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RESUMO

A prisão domiciliar prevista no Código de Processo Penal constitui forma especial de cumprimento da prisão preventiva, visando tratamento 
diferenciado àqueles que se apresentem em determinadas condições, evitando que sejam submetidos às mazelas do sistema carcerário e 
proporcionando, em determinados casos, a integração familiar. Trata-se de medida que se coaduna com garantias constitucionais, notadamente 
o respeito à integridade física e moral do preso, a possibilidade de que mulheres presas possam permanecer com seus filhos durante o período de 
amamentação e posteriormente, além de evitar tratamento desumano. Diante da mudança recente no artigo 318 do referido código, por razão 
da Lei n. 13.257 de 2016 - Estatuto da Primeira Infância-, a qual alterou o inciso IV do referido dispositivo, passando a constar somente a palavra 
“gestante” e inseriu os incisos V e VI, buscou-se tutelar não apenas a pessoa do acusado, mas principalmente, garantir o imprescindível cuidado 
destinado à criança. A alteração legislativa encontra respaldo nas chamadas Regras de Bangkok - Regras das Nações Unidas Para o Tratamento de 
Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade Para Mulheres Infratoras, que propõem um olhar diferenciado para as especificidades de 
gênero no encarceramento feminino, cujo crescimento vem apresentando números alarmantes. A prisão domiciliar tem gerado muita polêmica 
nesses últimos meses, tendo em vista que Adriana Ancelmo, mulher do ex-Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, teve sua prisão 
preventiva substituída pela prisão domiciliar por ter filho menor de doze anos, gerando então um desconforto social, pois muitas presas não 
teriam ainda usufruído deste benefício. Diante do foco na referida questão, surgiram inúmeras controvérsias, dentre as quais se pretende abordar 
no presente trabalho: (I) a obrigatoriedade ou faculdade do juiz em realizar a substituição pela prisão domiciliar quando presentes algumas das 
condições previstas em lei; (II) a necessidade de observar critérios subjetivos, como características pessoais do agente, ou apenas a observância 
do critérios objetivos do artigo 318 do CPP; (III) a constitucionalidade ou não do tratamento diferenciado entre homens e mulheres com filhos de 
até doze anos incompletos. Assim, por meio de levantamento doutrinário e jurisprudencial, a pesquisa tem por objetivo explicitar e discutir 
questões que permeiam a prisão domiciliar, bem como refletir acerca dos impactos e representações sociais trazidos pela mudança legislativa.
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