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RESUMO

As prisões existem desde a Antiguidade, porém até meados do sec. XVI elas serviam apenas como prisão custódia. Somente a partir desta época 
passaram a ser tratadas também como sanção penal. Preliminarmente, deve ser ressaltado acerca das prisões, que hodiernamente elas estão 
divididas em: prisão-pena e prisão cautelar. A primeira refere-se à sanção aplicada após sentença condenatória transitada em julgado de crime e, 
a segunda ocorre na persecução criminal. A prisão cautelar está prevista no art. 283 do Código de Processo Penal Brasileiro e, no art. 5º, LXI, da 
Constituição Federal Brasileira e se divide em prisão em flagrante, temporária e preventiva. Neste trabalho caberá discorrer apenas sobre a prisão 
preventiva e a possibilidade de sua substituição pela prisão domiciliar. A Prisão Preventiva trata-se de uma prisão processual com natureza 
cautelar, devendo ser devidamente motivada. Seus fundamentos  tem fulcro a partir do art. 311 do CPP podendo ser substituída ou revogada se 
sobrevierem razões que justifiquem tais atos com base nos art. 315 e 316 do CPP e no princípio do Livre Convencimento Motivado. Já a Prisão 
domiciliar é uma medida substitutiva da Prisão Preventiva e por isso, detém uma natureza jurídica cautelar subsidiária, com ressalvas de 
Guilherme Nucci que discorda deste entendimento, uma vez que sobre sua ótica, não ocorre uma substituição, mas apenas um cumprimento em 
local diverso daquele pretendido. Esta substituição consiste no recolhimento do acusado em sua residência, só podendo dela se ausentar por 
ordem do juiz.  Neste caso se aplica dois dos mais importantes princípios da prisão cautelar em relação à prisão domiciliar: o da Jurisdicionalidade, 
no qual se fala da necessidade do devido processo legal assegurado pela então prisão cautelar, na medida em que mantém o indivíduo ao alcance 
da justiça para o devido prosseguimento do processo e, o princípio da Motivação, assegurando à devida fundamentação do magistrado prevista 
no art. 315 do CPP, cabível no momento da substituição da preventiva pela domiciliar. Nesta esteira surgiu a Lei nº 13.257/16 estabelecendo 
novas hipóteses no rol do artigo 318, CPP, com foco maior no inciso V, que concede prisão domiciliar para mulheres que tenha filho menor de 12 
anos, acrescendo mais uma possibilidade a ser observada pelos magistrados. Esta alteração é fruto de uma evolução frente às garantias 
fundamentais, não só da acusada, mas em face do menor que sendo incapaz, necessita do amparo maternal nesse primeiro período do seu 
crescimento e desenvolvimento. Com o advento desta nova hipótese de prisão domiciliar, percebe-se o avanço do ordenamento jurídico ao se 
preocupar com os menores, trabalhando uma perspectiva futura de um país mais igualitário, acessível e acolhedor na construção de seus 
cidadãos, mesmo no cenário do Direito Criminal. Ressalta-se que esta nova lei também garantiu a possibilidade de prisão domiciliar ao homem, 
caso seja o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos, comprovado idoneamente. Por fim, entende-se que apesar da medida 
ser importante como política pública voltada para o desenvolvimento infantil, não há obrigatoriedade na sua aplicação, vez que o instituto da 
prisão domiciliar não pode colocar em risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal, tampouco à aplicação da lei penal. Por isso, 
não se trata de uma concessão obrigatória pelo simples cumprimento do requisito estabelecido no art. 318, V, mas apenas de um requisito 
mínimo, que juntamente com o principio da adequação proporcionará a análise de cada caso concreto pelo magistrado que decidirá sobre a 
concessão ou não, sempre de forma motivada, levando também em consideração aspectos como as circunstâncias individuais da presa, a 
eventual impossibilidade de assistência aos filhos por outras pessoas e a situação econômica da família. Este trabalho utilizou-se de pesquisa 
aplicada, qualitativa, exploratória e bibliográfica, com método dialético e fenomenológico.
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