coletivo para todas as gestantes e
mulheres mães de crianças menores de doze anos, que estivessem em prisão preventiva, o
direito de serem encaminhadas para a prisão domiciliar. As exceções seriam crimes praticados
com violência e grave ameaça ou contra os próprios filhos, ou ainda situações excepcionais, as
quais os juízes deveriam fundamentar ao STF.
“O encarceramento feminino é um fenômeno perverso, que tem danos sociais que extrapolam
os muros da prisão, o corpo da mulher e sua família” diz Natalie Fragozo, advogada do Coletivo
de Advogados de Direitos Humanos (CADHu), o autor do pedido de Habeas Corpus Coletivo
que deu início a esta história.
O relator do HC Coletivo, o ministro Ricardo Lewandowski tem reforçado a decisão desde
então porque a medida encontra resistência na cultura de encarceramento que marca o
judiciário brasileiro, avalia o defensor público federal Gustavo de Almeida Ribeiro,
coordenador da equipe da Defensoria Pública da União que atua no STF.
“A gente percebe a resistência na aplicação dessa decisão”, diz o defensor. Ele conta que não é
raro encontrar situações comuns usadas como “excepcionais” para não conceder o benefício.
“A decisão tem uma cláusula que diz que é para conceder a prisão domiciliar salvo situações
excepcionalíssimas. O que não ultrapassa o normal não deveria ser invocado como algo
excepcional.”
(Acesse a íntegra no site de origem)

Violência contra as mulheres é destaque
em relatório da Human Rights Watch
Relatório analisa situação dos direitos humanos em 90 países. Diretor da ONG diz que
Bolsonaro é exemplo de governante autoritário. Planalto foi procurado, mas não ainda não se
manifestou.
(El País, 17/01/2018 – acesse no site de origem)
A violência policial, contra as mulheres e o recorde de homicídios foram alguns dos destaques
negativos do Brasil na 29ª edição do relatório mundial da Human Rights Watch (HRW), ONG
internacional de defesa dos direitos humanos. O documento, publicado nesta quinta-feira,
consiste na revisão anual das práticas de direitos humanos em mais de 90 países e territórios,
incluindo o Brasil.
O relatório inicia seu capítulo sobre o Brasil destacando a violência política e as ameaças
contra jornalistas que marcaram a eleição de Jair Bolsonaro no ano passado. A HRW define o
presidente eleito como alguém “que endossou a prática de tortura e outros abusos e fez
declarações abertamente racistas, homofóbicas e misóginas”. Por isso, a chegada do capitão
reformado ao poder é vista com preocupação pela ONG. “Estamos muito preocupados com a
retórica utilizada por Bolsonaro durante a eleição”, afirmou, por telefone, José Miguel Vivanco,
diretor para as Américas da HRW. “É a primeira vez nesta região que se elege
democraticamente um líder com discurso contra os direitos humanos.”
Leia mais: Brasil enfrenta superlotação carcerária e ‘epidemia de violência doméstica’, diz
Human Rights Watch (G1, 17/01/2019)
Embora o relatório apresente dados anteriores à era Bolsonaro, Vivanco alerta que as medidas
já tomadas pelo novo presidente nestas primeiras semanas de governo não sinalizam para uma
mudança na escalada de violência e nas violações registradas no país nos últimos anos.
“Definitivamente a medida que facilita a posse de armas [assinada nesta terça-feira pelo
presidente] não vai reduzir a violência”, diz Vivanco.
Para ele, um dos dados mais alarmantes trazidos pelo documento é o número de mortes
provocadas por policiais no Rio de Janeiro. No ano passado, quando o Estado passou
praticamente o ano inteiro sob intervenção federal, foram mortas pelas mãos de policiais 1.444
pessoas, entre janeiro e novembro, um recorde desde que se tem esse tipo de registro. “Em um
Estado com uma população de 17 milhões de habitantes, as estatísticas oficiais mostram que a
violência segue crescendo dramaticamente”, diz Vivanco. “Os números mostram a gravidade
do tema da violência policial. E a resposta não é a militarização”. O assassinato da vereadora
Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes são destacados no relatório entre as
vítimas de homicídio no Rio de Janeiro no ano passado. Até o momento, não houve solução do
caso.
A ONG também diz que a proposta de Bolsonaro na campanha de dar “carta branca” aos
policiais para matar em serviço deve agravar a situação de segurança. De acordo com o
relatório, as mortes provocadas por agentes podem provocar uma espiral: os homicídios tidos
como execuções extrajudiciais colocam as comunidades contra a polícia, complicam as

investigações e colocam os próprios policiais em risco, ao atrair possíveis represálias de
grupos criminosos. Segundo a HRW, o ministro da Justiça, Sergio Moro, afirmou à ONG que o
Governo Bolsonaro trabalha em um projeto de lei para “esclarecer” em quais condições um
policial pode evocar legítima defesa se cometer um homicídio.
Fora do Rio de Janeiro, os índices também não são otimistas. Em 2017, a violência atingiu um
novo recorde, com cerca de 64.000 homicídios no Brasil. Desses casos, poucos são
investigados: o relatório destaca que o Ministério Público apresenta denúncia em apenas dois
em cada dez homicídios. Entre policiais, 367 foram mortos durante serviço ou folga naquele
ano. Ao mesmo tempo, em todo o país, policiais em serviço e fora de serviço mataram 5.144
pessoas, 20% a mais que em 2016.
A organização alerta para os homicídios cometidos pela polícia como forma de execuções
extrajudiciais. Em São Paulo, o ouvidor da polícia examinou centenas de homicídios cometidos
por integrantes da corporação em 2017, e concluiu que houve uso excessivo de força em três
quartos dos casos, por vezes contra pessoas desarmadas. A HRW ainda denuncia que o
Governo brasileiro não publicou um relatório anual sobre a letalidade policial e mortes de
policiais, conforme orientou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em uma decisão de
2017.
Ainda sobre a violência policial, um ponto para o qual a ONG já havia chamado a atenção é
sobre uma lei de 2017 que transferiu da Justiça comum para a Justiça militar o julgamento de
membros das Forças Armadas acusados de cometerem execuções extrajudiciais contra civis. O
mesmo ocorre para policiais militares acusados de tortura e outros crimes: são julgados pela
justiça militar, embora os homicídios cometidos por eles ainda permaneçam sob a jurisdição
civil. “Isso significa que as Forças Armadas e a Polícia Militar investigam seus próprios
integrantes quando acusados de cometer crimes”, diz o documento, algo que vai na contramão
do que as normas internacionais determinam.
Violência de gênero
O relatório também dá destaque ao não cumprimento da determinação do Supremo Tribunal
Federal de conceder prisão domiciliar a mulheres grávidas, mães de crianças de até 12 anos ou
de crianças ou adultos com deficiência, presas preventivamente por crimes não violentos,
exceto em situações “excepcionalíssimas”. Embora o Ministério da Justiça tenha estimado que
a decisão poderia ser aplicada a 10.693 mulheres, os juízes concederam a prisão domiciliar a
apenas 426 detentas até 1º de maio, prazo estabelecido pelo STF para o cumprimento da
decisão. O relatório denuncia que juízes “fizeram uso generalizado das situações
‘excepcionalíssimas’ para manter as mulheres na cadeia”.
A rede de proteção às mulheres também sofreu enfraquecimento. O orçamento da Secretaria
Nacional de Políticas para Mulheres sofreu queda brusca, de 73 milhões de reais em 2014,
para 47,3 milhões em 2017. Além de redução dos gastos da pasta, os equipamentos também
encolheram. Entre 2016 e 2017 foram reduzidos o número de centros especializados de
atendimento às mulheres – que prestam apoio jurídico e psicológico, por exemplo (de 256 para
241), de delegacias da mulher ou núcleos de atendimento da mulher em delegacias não
especializadas (de 504 para 497), e de abrigos (de 97 para 74). “Em um país com mais de 200
milhões de habitantes, só existem 74 abrigos de proteção para mulheres e crianças”, diz José
Miguel. “Isso reflete a falta de prioridade em relação à violência contra a mulher”. Nessa
esteira, o governador de São Paulo João Doria (PSDB) vetou, nesta semana, um projeto de lei

que previa o atendimento por 24 horas das 133 delegacias da mulher do Estado. Pelo Twitter,
Doria, afirmou que o projeto apresentado era “inconstitucional”, e que iria “ajustar, aprovar e
ampliar o projeto proposto”.
Marina Rossi

‘Nem famílias visitam as mulheres presas’,
diz Cármen Lúcia
No dia em que deixou de ser presidente do Supremo e do CNJ, Cármen Lúcia já estava
informada sobre onde se encontravam as 483 presas grávidas ou lactantes do Brasil. “Todas
foram ouvidas pela juíza auxiliar”, disse à plateia – inteira feminina – que assistiu ao encontro
da Human Rights Watch sobre “Mulheres, Direitos e Poder”, ontem, na Casa Manioca, no
Jardim Paulistano. Participou também da conversa a desembargadora Kenarik Boujikian, do
TJSP – conhecida pelo ativismo em direitos humanos e por ter condenado Roger Abdelmassih a
278 anos de prisão em 2010.
(O Estado de S. Paulo, 11/12/2018 – acesse no site de origem)
As duas falaram sobre a mulher como vítima e sobre a presa grávida, em painel com a diretora
executiva da HRW no Brasil, Maria Laura Canineu, e a jornalista Ana Paula Padrão. “A fila de
espera para visitar em presídios masculinos é enorme. A maioria das visitas é de mulheres, que
vão ver seus filhos, seus maridos. Já no presídio feminino, não vai ninguém. Nem as famílias”,
alertou a ministra.
Na visão de Cármen e Kenarik, a mulher encarcerada é tratada com mais dureza pela
sociedade. “Há uma cobrança para que as mulheres sejam recatadas e do lar. Então, uma
mulher não pode praticar crime. E (quando os comete) tudo com elas é mais cruel”, lamentou a
desembargadora.
Kenarik deu um exemplo de como o próprio Judiciário encontra mecanismos para punir
mulheres descartando direitos previstos em lei: as que tentam um aborto caseiro, que passam
por complicações médicas e vão parar no hospital são muitas vezes alvo de processo criminal
com base em depoimentos de profissionais da saúde. “E os juízes assinam em baixo. Mas isso
não é uma prova permitida, em razão do sigilo médico”, explicou.
Sobre o caso de Abdelmassih, Kenarik disse ter aprendido na prática o que as pesquisas já
dizem: mulheres vítimas de violência sexual não confiam na Justiça. “As pessoas perguntam
por que elas demoram para noticiar o crime. Mas o que nós damos, como Estado, de suporte
para que essa mulher faça alguma coisa? É muita dor para você carregar e levar para a frente
de um estranho”, argumentou. E garantiu à plateia, com a voz abatida, que nunca chora
quando está em audiência.

