
LIBERTA Criminalização de Mulheres
e Sistema Prisional Baiano

93% são negras

Quem são as
mulheres presas

em flagrante
em Salvador

?1 Dentre as mulheres presas em flagrante na cidade de Salvador, entre 2016 e 2019, 

um olhar sobre os dados coletados revelam um perfil muito demarcado: 93% das 

mulheres são negras, 65% possuem no máximo o fundamental incompleto e 66% 

são solteiras. Em relação à situação laboral (nos processos que possuem tal 

informação) temos um quadro de 32% de desempregadas, 15% de vendedoras 

ambulantes e 10% de trabalhadoras domésticas.

32% desempregadas

65% ensino fundamental incompleto

66% solteiras

2 Contexto das prisões em flagrante

Dados sobre a situação concreta das 
mulheres quando presas em flagrante 
contribui para compreender um pouco 
melhor as dinâmicas de atuação das 
agências de criminalização do Estado. 

Tipos 
de

Crimes

É notável como a maior parte dos crimes não foi cometido com emprego 
de violência ou grave ameaça contra pessoas, sendo importante destacar 
que em 98% dos casos as mulheres não portavam qualquer tipo de arma.

Registro de prisões anteriores:

98%
dos casos

as mulheres
não portavam

qualquer
tipo de arma

A maioria das mulheres que passaram por audiência de custódia não 
apresentavam registros de outras prisões em sua vida. Este é um dado marcante, 

já que é bastante difundida a imagem de que as pessoas presas pela polícia são 
criminosas perigosas, reincidentes ou com “passagens” em delegacias.

66%
dos casos

nunca tinham
sido presas

anteriormente

possuem no maxímo 

PRISÃO EM FLAGRANTE X TIPO DE CRIME

Crimes patrimoniais com grave ameaça ou violência 
(Roubo - Isolado ou em concurso)
Lei de Drogas (Isolada ou em concurso)
Outros
Crimes patrimoniais sem grave ameaça ou violência
(Furto, Receptação, Estelionato - Isolado ou em concurso)
Crime contra a vida (Homicídio tentado)

40(30%)

2(2%) 11(8%)

63(48%)
16(12%)

PRISÃO EM FLAGRANTE X PRISÕES ANTERIORES

 85(66%)

 44(34%)

Nunca tinham sido presas anteriormente
Já tinham sido presas anteriormente

Realização:                            Parceria:            Apoio:



Decisão judicial

em audiência
de custódia

3
O percentual de 70% de concessão de liberdade com cautelares é uma taxa 
maior que verificada no universo geral de homens e mulheres no período. 
Contudo, cabe destacar que os dados expõem a quase inexistência de 
liberdade plena para mulheres que foram conduzidas ao judiciário e um 
percentual de uso da prisão preventiva ainda alto considerando o tipo de 
crime imputado, a primariedade (como regra) e a ausência de posse de 
arma. Destaque-se que, entre as mulheres brancas apenas uma foi 
mantida presa após decisão judicial.

70% Liberdade provisória
com cautelares

Medidas cautelares
e controle da liberdade4

O uso indiscriminado de cautelares nos casos em 
que foi concedida a liberdade, evidencia uma das 
facetas da violação da presunção de inocência: a 
mulher ré em processo criminal não tem direito a 
liberdade plena.

29% 
Proibição 

da comarca
de se ausentar

17% 
Recolhimento

noturno

MULHERES PRESAS EM FLAGRANTE X DECISÃO JUDICIAL

Liberdade provisória com cautelares
Prisão Temporária
Liberdade provisória sem cautelares

25(19%)

6(5%)

90(70%)

2(1%)

1(1%)
5(4%)

Prisão preventiva
Prisão domiciliar
Relaxamento da prisão

 66(64%)22(21%)

15(15%)

Três cautelares ou mais
Duas cautelares
Uma cautelar (incluindo desvirtuamento do Programa Corra Pro Abraço)

QUANTIDADE DE CAUTELARES APLICADAS EM DECISÕES DE LIBERDADE

64% 
Três cautelares

ou mais

CAUTELARES MAIS APLICADAS EM DECISÕES DE LIBERDADE
(ISOLADAMENTE OU EM CONCURSO)

Comparecimento periódico em juízo
Proibição de se ausentar da comarca
Proibição de frequentar determinados lugares
Recolhimento noturno

79(35%)

Fiança
Limitação de fim de semana
Monitoramento eletrônico

66(29%)

25(11%)

40(17%)
9(4%)

7(3%) 2(1%)

35% 
Comparecimento

periódico
em juízo



Nos processos criminais de tráfico 
de drogas, o flagrante policial é 
responsável pelo início da quase 
tota l idade dos  processos  de 
criminalização. Aqui estereótipos 
socio-raciais cumprirão um papel 
determinante em saber quem serão 
aquelas mulheres selecionadas 
pelas agências policiais.

É notável nos processos criminais de tráfico de 
drogas uma maior severidade nas decisões judiciais: 
além de receberem um percentual ligeiramente 
menor de liberdade provisórias, mais mulheres sem 
qualquer registro de prisões anteriores são mantidas 
encarceradas preventivamente, quando se compara 
com o número de decretação de preventivas em 
geral. Importa destacar que em todos os processos 
criminais sobre tráfico de drogas analisados, as 
mulheres não portavam qualquer tipo de arma.

Lei de drogas5

96% das presas em flagrante
são negras

64% 
nunca tinham 

anteriormente
sido presas

... As mulheres não
portavam qualquer

tipo de arma.

PRESAS EM FLAGRANTE (LEI DE DROGAS) X RAÇA

 49(96%)

 2(4%)

NEGRA                   BRANCA

DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA (LEI DE DROGAS) 
X PRISÃO ANTERIORES

 9(64%)

 5(36%)

Nunca tinham sido presas anteriormente
Já tinham sido presas anteriormente

PRESAS EM FLAGRANTE (LEI DE DROGAS) X DECISÃO JUDICIAL

Liberdade provisória com cautelares
Prisão preventiva

14(22%)

4(6%)

42(67%)

3(5%)

Prisão domiciliar
Relaxamento de prisão

DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR (PREVENTIVA, DOMICILIAR E
TEMPORÁRIA X PRISÕES ANTERIORES

 16(52%)

 15(48%)

Nunca tinham sido presas anteriormente
Já tinham sido presas anteriormente
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