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APRESENTAÇÃO
Verificar em que termos as mulheres conseguem ter seus direitos efetivados 

após terem sido capturadas pelas teias punitivas estatais é uma tarefa que se 
mantém urgente e fundamental. Se a experiência com a polícia e o cárcere são 
inexoráveis, e a liberdade é uma grande conquista, sua concretização por meio 
da prisão domiciliar no cotidiano de mulheres ganha contornos bem menos de-
finidos após esse contato. É sobre esse desafio que o relatório Os desafios da 
aplicação da prisão domiciliar para o pleno exercício da maternidade e a proteção 
à infância se propõe a refletir e formular. 

A prisão domiciliar é, sem dúvidas, um instrumento jurídico de extrema rele-
vância para a garantia de uma ampla esfera de direitos das mulheres e de seus 
familiares, notadamente, seus/suas filhos/filhas. Como já constatado pelo Insti-
tuto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC), toda gestação no cárcere é uma gestação 
de risco e a maternidade só pode ser exercida em sua plenitude fora dos muros 
das prisões1. O ambiente insalubre e caracterizado pela tortura estrutural2 invia-
biliza que mulheres e seus/suas filhos/filhas se desenvolvam de modo saudável 
e com perspectivas de um futuro de acesso às políticas públicas, como saúde, 
educação e lazer. Com a certeza de que dos muros para dentro o cenário é de-
vastador, esta pesquisa olha atentamente para o que ocorre dos muros para 
fora, especialmente, para a esfera doméstica, que, embora pareça inicialmente 
antagônica à prisão, pode estar mais conectada a esse espaço e suas práticas 
do que imaginamos. 

Para desvendar os obstáculos e então obter uma versão mais acurada das 
potencialidades da prisão domiciliar, concebemos como imprescindível ponderar 
que não há uma única resposta jurídica que contemple todas as mulheres em 
suas multiplicidades. Escutar atentamente suas histórias e condições sociais se 
apresenta como um caminho necessário a ser percorrido por todas as institui-
ções da justiça criminal, a fim de evitar ao máximo que a liberdade tão sonhada 
não gere outras violações para as mulheres e seus núcleos familiares e afetivos. 
Essa diversidade de perfis e histórias de mulheres foi cuidadosamente abordada 
pela pesquisa, que ouviu Marta, Jenifer, Camila, Maria e Lívia, mãe de Vanessa, 
mulheres migrantes, indígenas, mães e periféricas. 

1  ITTC. Mulheres sem prisão: desafios e possibilidades para reduzir a prisão provisória de mulheres. 
São Paulo, 2017.

2  PASTORAL CARCERÁRIA. Tortura em tempos de encarceramento em massa. São Paulo, 2016.

APRESENTAÇÃO
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Vale contextualizar que o presente relatório se insere em uma linha de 
pesquisas e materiais da sociedade civil que têm olhado para o encarcera-
mento de mulheres nos últimos anos. Os trajetos percorridos pelo próprio 
ITTC como referência nacional da temática do desencarceramento de mu-
lheres são revisitados no decorrer do relatório e contribuem para que leito-
res/leitoras tenham um olhar em perspectiva para os enfrentamentos, as 
mudanças e as garantias alcançadas por mulheres com antecedentes penais 
no Brasil desde os anos 2000. 

Esta pesquisa revela, de um lado, as expectativas daqueles/daquelas que 
compõem as instituições da justiça criminal, em especial no âmbito do Poder 
Judiciário, que atuam restringindo o acesso a direitos ao buscarem encontrar 
nos processos judiciais o exercício de uma maternidade quase que impossí-
vel, com endereço fixo, renda estável e uma ideia imprecisa de que é possível 
alcançar o acesso integral às políticas públicas. Do outro, vê-se mulheres 
que descrevem angústias, desejos, dúvidas que vivenciaram pela falta de in-
formação acerca dos limites e das possibilidades quando confinadas sob pri-
são domiciliar e, por fim, são mulheres que relatam outra face da violação de 
direitos diante da impossibilidade de se sentirem escutadas e terem suas 
histórias consideradas nos processos judiciais para a garantia da liberdade.  

Outro aspecto fundamental desta pesquisa encontra-se nas seções finais do 
presente relatório, as quais elencam uma agenda de proposições de atuação 
para o enfrentamento das situações encontradas no decorrer da pesquisa e na 
trajetória de atuação do ITTC como um todo. Essa agenda de proposições deve 
ser lida como uma ferramenta tanto para futuros/futuras pesquisadores/pes-
quisadoras quanto para aqueles/aquelas que atuam nas instituições da justiça 
criminal e no âmbito das políticas públicas como um todo, desde a esfera dos 
municípios até a federal. 

Afirmar a importância da prisão domiciliar como medida desencarceradora de 
mulheres no Brasil exige igualmente que as instituições da justiça criminal a ve-
jam a partir das realidades que também levaram muitas mulheres para as ma-
lhas da justiça criminal. Por isso, vislumbrar um horizonte desencarcerador exige 
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uma compreensão integral acerca das desigualdades sociais e raciais que estru-
turam o sistema de justiça criminal brasileiro em todas as suas malhas, inclusive 
nas que saltam os muros prisionais e se ampliam para as casas, para a rua, para 
os serviços públicos e para as vidas daqueles e daquelas que vivem a punição.

A luta pela liberdade das mulheres continua. 

Boa leitura!

Mariana Lins de Carli Silva
Mestra em Direito Penal e Criminologia pela Faculdade de Direito da USP 

Viviane Balbuglio
Mestra em Direito e Desenvolvimento pela FGV DIREITO SP
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INTRODUÇÃO
O presente estudo busca aprofundar as reflexões desenvolvidas pelas 

pesquisas do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC) sobre a aplicação 
da prisão domiciliar para mulheres mães, gestantes ou responsáveis por 
pessoas com deficiência.

O exponencial crescimento do encarceramento de mulheres nos últimos 
anos, impulsionado pela política de criminalização das drogas (Lei no 11.343/2006) 
e pelo uso excessivo de prisões provisórias, atinge mulheres em sua maioria 
pobres, negras, jovens e com baixa escolaridade, acusadas de delitos cometidos 
sem violência ou grave ameaça. Além disso, de acordo com dados do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública, do total de mulheres presas, 74% delas são mães.

O sistema prisional brasileiro é reconhecido pelos seus graves e históricos 
problemas estruturais de superlotação e condições degradantes de sobrevivên-
cia. Nesse cenário de insalubridade e violações sistemáticas de direitos, a prisão 
domiciliar é uma alternativa ao aprisionamento feminino e um instrumento jurí-
dico de extrema relevância para a garantia de direitos das mulheres, uma vez 
que viabiliza o exercício da maternidade fora dos muros da prisão e permite que 
elas possam manter os vínculos afetivos e comunitários e os cuidados de seus 
familiares, especialmente filhos/filhas.

A prisão domiciliar cautelar foi sucessivamente ampliada pela Lei das Medi-
das Cautelares (no 14.403), de 2011, pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei 
no 13.257), de 2016, pelo Habeas Corpus Coletivo (Lei no 143.641) em favor de 
todas as mulheres grávidas, lactantes e com filhos presas, impetrado perante 
o Supremo Tribunal Federal, de 2018, e pela Lei no 13.769, de 2018, que incluiu 
o artigo 318-A no Código de Processo Penal (CPP) e o artigo 112 na Lei de Exe-
cução Penal (LEP). Embora se revele como importante mecanismo desencar-
cerador, o direito à prisão domiciliar nem sempre é assegurado, como revela a 
última pesquisa do ITTC (2021): 30% das mulheres que tinham direito à substi-
tuição da prisão preventiva por prisão domiciliar no Brasil tiveram seu direito 
negado e 43,76% das mulheres em prisão definitiva também.

Além disso, pairam sobre o instituto diversas dúvidas sobre sua aplicabilidade 
e fiscalização, na medida em que não existe regulamentação na lei sobre como 
ela deve ser cumprida, e a realidade é a de determinações restritivas que, por 
vezes, acabam por inviabilizar o próprio exercício da maternidade e a proteção da 
infância que se visa proteger.
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Assim, em diálogo com pesquisas anteriores produzidas pelo ITTC sobre a 
temática e bibliograficamente pertinentes para a reflexão, e diante dessas múl-
tiplas complexidades, a presente pesquisa se propõe a compreender como a 
prisão domiciliar ocorre na prática para as mulheres que a cumprem, bem como 
para seu núcleo familiar, investiga, ainda, quais são suas percepções sobre seus 
limites, suas dificuldades e potencialidades.
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OBJETIVOS DA 
PESQUISA

Diante da escassez de dados quantitativos sobre mulheres no sistema prisio-
nal em geral e da notável ausência de informações qualitativas e de uma política 
de monitoramento sobre as condições de cumprimento da prisão domiciliar 
dessas mulheres fora da unidade prisional por parte do Estado, a presente pes-
quisa tem por objetivo analisar como tem sido a experiência de cumprimento da 
prisão domiciliar, identificando o que seria preciso aprimorar para conferir maior 
efetividade a esse instituto, bem como as concepções que magistrados/magis-
tradas mobilizam acerca da maternidade, prevendo as necessidades inerentes 
ao seu exercício em casa.
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METODOLOGIA DA 
PESQUISA

A fim de compreender de maneira mais aprofundada o impacto da prisão do-
miciliar para o exercício da maternidade e a proteção da infância, bem como os 
desafios impostos por essa forma de cumprimento da prisão fora dos muros 
das unidades prisionais, optamos pela pesquisa qualitativa por meio de entre-
vistas semiestruturadas com cinco mulheres em situação de prisão domiciliar, 
bem como com uma familiar que também é atravessada por essa dinâmica de 
penalização da mulher nas decisões judiciais3. 

Partindo dos relatos de nossas interlocutoras, a sistematização e análise tra-
zidas pela pesquisa buscaram evidenciar suas experiências sobre a prisão domi-
ciliar, iluminando também caminhos para refletir sobre a situação vivenciada por 
milhares de mulheres processadas criminalmente no Brasil e sobre os desafios 
para a efetividade do instituto.

3 A inserção de frases das nossas interlocutoras ao longo do relatório foi feita através da transcrição 
exata de suas falas, tal como se deram originalmente nas entrevistas. Assim, optamos por dispensar 
a utilização do termo “sic”.



AS HISTÓRIAS 
DAS MULHERES 
ENTREVISTADAS
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1.1. Quem são as mulheres em 
situação de prisão domiciliar 
entrevistadas nesta pesquisa 4 

MARTA

“Ah, eu... eu mesmo... eu pensava em arrumar um serviço bom, regis-
trado. Tudo o que eu queria era arrumar um serviço bom, registrado 
para eu dar uma vida melhor para os meus filhos. A minha casa ela é 
de madeira, não é de alvenaria, é de madeira. Eu queria arrumar um 
serviço registrado tanto para eu dar um futuro melhor para os meus 
filhos e um lar melhor para eles também e nessa prisão que eu tive, 
os planos foram por água abaixo porque agora para arrumar um ser-
viço registrado é muito difícil com a prisão domiciliar.”

Marta5 tem 33 anos, é mãe solteira de cinco filhos (Caio, de 1 ano, Renato, de 
3 anos, Liz, de 5 anos, Helena, de 11 anos e Fabrícia, de 17), se autodeclarou 
branca e mora em Carapicuíba, periferia da metrópole de São Paulo.

4 As histórias das nossas interlocutoras em maior profundidade podem ser lidas no relatório completo.
5 Todos os nomes utilizados neste relatório são fictícios, preservando a privacidade e os dados das 

entrevistadas, dos filhos e das filhas.
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JENIFER

“A única oportunidade que eu tinha e que eu queria era estudar muito, 
eu estava muito focada no estudo, aprender tudo o que eu pudesse 
aperfeiçoar mais, focar. Meu objetivo mesmo era continuar estudan-
do, concluir a faculdade porque o meu futuro que eu pensava não era 
amanhã ou depois, era lá longe, tipo ter um diploma, conseguir um 
emprego bom, com um salário bom para poder conseguir tudo que 
tivesse ao meu alcance.”

Jenifer tem 19 anos e nasceu numa importante capital do Centro Oeste . Na 
entrevista, ela afirmou reconhecer sua parentalidade indígena devido à consan-
guinidade da avó materna e da sua mãe, reforçando seu pertencimento à aldeia 
onde morou desde pequena. A jovem mora com sua mãe, seu padrasto, sua 
irmã e seu filho de 2 anos, Pedro. 
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CAMILA

“Quero ser livre, só isso. Mas posso ficar no Brasil. Não quero sair do 
Brasil, o Brasil é legal. Eu quero ir para o meu país para que possamos 
nos casar e depois voltar para o Brasil.”

Camila tem 31 anos e nasceu nas Filipinas, se autodeclarou parda e é mãe de 
quatro filhos (Joana, Letícia, Priscila e Júlio). Está no Brasil há quatro anos, desde 
2017. Atualmente, reside na Cidade Tiradentes, bairro periférico de São Paulo, 
com seu companheiro e seus dois filhos, Priscila, de 4 anos, e Júlio, de 1 ano, 
seus outros filhos estão nas Filipinas. 
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Maria tem 35 anos, é da República Tcheca, não declarou sua cor, é mãe de 
três filhos e, na época da entrevista, estava grávida do quarto (seus filhos mais 
velhos residem na República Tcheca: Bruno, de 13 anos, vive com o pai, e Lia, de 
10 anos, vive com uma família externa). Moradora também da Cidade Tiraden-
tes, atualmente vive com o marido, que é nigeriano e que conheceu no Brasil, e 
sua filha Sara, de 4 anos. 6

6  Quando foi presa, sua filha ficou por três semanas sob os cuidados do Consulado da República Tcheca.

MARIA

“Agora ela está bem6, porque está aqui comigo, com a mãe. Então ela 
está bem. Ela cresceu. Está aprendendo idiomas, inglês, português. E 
nós a estamos ensinando a ler e a escrever em casa.” 
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Lívia é mãe de Vanessa, uma mulher em cumprimento de prisão domiciliar. 
Em razão de seu trabalho, Vanessa cumpre prisão domiciliar em outra cidade e 
conta com a ajuda da mãe que desempenha um papel fundamental em sua vida, 
pois é responsável pelos cuidados das duas netas, filhas de Vanessa, que sem-
pre viveram com ela. Embora não seja Lívia quem cumpre a prisão domiciliar, 
esse evento atravessa a sua vida e trajetória. 

Nasceu em São Paulo, tem 52 anos e vive com o marido, João, seu filho mais 
novo, Caio, e as duas netas, Bruna e Carol, em um barraco de madeira em uma 
ocupação na zona norte de Osasco. 

LÍVIA, MÃE DE VANESSA

“Eu tinha muito medo, da assistente social bater na minha casa porque 
a mãe estava presa e eles iam pegar essas crianças [netas]. Porque as-
sim, nem elas me larga e nem eu consigo largar delas, eu não consigo.” 
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1.2. Contextos e meandros  
que levaram à prisão

“Muitas vezes é a própria presença de filhos e filhas, em condições econômi-
cas de profundas restrições, sem apoio do genitor, perante uma série de pre-
cariedades e dificuldades materiais e subjetivas para a reprodução de suas 
vidas, bem como a ausência de políticas que lhes permitam acessar redes de 
apoio, que constituem os fatores que levam as mulheres a cometerem vio-
lações à lei para garantir sua sobrevivência e o sustento de sua prole.” (ITTC, 
2019b, p. 123).

Observamos que as histórias se repetem e, muitas vezes, justamente o fato 
de serem mães e estarem em busca de sua subsistência material e de seus/
suas filhos/filhas as levam para o cometimento de condutas consideradas ilíci-
tas, isso sem deixar de levar em consideração a seletividade intrínseca ao pró-
prio sistema de justiça criminal.

A realidade do cárcere no Brasil expressa uma das mais violentas facetas das 
injustiças sociais e étnico-raciais de nosso país. Dentre uma população de qua-
se 800 mil pessoas presas, existe um perfil predominante que denota que um 
grupo social é alvo de um processo marcado pela seletividade do sistema de 
justiça criminal, violência policial, encarceramento em massa com uso excessivo 
de prisões provisórias e violações de direitos: pessoas negras, jovens, pobres, 
que vivem em condições precárias de habitação e com menor acesso às políti-
cas públicas básicas, como saúde e educação. 

Nesse contexto, a racialização da punição se conjuga com as questões de 
gênero, em especial a maternidade, que atravessam a experiência do cárcere 
e intensificam as vulnerabilidades vivenciadas pelas mulheres em situação 
de prisão. Dados do Infopen Mulheres mais recentes7 (2019) revelam que 
1.446 filhos/filhas8 encontravam-se dentro do sistema prisional, incluindo 
crianças e bebês.

7 A ausência de produção de dados recentes sobre mulheres encarceradas pelo Governo foi discutida 
pelo ITTC na pesquisa: Prisão domiciliar à luz da Lei de Acesso à Informação (2021). 

8 Disponível em: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2ZlZWFmNzktNjRlZi00MjNiLWFhYmYtN 
jExNmMyNmYxMjRkIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThl 
MSJ9. Acesso em: 30 mar. 2022.

https://ittc.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Resumo-Executivo-LAI.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2ZlZWFmNzktNjRlZi00MjNiLWFhYmYtNjExNmMyNmYxMjRkIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2ZlZWFmNzktNjRlZi00MjNiLWFhYmYtNjExNmMyNmYxMjRkIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2ZlZWFmNzktNjRlZi00MjNiLWFhYmYtNjExNmMyNmYxMjRkIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
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Todas as nossas interlocutoras foram presas por atividades relacionadas ao 
tráfico de drogas. Para Jenifer e Vanessa, o envolvimento ocorreu através de 
propostas feitas por amigos/amigas: “Só que daí um amigo meu apareceu com 
uma oportunidade, que parecia uma oportunidade e eu não pensei nas consequ-
ências exatamente, em tudo que poderia acontecer, que poderia dar errado. Só 
estava pensando no valor, nem raciocinei” (Jenifer). E em um contexto de dificul-
dade financeira e falta de oportunidade de emprego: “Eu estava atrás de serviço, 
aí tipo, eu não estava conseguindo” (Jenifer), “Eu preciso de dinheiro, não estou 
conseguindo emprego” (Vanessa). 

A história de Camila também ocorre em um cenário de dificuldade financeira e a sua 
vinda para o Brasil se dá através do convite de um amigo:

“Então, um amigo que conheci em Hong Kong me chamou para vir ao Brasil 
para buscar um diamante pra ele, algo assim. Ele disse que me pagaria algo em 
torno de $ 3.000 ou $ 2.000, não me lembro agora. Eu aceitei, porque eu preciso 
muito do dinheiro. Eu vim ao Brasil por causa dos meus filhos. Com o dinheiro, eu 
ia construir uma pequena casa para morar com eles.” 

Já o percurso de vida da Maria revela outra motivação para a vinda ao Brasil. 
Ela conheceu um homem pela internet e ficou conversando virtualmente com 
ele durante dois anos, até que resolveu, a convite dele, vir: “Depois de todo o 
tempo que estávamos conversando, eu não tinha motivo para não acreditar 
nele”. No entanto, quando chegou em São Paulo, logo entendeu que não se tra-
tava de um encontro amoroso: “Eu não sei como dizer, mas ele não fez coisas 
boas comigo, ele mentiu para mim e me envolveu com tráfico de drogas”.

A história de Marta destaca-se em termos de violações de direitos na abor-
dagem policial, pois se trata de um flagrante forjado que ocorre quando um/
uma policial tenta incriminar um terceiro que não cometeu o delito, forjando, 
implantando armas, drogas etc. nos pertences pessoais, na casa etc. Depois de 
chegar do trabalho, por volta das 18h, estava no corredor da viela onde mora 
conversando com a afilhada e amigas, quando foi abordada por policiais em 
uma blitz de rotina: 

“Aí passou uma viatura e eu continuei sentada no mesmo lugar porque eu ti-
nha acabado de chegar do serviço e eu estava cansada. Aí eles pegaram e me 
pararam. Aí ele falou assim ‘você tem passagem?’. Aí eu falei ‘sim, tenho’. Aí eles 
me levaram para outro beco, me levaram para outra viela e estouraram outro 
barraco e jogaram as drogas em cima de mim e eu já tinha um tráfico.”
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2.1. Limitações legais da prisão 
domiciliar

“Eu fiquei muito triste porque você não tem a liberdade de poder andar para 
qualquer lugar com os meus filhos.” (Marta).

O CPP assegura o direito à prisão domiciliar para mulheres gestantes, lactan-
tes, mães de crianças com até 12 anos ou com deficiência9. Trata-se de uma 
forma de privação de liberdade cuja definição está prevista no art. 317 do CPP: 
“consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só poden-
do dela ausentar-se com autorização judicial”. 

Pelo CPP, existem duas possibilidades de prisão domiciliar: a primeira que 
ocorre para substituir a prisão provisória ou preventiva – caso de todas as nos-
sas interlocutoras – e aquela que é estabelecida no curso da execução penal, ou 
seja, quando já houve sentença, como substitutiva do cumprimento de pena sob 
regime fechado10. O fato de não haver regulamentação legal sobre a forma de 
cumprimento da prisão domiciliar faz com que as decisões não sejam capazes 
de abranger as diversas necessidades da mulher mãe que precisa sair de casa 
para de fato conseguir exercer a maternidade. 

2.2. Gênero, maternidade e crime

Ao longo da pesquisa, é possível identificar que as conjunturas de vida dessas 
mulheres são semelhantes, e que as intersecções de gênero com raça, etnia, 
nacionalidade e classe social não são meros detalhes, mas determinam o modo 
como serão compreendidas pelo sistema de justiça. 

Segundo Ana Gabriela Mendes Braga, as mulheres que transitam entre os 
papéis de mãe e “criminosa” ocupam posições opostas na representação do 
feminino, no sentido de que a imagem idealizada da maternidade apontaria 
para uma vocação supostamente natural que envolve passividade, gentileza 

9 Art. 318.
10 Vinculada ao artigo 117 da LEP a Súmula Vinculante no 56 do STF: “A falta de estabelecimento penal 

adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se 
observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 
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e cuidado, mas a mulher na condição de “criminosa” converge com o desvio 
das expectativas sociais e morais que pesam sobre quem nasce sob o sexo 
feminino (BRAGA, 2015, p. 527). Sob essa perspectiva, nota-se que determi-
nadas mulheres, quando associadas a certas condutas consideradas crimino-
sas, são deslegitimadas como mães, como bem retrata a pesquisa Dar à luz 
na sombra (BRAGA, Ana; ANGOTTI, Bruna, 2015). Essa reflexão também se 
faz presente em pesquisas anteriores do ITTC, que observam uma dupla pu-
nição sobre a mulher: “por infringir a lei e por não cumprir papel social expres-
so em um ideal de mãe (homogêneo, hermético, universal), que desconsidera, 
portanto, os contextos sociais, econômicos, culturais específicos das mulhe-
res” (ITTC, 2019b, p. 40).

Assim, observamos que as decisões dos/das magistrados/magistradas 
transbordam moralidades acerca do entendimento de um ideal de mãe passiva 
e totalmente resignada ao lar como única opção de conexão e vínculos entre 
elas e seus/suas filhos/filhas. Tal pré-conceito ignora qualquer atenção sobre as 
vulnerabilidades às quais muitas delas se encontram submetidas, bem como 
desrespeita a autonomia da mulher no exercício da maternidade, fazendo com 
que, quando não consideradas na formulação das penas, afetam toda a estrutu-
ra familiar e comunitária dessas mulheres.

Todas as entrevistadas afirmaram, sem exceção, que suas necessidades eco-
nômicas, características sociais, culturais e o reconhecimento da importância 
delas nos papéis de mães e provedoras de seus lares em nenhum momento foi 
pautado de forma adequada pelas instituições da justiça criminal 

2.2.1. Dificuldades no cumprimento da 
prisão domiciliar

Nas entrevistas, nossas interlocutoras relataram dificuldades semelhantes 
no cumprimento da prisão domiciliar: a) ausência de clareza sobre a decisão ju-
dicial e falta de informações sobre as condições de cumprimento da prisão do-
miciliar; b) dificuldades de exercer as tarefas cotidianas de reprodução da vida e 
limitações à autonomia da mulher; c) barreiras econômicas e materiais; e d) difi-
culdades específicas impostas às mulheres migrantes.
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“São os limites [a maior dificuldade]. Você nunca 
sabe se alguém está atrás de você. Agora não, pois 
já estou começando a entender. Mas no começo eu 
sempre ficava apreensiva ao sair para fazer com-
pras, sempre sentia que havia alguém me seguindo 
(...) eu sentia muito medo da polícia. Tinha medo que 
eles me parassem ou algo assim. (...) Não, o juiz não 
disse nada. Ele disse para eu ficar em casa e o con-
sulado diz que não é para eu sair. Mas como é pos-
sível eu não sair? Eu tenho uma filha pequena, não 
posso ficar em casa o dia todo. Tenho que ir fazer 
compras (...) toda vez que eu saio para algum lugar 

mais distante eu escrevo para o meu advogado, para que ele saiba onde eu 
estou.” (Maria, grifo nosso). 

“Eu não fiquei sabendo o que eu poderia ou não poderia fazer. Única coisa que 
quando eu saí de lá me disseram que eu não poderia ser pega fora de casa a 
não ser fazendo alguma coisa para o meu filho, só se eu fosse no médico com 
ele ou alguma coisa, que eu ainda teria que notificar o juiz porque se caso eu 
fosse pega lá eu já tinha dado a explicativa do porquê eu estava lá. Foi isso que 
me disseram.” (Jenifer, grifo nosso).

“O que eu posso fazer é só levar eles para a escola e ir para o médico e só, 
mais nada. Se eu for para o supermercado e a polícia me parar, eu já volto para a 
cadeia.” (Marta).

a) Ausência de clareza sobre a decisão judicial e falta de informações sobre 
as condições de cumprimento da prisão domiciliar

A pesquisa constatou que não há, nas decisões analisadas, previsão detalha-
da sobre o modo como a prisão domiciliar deve ser cumprida. Como resultado, 
muitas das nossas interlocutoras relataram enfrentar dificuldades para com-
preender seus limites, o que gerou em muitas delas uma constante sensação de 
medo, por não saberem se estariam infringindo alguma barreira legal, podendo, 
assim, virem a ser presas novamente. 

O não detalhamento do que é ou não permitido durante o cumprimento im-
põe às mulheres duas opções: saírem de casa para os afazeres cotidianos da 
vida doméstica, sentindo medo do risco permanente de serem presas, ou fica-
rem totalmente confinadas ao lar, o que afeta as dinâmicas familiares, tendo em 
vista a necessidade de realizar demandas essenciais fora de casa. 
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O não esclarecimento das fronteiras da prisão domiciliar e a determinação de 
que o seu cumprimento se restrinja à esfera doméstica revela a falta de com-
preensão de magistrados/magistradas sobre elementos básicos e necessários 
para o exercício da maternidade e a proteção da criança nos termos do Marco 
Legal da Primeira Infância. A proteção a essa condição é o que enseja a prisão 
domiciliar, mas não é essa a abordagem dos/das magistrados/magistradas que 
a determinam sem expressamente explicar e/ou autorizar que a mulher possa 
desenvolver todas as tarefas implicadas, colocando-a, ainda, sob risco de ser 
presa justamente pelas necessidades impostas pela maternidade, caso saia de 
casa, especialmente quando não pode contar com nenhuma ajuda.

Nesse sentido, reforça-se um entendimento da maternidade, socialmente 
determinado, como uma responsabilidade a ser suportada pela mulher inde-
pendentemente de suas condições de vida e de situações de vulnerabilidade nas 
quais pode estar inserida, na medida em que, ainda que a prisão domiciliar seja 
um relevante passo para a manutenção do vínculo afetivo entre mãe e filhos/
filhas, também implica em restrições significativas para o exercício da materni-
dade diante das limitações impostas pelas próprias decisões judiciais.

Além disso, a maternidade, para seu pleno exercício, necessita tanto do espa-
ço físico da casa quanto da extensão da rua, considerando que os cuidados com 
uma criança implicam também a circulação nas esferas públicas, ou seja, res-
tringir a atividade de uma mãe ao ambiente doméstico limita o desenvolvimento 
cognitivo, motor, social e cultural da criança e dos vínculos familiares.

Isso significa que pensar as condições da prisão domiciliar implica tratar da 
ausência de acesso a direitos e violências às quais podem estar submetidas as 
mulheres antes da prisão, assim como os impactos dessa realidade quando, 
posteriormente, encontram-se em cumprimento da prisão domiciliar. O ITTC, ao 
debater e expor os problemas relativos ao cárcere, aponta que estes não repou-
sam somente na violência estrutural do sistema, “mas na relação perversa de 
continuidade que ele estabelece com uma exclusão social anterior, frequente-
mente relacionada à discriminação de raça e classe” (ITTC, 2017, p. 130). 

b) Dificuldades de exercer as tarefas cotidianas de reprodução da vida e 
limitações à autonomia da mulher

As decisões judiciais não são capazes de incorporar todas as necessidades 
das mulheres mães, na medida em que não se observam as especificidades de 
cada caso concreto, tampouco estabelecem parâmetros mínimos para o exercí-
cio da maternidade. Nesse contexto, o elemento central de mudança apontado 
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“Antes [da prisão] no período da manhã eu estuda-
va e nos dias que eu não tinha aula de manhã eu fazia 
serviço em casa, lavava alguma roupa. Aí no período 
da tarde, do almoço para frente, quando não tinha 
aula eu dedicava ao meu filho e à noite eu procurava 
passear com ele porque ele ficava o dia inteiro em 
casa, ele ainda não estudava porque era pequeno. Aí 
eu sempre levava ele para dar uma volta, para comer 
alguma coisa, de tarde levava ele para brincar. Então 
assim que era a minha vida antes, sempre isso (...) a 
minha vida antes era totalmente diferente após 
tudo que aconteceu (...) mudou muita coisa porque eu 
gostava de viajar com ele para lá [cidade que fazia 
universidade] (...) aí ele brinca mais aqui no quintal da 
minha casa, ensinei ele a andar de bicicleta, mas só 
aqui dentro mesmo dentro da aldeia. De vez em 

quando eu vou com ele na cidade, no mercado, levo ele para comprar as coisas, 
mas a questão da diversão dele, do lazer mudou.” (Jenifer, grifo nosso). 

“Antes da minha prisão eu tinha todo o livre arbítrio para eu ir aonde eu qui-
sesse com quem eu quisesse, mercado, padaria, passear com os meus filhos, 
eu tinha toda a minha liberdade como agora eu já não tenho. Agora eu tenho só 
para mim trabalhar e para levar meus filhos no médico. Praticamente minha 
vida é... eu perdi tudo que eu tinha lá atrás, perdi tudo porque não posso ir para 
lugar nenhum, não posso passear com os meus filhos, não posso ir ao parqui-
nho com eles, só tenho o direito de trabalhar, ir para o médico... daí machuca 
muito porque a gente não tem total liberdade para a gente ir aonde a gente quer  
(...) antes eu ia para o parque com as minhas crianças, andava de bicicleta, brin-
cava de bola com eles.” (Marta, grifos nossos).

As restrições impostas implicam em uma regulamentação estatal e penal so-
bre como deve ser exercida a maternidade, fragilizando sua autonomia enquan-
to mulher, na medida em que se retira o controle desse exercício em decorrência 
da falta de clareza sobre os limites do cumprimento da prisão domiciliar e a 
ausência de condições mínimas de subsistência que deveriam ser garantidas 
pelo acesso às políticas públicas. 

por todas seria a falta de liberdade, o que reforça o fato de que a prisão domici-
liar, embora garanta condições mais favoráveis às mulheres e crianças, segue 
sendo uma forma de prisão, e, portanto, traz limitações significativas:
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A partir das falas das nossas interlocutoras, percebemos o caráter restritivo 
das decisões judiciais que não contam em seu escopo com parâmetros expressos 
e regulados acerca daquilo que pode ou não ser feito quando em cumprimento de 
prisão domiciliar. Dessa forma, como consequência, tais decisões fazem com que 
elas se sintam em risco para exercerem atividades imprescindíveis, como ir ao 
médico, ao mercado, à escola etc., privando-as, ainda, de momentos de lazer com 
seus/suas filhos/filhas, que envolvem ir a praças, andar de bicicleta, ir ao sho-
pping, viajar etc. e que também são parte do exercício da maternidade e do cuida-
do e desenvolvimento da criança.

Um elemento comum presente nos relatos foi a limitação de suas pers-
pectivas de vida em sentido mais amplo, o que envolve não só o exercício 
da maternidade, mas também a vida dessas jovens mulheres e seus mais 
diversos desejos, tais como estudar, trabalhar, casar, construir uma casa, 
voltar para seu país de origem etc. Isso porque, além de serem mães, são 
também pessoas desejantes, com vontades que não necessariamente es-
tão, unicamente, atreladas à maternidade. Esses fatores deveriam ser 
também considerados como elementos imprescindíveis para fundamentar 
decisões judiciais quanto ao desenvolvimento de políticas públicas, garan-
tindo assim as condições necessárias à superação desse ciclo de violência 
e encarceramento após o cumprimento da prisão, retirando-a da condição 
de vulnerabilidade e maior exposição à reincidência. Portanto, além das ta-
refas inerentes à maternidade, é fundamental preservar a autonomia da 
mulher para que também possa conjugar a proteção e o desenvolvimento 
integral da criança através do exercício da maternidade, com espaço para 
seu crescimento pessoal enquanto mulher, e não apenas como mãe.

“Eu queria era estudar muito, eu estava muito focada no estudo, aprender 
tudo o que eu pudesse aperfeiçoar mais, focar. Meu objetivo mesmo era con-
tinuar estudando, concluir a faculdade porque o meu futuro que eu pensava 
não era amanhã ou depois, era lá longe, tipo ter um diploma, conseguir um 
emprego bom, com um salário bom para poder conseguir tudo que tivesse ao 
meu alcance.” (Jenifer).

Todas essas limitações acabam por ferir a autonomia da mulher sobre como 
ela deseja desempenhar sua maternidade e sobre a possibilidade de construir 
caminhos para uma transformação nas suas condições de vida.
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c) Barreiras econômicas e materiais

A maternidade, principalmente para as mães solo ou aquelas que são prove-
doras de suas famílias, traz como principal preocupação o sustento financeiro do 
lar e a exigência da sobrevivência e proteção da criança. 

Nos relatos das interlocutoras, as restrições econômicas impostas por sua 
condição de classe, raça e gênero fazem com que, sem amparo de políticas pú-
blicas que lhes deem efetiva assistência, suas redes de apoio familiar, já marca-
das por condições de precariedade, precisem suprir essa ausência, sobrecarre-
gando-as ainda mais. 

“Nessa prisão que eu tive, os planos foram por água abaixo porque agora 
para arrumar um serviço registrado é muito difícil com a prisão domiciliar.” 
(Marta, grifo nosso).

“Antes eu trabalhava e a gente co-
mia uma comida melhor, questão de 
vestes do meu filho, antes eu traba-
lhava e comprava bastante roupa para 
ele agora eu não compro. A gente gos-
ta de ver o filho da gente com um tênis 
bom, roupa boa e a gente trabalha para 
dar tudo. Agora ele recebe Bolsa Famí-
lia e a pensão. Ele gosta de comer bas-
tante coisas gostosas e aí o ponto ne-
gativo é isso, não poder trabalhar, não 
poder sair daqui para trabalhar aí mui-
ta coisa piorou.” (Jenifer, grifos nossos).

“É uma renda muito baixa, mas é o que eu tenho para sobreviver com os meus 
filhos e agora com a minha netinha (...) não dá muito, mas eu vou tentando suprir 
algumas coisas que não têm para eles. Tipo, não tem um arroz, aí eu vou e com-
pro um arroz, aí faltou um feijão e eu compro o feijão. E é assim, eu vou vivendo 
desse jeito.” (Marta).

Foram notórios os relatos de nossas entrevistadas sobre a sobrecarga de 
trabalho materno e doméstico somada à insegurança alimentar e instabili-
dade financeira, agravadas pelo aprisionamento e pela dificuldade ao acesso 
às políticas públicas de direitos básicos. A prisão domiciliar ainda apresenta 
sequelas danosas na vida das pessoas afetadas, sendo preferível a liberdade 
a qualquer tipo de pena privativa.
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Trata-se, assim, de mais um relevante e estrutural obstáculo para o cumpri-
mento da prisão domiciliar. Nessa perspectiva, a prisão se apresenta como mais 
uma dificuldade em um contexto anterior de restrições no acesso à renda ade-
quada, a trabalho formal e não precarizado e a serviços básicos que deem su-
porte à reprodução da vida. Além disso, o estigma do encarceramento tende a 
aprofundar ainda mais os abismos para os referidos acessos a direitos. A falta 
de articulação entre o sistema de justiça criminal em geral e as secretarias de 
administração penitenciária, com as prefeituras e os órgãos responsáveis por 
políticas de assistência e trabalho, privam as mulheres da garantia de condições 
mínimas e dignas para si e suas famílias. 

d) Dificuldades específicas impostas às mulheres migrantes 

Magistrados/Magistradas atrelam, mesmo sem previsão legal, a possibilidade 
de prisão domiciliar a uma residência fixa com comprovação de endereço para 
cumprir a prisão domiciliar e registro do processo, o que significa uma grande bar-
reira para as mulheres migrantes que não possuem nenhum vínculo familiar no 
país. Maria e Camila quando foram presas estavam como turistas e não tinham 
endereço fixo, as quais dependiam do acesso às políticas públicas municipais de 
acolhimento. Além disso, relataram dificuldades nesses espaços, pois as regras de 
convivência dificultam a adaptação conforme as especificidades de cada família11: 

“Fiquei cansada da Casa. Eu queria chorar todos os 
dias. A mesma comida. Eu sei que a comida é boa. 
Mas minha filha ficava doente todo mês. Então, disse 
a mim mesma, preciso trabalhar. Consegui um traba-
lho numa casa de massagem, na Liberdade. Aluguei 
uma casa. Meu bebê ia para a creche enquanto eu 
estava trabalhando. Eu passei a conseguir comprar 
minhas próprias roupas e coisas para minha bebê. 
Porque na Casa da Mulher eles dão, mas nem sem-
pre serve, nem sempre está limpo, nem sempre é 

11  A prefeitura de São Paulo iniciou políticas públicas direcionadas às populações migrantes no ano de 
2013 com a implementação da Coordenação de Políticas para Imigrantes (CPMig), através do Decreto 
Municipal no 53.685, de 1º de janeiro de 2013. Entre as políticas desenvolvidas está a criação de Cen-
tros de Acolhida e parcerias com centros sociais que já atendiam a população migrante. A prefeitura de 
São Paulo manteve parceria com quatro Centros de Acolhida: Centro de Acolhida da Imigrantes – Bela 
Vista, com 110 vagas e coordenado pela entidade SEFRAS; Centro de Acolhida da Imigrantes – Bom 
Retiro, com 150 vagas, exclusivo para mulheres e crianças imigrantes, e coordenado pela Instituição 
Lygia Jardim; Centro de Acolhida da Imigrantes – Pari, com 200 vagas e coordenado pela Missão Sca-
labriniana, e, por fim, o Centro de Acolhida de Imigrantes – Penha, com 80 vagas, também exclusivo 
para mulheres e crianças imigrantes, coordenado pela Associação Palotina (ALMEIDA, Alexandra, 
2021). Contudo, atualmente, a demanda por vagas na cidade é de 572, o que evidencia as limitações 
da política de acolhimento existente. (Fonte: Informações sobre acolhimento. Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania. Prefeitura da Cidade de São Paulo. Acesso em: 31 mar. 2022.) 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/imigrantes_e_trabalho_decente/crai/index.php?p=186982
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/imigrantes_e_trabalho_decente/crai/index.php?p=186982
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bom (...) é como um hospital. Por isso talvez que as crianças fiquem doentes. 
Porque não tinha muito espaço, era a minha cama e logo ao lado a cama do 
bebê. Às vezes o banheiro ficava sujo. Tinha muitas pessoas. Às vezes eu tinha 
que esperar numa fila para usar o banheiro.” (Camila).

“Nos primeiros dias, o consulado pagou um hotel aqui em São Paulo. Minha 
família enviou dinheiro e depois me devolveram minha filha. E depois disso, fui 
para a Casa de Mulheres com uma mulher do ITTC. (...) Então em dezembro, eu 
conheci meu marido. Ele disse que eu não ia ficar na Casa, porque é difícil ficar lá. 
Então eu vim aqui morar com ele.” (Maria).

Outra dificuldade para as mulheres migrantes relatada pelas entrevistadas se 
refere ao fato de elas possuírem filhos/filhas em seus respectivos países de ori-
gem. Consequentemente, a demora na resolução de seus processos no Brasil 
proíbe sua saída, prejudicando e rompendo sua relação com filhos/filhas e cau-
sando sofrimento a todas as partes envolvidas.

“Eu converso com minha irmã, com meu pai, com as crianças pelo WhatsApp, 
mas acho que não é bom falar muito, porque aí fica mais difícil pra gente né, a 
distância (...) de vez em quando [falo com eles], mas é muito difícil, porque eles 
também sentem minha falta, então às vezes ficam com raiva. Não querem falar 
comigo. É um problema, mas o que podemos fazer? Devemos esperar até que 
me deixem ir embora daqui.” (Maria).

O não domínio da língua portuguesa também se apresenta como uma barrei-
ra para as mulheres migrantes. Maria, por exemplo, não se sente segura em 
mandar sua filha de quatro anos para a escola porque a menina não compreen-
de o português. Nessa circunstância, fica sobrecarregada e totalmente dedicada 
aos cuidados maternos. Ou seja, a responsabilidade da maternidade e a prisão 
domiciliar bloqueiam a possibilidade de ela se adaptar ao país, demonstrando, 
mais uma vez, a amplitude dos impactos da prisão. 

Em termos gerais, todas as mulheres relataram a dificuldade de acessar pos-
tos de trabalho formais, uma vez que, para trabalhar dependem de autorização 
judicial. Atrelada à dificuldade financeira experimentada por todas as nossas in-
terlocutoras, no caso das mulheres migrantes, a falta de informação e clareza 
sobre as possibilidades e os limites da prisão domiciliar é também agravada pela 
barreira da língua, tornando-se ainda mais complexa.  

Assim, concluímos que é preciso observar a realidade e as especificidades que 
atravessam a vida das mulheres em cumprimento de prisão domiciliar para que 
a referida prisão não represente um agravamento das vulnerabilidades socioe-
conômicas, raciais e de gênero em que estão inseridas.
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2.3. A importância da prisão 
domiciliar e condições para  
seu fortalecimento

Destacamos que o principal aspecto positivo apontado pelas entrevistadas é 
o fato de elas permanecerem próximas aos seus/suas filhos/filhas, podendo 
acompanhar o crescimento e preservar o vínculo afetivo entre todos e se man-
terem fora do ambiente prisional, podendo desenvolver outras atividades.

“A prisão domiciliar é melhor porque eu converso com minha família. Na pri-
são não tem nada pra fazer, é muito entediante (...) de positivo é que agora a 
minha mente está mais estruturada porque eu estou na minha casa com a mi-
nha família (...) então é bom por causa disso eu posso ver o crescimento dele, 
acompanhar o desenvolvimento dele, ver tudo o que ele aprende de novo, ver 
ele aprendendo as coisas, ver ele brincando, ver ele crescendo, entendeu? Por-
que essa é uma coisa muito importante acompanhar o crescimento dos filhos 
porque na infância é que tem que ter muito bom cuidado. O desenvolvimento 
dele agora vai resultar lá na frente, então eu faço parte desse desenvolvimen-
to dele, eu sou um papel importante na vida dele. Então eu acho que esse é o 
ponto positivo que eu vou poder acompanhar e ajudar no desenvolvimento 
futuro dele.” (Jenifer, grifo nosso).

Como vimos, as barreiras para o exercício da maternidade extrapolam as ati-
vidades desenvolvidas para a manutenção da vida com os/as filhos/filhas. O 
sistema de justiça se revelou para as nossas interlocutoras como violento e 
opressivo, causando grandes entraves durante esse processo em todas as suas 
etapas, incluindo abordagens policiais marcadas por ilegalidades, falta de infor-
mação sobre o direito à prisão domiciliar, audiências de custódia carregadas de 
estereótipos sobre o delito de tráfico de drogas e um tipo ideal de maternidade, 
bem como decisões judiciais incapazes de observar as necessidades da realida-
de materna e de informar com clareza o que a mulher mãe pode ou não fazer. 

No caso das mulheres migrantes, vale ressaltar a tese12 defendida pelo ITTC 
de maternidade transnacional para mulheres migrantes, diferentemente do 
que é apontado por muitos/muitas magistrados/magistradas em suas deci-
sões que negam a prisão domiciliar, sob uma visão tradicional da maternidade, 
que pressupõe que a mulher precise estar fisicamente em contato com os/as 

12 Saiba mais em: https://ittc.org.br/mulheres-migrantes-em-conflito-com-lei-e-o-marco-legal/. 
Acesso em: 31 mar. 2022.

https://ittc.org.br/mulheres-migrantes-em-conflito-com-lei-e-o-marco-legal/
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filhos/filhas para a manutenção de seus vínculos. Compreendemos que as mu-
lheres podem encontrar formas alternativas para exercer a maternidade e os 
vínculos afetivos, independentemente das barreiras físicas, podendo, inclusive, 
quando em situação de prisão domiciliar, comunicar-se com mais facilidade 
com os próprios filhos/filhas – possibilidade extremamente limitada no cárcere 
–, bem como com os familiares responsáveis pelos seus cuidados em seus 
países de origem. 

Contudo, o instituto da prisão domiciliar tem como principal ponto positivo 
ser um primeiro passo no sentido de privilegiar medidas desencarceradoras, 
ainda que o relato das interlocutoras demonstre que sua aplicabilidade ainda 
precisa ser aprimorada para contemplar a garantia do exercício pleno da mater-
nidade e as condições de proteção à infância. Afinal, o contexto em que as mu-
lheres estão inseridas, e que se aprofunda com a prisão domiciliar, ainda barra as 
possibilidades de que acessem direitos fundamentais para a manutenção de 
suas vidas no contexto domiciliar e para que elas tenham possibilidades de re-
construir suas trajetórias de vida após a prisão.
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“O tempo, a espera, é o mais difícil em todo o processo. Você espera pelo quê? 
Todas as vezes que eu falo com meu advogado, eu fico muito brava, porque ele 
me fala, ‘espere, espere, espere, espere’, e eu falo, pelo que eu espero? Eu espe-
ro há dois anos, o que mais eu espero? O que mais o juiz quer de mim? Estou 
sentada aqui como boa mulher e esperando dois anos. Não sei... e ele falou 
‘espera aí. Isso é normal aqui no Brasil’. E eu digo ok, mas eu não sou do Brasil. 
Para mim, não é normal. Isso não é normal para mim, o que aconteceu aqui.” 
(Maria, grifo nosso).

Os relatos de nossas interlocutoras revelam que há um silenciamento de-
las por parte do sistema de justiça criminal, em especial nas circunstâncias 
das audiências de custódia13. Essa é a primeira oportunidade para que, com 
base nas informações colhidas, magistrados/magistradas possam verificar se 
aplicam os critérios estabelecidos pelo Marco Legal da Primeira Infância e, por 
conseguinte, a determinação da conversão da prisão preventiva em prisão 
domiciliar (ITTC, 2019b, p. 25).

Para o juiz criminal Luís Carlos Valois (2019), a principal função da audiência 
de custódia é que magistrados/magistradas possam ver as pessoas, pois efeti-
vamente encontram-se frente a frente com a pessoa presa, que possui uma 
história, família etc., e não julgando através de papéis e escritos de um processo. 
Segundo ele, seria a oportunidade para que magistrados/magistradas e promo-
tores/promotoras de justiça pudessem “ver, mais do que ouvir, olhando para 
frente, nos olhos, sem abaixar a cabeça” (VALOIS, Luís Carlos, 2019, p. 33). 

Porém, percebemos que, na prática, justamente pelo fato de estarem em 
contato direto com as mulheres, magistrados/magistradas acabam tomando 
decisões pautadas em estereótipos de gênero, raça e classe, sem observar a lei 
e os direitos dessas mulheres. Nesse sentido, é bastante emblemático que 
nossas entrevistadas tiveram o pedido de prisão domiciliar negado nas suas 
respectivas audiências de custódia e/ou nas instâncias inferiores, só tendo sido 
reconhecido esse direito nas instâncias superiores, seguindo o padrão identifi-
cado na pesquisa Diagnóstico da aplicação do Marco Legal da Primeira Infância 
(ITTC, 2019) que revelou que 58% das mulheres que pleitearam a prisão domici-
liar só tiveram o seu direito garantido na segunda instância.

13 A audiência de custódia consiste no primeiro contato da pessoa acusada com o juiz/juíza, promotor/
promotora e defesa (defensor/defensora ou advogado/advogada), e deve ocorrer em até 24 horas 
após a prisão. O principal objetivo dessas audiências é observar as possíveis irregularidades na pri-
são, bem como apurar possíveis atos de tortura – física ou psicológica. Nessa oportunidade, também 
é discutido o futuro da pessoa presa, pois a pessoa magistrada pode: i) decidir pela manutenção da 
prisão até o momento do julgamento; ii) conceder liberdade provisória, com ou sem medidas caute-
lares; iii) converter a prisão preventiva em domiciliar e iv) determinar o relaxamento da prisão, em 
caso de ilegalidades. 
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3.1. Ausência de informações sobre  
o direito à prisão domiciliar 
pelos atores e atrizes do  
sistema de justiça

Os relatos das mulheres sobre o contato, em especial com magistrados/ma-
gistradas, apontam para uma visão punitiva por parte das instituições sobre seu 
exercício da maternidade. Ao analisar as decisões, observamos uma série de jul-
gamentos subjetivos e morais sobre um “tipo ideal” de mãe que, nas percepções 
de quem julga, não é cumprido. Isso fica evidente no relato de Marta ao reme-
morar a fala do/da magistrado/magistrada que negou o direito à prisão domici-
liar: “disseram que eu não era uma mãe para estar perto dos meus filhos. E... é, 
como que se diz... que era de alta periculosidade para a população” (Marta).

Maria externou que um de seus anseios era que o sistema de justiça mudas-
se a forma como enxerga as pessoas que supostamente cometeram qualquer 
tipo de delito:

“Eu gostaria que no futuro os juízes e todo o sistema mudassem de mente, 
porque quando você fica de pé diante do juiz, você não é 100% você mesmo. É 
possível que você seja inocente, e o juiz deveria olhar por esses dois lados, não 
só dizer junto com o promotor, ‘sim, você fez’. (...) Eles colocam você na prisão, 
mas você não fez nada (...) as pessoas automaticamente te tomam como se 
você tivesse feito algo, elas não pensam que é possível que você seja inocente, 
e que alguém fez um plano contra você.” 

As mulheres não se sentiram realmente ouvidas quando tiveram a oportuni-
dade de contato com os/as atores/atrizes do sistema de justiça criminal e ava-
liaram que suas questões não foram de fato levadas em consideração, o que 
reforça a perspectiva de que o direito é “míope ao olhar para a realidade” (LIMA, 
Roberto; BAPTISTA, Bárbara, 2014, p. 6), não é capaz de ultrapassar as barreiras 
da dogmática tradicional para compreender as diferentes realidades sociais. 

As falas das interlocutoras também evidenciaram que o Estado não é capaz 
de informar de forma clara e transparente às mulheres sobre os seus direitos. 
Nesse sentido, não raro aquelas que passaram por audiências de custódia ao 
final não compreendem os encaminhamentos do seu processo e não são ade-
quadamente informadas sobre seus direitos, mesmo porque, por diversas vezes 
sequer têm a possibilidade de falar nesses ambientes.

Mesmo sendo gestante e, portanto, fazendo jus a esse direito, Camila só soube 
que teria direito à prisão domiciliar quando seu bebê nasceu: “Somente na hora em 
que eu ganhei meu bebê. Falaram que eu iria embora e aí eu assinei todos os papéis”.
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Jenifer soube da prisão domiciliar através de outras mulheres presas, que a 
denominavam de “lei da mãezinha”. Ela afirmou que muitas mulheres também 
não sabiam da existência do instituto e que a informação ia sendo transmitida 
entre elas. Marta também soube que tinha direito à prisão domiciliar por outras 
mulheres presas, mas com o nome de “mãe cárcere”14.

Por outro lado, Maria, entre as entrevistadas, foi a única a saber da prisão 
domiciliar no momento da audiência de custódia por meio do defensor pú-
blico que tentou usar essa argumentação em sua defesa. Entretanto, no 
momento da sua prisão, sua filha de 1 ano e 10 meses estava na sala ao 
lado com agentes do consulado. Segundo ela, era possível que a juíza escu-
tasse o choro da criança e, ainda que Maria tenha pedido para que pudesse 
amamentar, o pedido foi negado: 

“Os advogados tentaram fazer com que eu a amamentasse, porque ela era 
pequena, mas a juíza disse que não seria possível. ‘E se vocês acham que essa 
criança vai mudar minha opinião sobre essa mulher, vocês estão enganados’. Ela 
insistiu que eu não poderia ver minha filha e me mandou para a cadeia.” 

“Ela não me deu nenhuma oportunidade de falar. Ela não me perguntou o que 
aconteceu ou porque aconteceu, ou o que se passou antes. Ela apenas falou que 
eu iria para a prisão e que eu usava minha filha para traficar, não me perguntou 
nada. (...) Eu não fiz nada, sabe? E eles falavam comigo como se eu fosse uma 
mulher que passou a vida na cadeia. Foi muito difícil para mim. Especialmente 
pela criança. Ela tinha 1 ano e 10 meses.” (Maria).

Notamos que embora sejam magistrados/magistradas diferentes, a concep-
ção sobre mulheres e maternidade se assemelha em todos os casos, denotando, 
conforme já apontado em outras pesquisas do ITTC, que essa é uma concepção 
arraigada na atuação de magistrados/magistradas e na estrutura do sistema de 
justiça criminal que atua no sentido de reproduzir desigualdades sociais, raciais e 
de gênero vigentes na nossa sociedade. 

14 O termo “mãe cárcere” se popularizou em consequência da implementação da política de atendimento 
Mães em Cárcere, que começou em 2011, quando a Pastoral Carcerária Nacional e o ITTC, com o apoio da 
Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, iniciou os diálogos com os Núcleos Especializados 
da Infância e Juventude, de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher e de Situação Carcerária. O primeiro 
resultado dessa articulação se deu com a produção de uma cartilha que explanou sobre o tema, além do 
comprometimento dos órgãos públicos responsáveis por aprimorarem políticas de atendimento às mulhe-
res presas no estado de São Paulo. A posteriori, tal articulação avançou na construção da política de atendi-
mento às mães presas, que incluíram ações para a melhoria das condições de reconhecimento da demanda 
e de realização da defesa, permitindo importantes conquistas para as mulheres e seus/suas filhos/filhas. 
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A maternidade é abordada como um projeto público, onde suas capacidades 
e limites pertencem e estão abertos ao debate público sobre como se deve con-
duzir as relações das mães com as crianças, estipulando o que é ser “boa mãe” 
ou “boa mulher” em uma perspectiva moralizante (DONATH, Orna, 2017). 

A análise das condições de cumprimento da prisão domiciliar das mulheres 
ouvidas por esta pesquisa mostra que, apesar de se tratar de casos em que o 
direito foi efetivamente reconhecido, ainda existem obstáculos para uma com-
preensão das complexidades envolvidas para a garantia do exercício da ma-
ternidade e proteção da infância. A aplicação desse instituto não deve agravar 
as condições de vulnerabilidade que a vida dessas mulheres já carrega, mas 
deve protegê-las. 

Como podemos ver, a partir das decisões dos processos de nossas interlocu-
toras, os argumentos mobilizados pelos magistrados/magistradas são: a) con-
siderar que manter a criança sob cuidados de terceiros é suficiente para o seu 
desenvolvimento e, assim, exclui-se o direito à maternidade, desqualificando a 
mulher como mãe, mantendo-a presa; b) compreender a prática delituosa da 
mulher como conduta reiterada ou associá-la à organização criminosa; c) a 
quantidade de drogas apreendida; d) ausência de residência fixa; e) situação ex-
cepcionalíssima; f) garantia da ordem pública e g) associar o crime de tráfico de 
drogas à incompatibilidade de exercer a maternidade. 

Como aponta ITTC:

“Negar a domiciliar por supor que terceiras [pessoas] possam cuidar 
das crianças demonstra como o judiciário arroga-se o poder de deposi-
tar sobre outras mulheres, que não fazem parte daquele determinado 
processo judicial e nem são ouvidas sobre seu interesse e possibilida-
des para tanto, a responsabilidade pelo cuidado com outros. A Justiça 
reproduz o imperativo social de que os cuidados com [os] outros são 
obrigação feminina.” (2019b, p. 18).

O contexto social de desigualdade socioeconômica em que estão inseridas 
essas mulheres também é desconsiderado quanto às dificuldades de acesso a 
trabalho formal, a sobrecarga do tempo dedicado aos cuidados dos/das filhos/
filhas, a ausência de políticas públicas que as amparem, a falta de suporte edu-
cacional, as fragilidades de suas redes de apoio, o fato de que a maioria das mães 
solo em nosso país são mulheres negras, jovens e pobres etc. Isso faz com que 
a situação de vulnerabilidade, ao invés de ser considerada no sentido de conferir 
uma maior proteção, é mobilizada para justificar a manutenção de sua prisão. 
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Atrelado a isso, a inserção das mulheres em atividades de tráfico na maio-
ria das vezes se dá de forma secundarizada, subordinada, precarizada, expon-
do-as a maiores riscos, fato que costuma ser desconsiderado. Destaca-se 
que a legislação referente à prisão domiciliar não faz nenhuma ressalva ao 
crime de tráfico de drogas. Apenas mulheres que cometem delitos com vio-
lência ou grave ameaça contra seus/suas filhos/filhas ou dependentes podem 
deixar de ser destinatárias da prisão domiciliar. É nesse campo que se encon-
tra o argumento das “situações excepcionalíssimas”, cuja discricionariedade e 
arbitrariedade são flagrantes e escondem julgamentos morais e perspectivas 
punitivistas (ITTC, 2019b).

A partir disso, tampouco podem os/as magistrados/magistradas depreende-
rem que a conduta da mãe coloca a criança em risco. Os estereótipos em relação 
a certo tipo “ideal” de maternidade e a suposta defesa do bem-estar da criança 
escondem, muitas vezes, julgamentos morais acerca do exercício da maternida-
de de mulheres que vivem uma realidade completamente distinta dos privilé-
gios, do suporte e das condições econômicas e sociais daqueles/daquelas que 
as julgam. Ademais, não cabe ao/à magistrado/magistrada realizar tal avaliação, 
que, quando necessária para o caso, compete à esfera cível e deve ser tratada 
de forma profunda por equipe técnica especializada, podendo, inclusive, ser 
acionada por ele/ela.

Constatamos, assim, que a decisão de prisão domiciliar deve estar acompa-
nhada da garantia de acesso a outras políticas públicas, como renda e trabalho, 
assistência social, saúde e educação, que garantam condições mínimas de so-
brevivência para as mulheres. Como vimos, elas são as principais provedoras de 
suas famílias e as responsáveis integrais pelos cuidados de seus/suas filhos/fi-
lhas. Tal fato não pode ser ignorado quando pensamos nas condições de cum-
primento da prisão domiciliar e a própria garantia do direito à primeira infância e 
ao exercício da maternidade. 

Assim, para que a prisão domiciliar possa alcançar sua razão de ser, é ur-
gente que o Estado garanta as condições adequadas, assim como o apoio e 
acompanhamento necessários para seu cumprimento, e que estabeleça de-
terminações factíveis de serem cumpridas, no sentido de viabilizar o próprio 
exercício da maternidade e as condições de desenvolvimento integral da 
criança, bem como a possibilidade de sobrevivência e sustento familiar. Para 
tanto, é fundamental superar qualquer concepção idealizada e romantizada 
de maternidade ante a maternidade real vivenciada pelas mulheres alvo do 
sistema de justiça criminal.
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Para finalizar, elencamos algumas proposições para serem pensadas em con-
junto com atores/atrizes do sistema de justiça criminal, executivo, legislativo, ór-
gãos do sistema prisional, organizações da sociedade civil e movimentos sociais 
organizados com o intuito de potencializar reflexões sobre o aprimoramento do 
instituto da prisão domiciliar para que se torne cada vez mais um instrumento de 
promoção do desencarceramento e que possa aproximar a garantia de direitos 
para gestantes, lactantes, mães com filhos de até 12 anos e responsáveis pelos 
cuidados de pessoas com deficiência. 

Proposições:

Governo Federal

• Produção de dados: É imprescindível que sejam desenvolvidas ações e ini-
ciativas do Governo/DEPEN para aprimorar o levantamento, a produção, o 
monitoramento e a atualização de dados de mulheres que estão em unida-
des prisionais e são mães de filhos de até 12 anos, gestantes ou responsá-
veis por pessoas com deficiência. A partir disso, seria possível criar condições 
para fiscalizar e exigir a garantia de direito à prisão domiciliar.

DEPEN

• Inclusão de dados sobre mulheres em cumprimento de prisão domiciliar e 
suas crianças para monitoramento e atualização de informações periódi-
cas que permitam a fiscalização.

• Integração de sistema de dados com os municípios.

Estado

• Gerenciamento e inclusão das mulheres em prisão domiciliar nos progra-
mas estaduais destinados às pessoas egressas. Como exemplo, no estado 
de São Paulo, Centrais de Atenção ao Egresso e Família  (CAEF) e outras 
iniciativas da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP). 

• Inclusão de critérios na destinação de políticas redistributivas e de acesso 
à renda e benefícios através da rede estadual/municipal de ensino para 
crianças cujas mães estão em cumprimento de prisão domiciliar.

Município

• Considerando que as mulheres que se encontram em prisão domiciliar, bem 
como seus/suas filhos/filhas, devem ser destinatários de políticas especí-
ficas, a partir de uma possível integração do sistema de dados do DEPEN, o 
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poder público local pode promover o desenho e a implementação de políti-
cas públicas de assistência social, transporte, moradia, trabalho, renda e 
educação com foco nas mulheres em cumprimento de prisão domiciliar e 
seus/suas filhos/filhas. 

Conselho Nacional de Justiça

Ainda que cada caso requeira a análise das circunstâncias específicas, devem 
ser estabelecidos parâmetros mínimos que deem base a uma recomendação ou 
resolução, estabelecendo diretrizes para o cumprimento da prisão domiciliar que 
apontem que:

• Incumbe à autoridade judicial, na análise do caso concreto e em cumpri-
mento às ordens coletivas de habeas corpus concedidas pela 2a Turma do 
Supremo Tribunal Federal nos HCs no 143.641 e 165.704 e ao disposto 
no Art. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, estipular na decisão, 
após ouvir a mulher custodiada, determinações acerca de como se dará: 
o sustento financeiro do núcleo familiar, o desenvolvimento das ativida-
des escolares da criança, autorização para idas ao médico (da mulher e da 
criança), possibilidade ou não de trabalhar e eventuais encaminhamentos 
para redes de atendimento de serviços e políticas públicas.

Atores do sistema de justiça criminal: Magistratura, Ministério Público e 
Defensoria Pública 

É certo que magistrados/magistradas detêm plena autonomia para analisar a 
norma legal à luz do caso concreto. Os processos criminais envolvendo mulhe-
res potenciais beneficiárias da prisão domiciliar devem atentar para as especifi-
cidades e os elementos de cada caso. Contudo, seria fundamental que membros 
da Magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Pública observassem al-
gumas questões:

• Em concordância com a Resolução no 213, de 2015, do CNJ, artigo 1o, os/as 
magistrados/magistradas devem garantir que a narrativa das mulheres 
presas seja ouvida através de seus relatos de como se deu as circunstân-
cias em que se realizou sua prisão ou apreensão.

• Considerar nas decisões uma análise técnica psicossocial que possa indicar 
as condições sociais e situações de vulnerabilidade nas quais podem estar 
inseridas para possíveis encaminhamentos a serviços de assistência so-
cial, hospitalar ou psicológica, para viabilizar condições de cumprimento da 
prisão domiciliar desde que consultada a pessoa custodiada.

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5183497
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5596542
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• Garantir autorização de forma célere para o deslocamento para cumpri-
mento das medidas cautelares impostas judicialmente, como compareci-
mento periódico ao fórum, e para acesso aos serviços municipais, como 
CAPS e casas de acolhida.

• Considerar a importância do acesso à informação com linguagem acessí-
vel, com tradutores, quando necessário, clara e detalhada, acerca do direito 
à prisão domiciliar, para a compreensão do procedimento, da decisão to-
mada no caso, dos próximos passos processuais e dos efeitos que isso 
terá em sua vida e das determinações impostas para seu cumprimento. 
Além disso, a elaboração de materiais no formato de cartilhas informativas 
para mulheres que passam por audiência de custódia e para aquelas que 
estão presas.  

• No caso de mulheres migrantes, estabelecer interlocução com órgãos di-
plomáticos do país de origem da custodiada, informando sobre a decreta-
ção da prisão domiciliar para que seja dado o apoio necessário.
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