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Resumo 

Estudo sobre a disposição legal da prisão domiciliar enquanto medida cautelar, em 

outras palavras, antes da sentença penal condenatória confirmatória em segunda instância, 

avultando-se adequação e necessidade para asseguramento do processo, da instrução criminal, 

da ordem pública ou econômica, podendo o juiz conceder se enquadrado nas hipóteses legais 

específicas dirigidas à preservação da saúde e/ou relações familiares. Também serão 

exploradas suas representações na fase de execução penal, em seu viés espelhado de caráter 

humanitário e ainda no subsidiário à falta de suporte para a concretização do regime aberto 

desenhado pelo constituinte, as distâncias e aproximações dos institutos de mesma alcunha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 Study about the domiciliary imprisonment legal dispositions as cautionary measure, in 

other words, before the condemnatory penal sentence definitely confirmed in second instance, 

being noticed adequacy and necessity for the securing of the process, the criminal proofing, 

public or economic order, being assured that the judge may concede if supported by the 

specific legal hypothesis driven to the preservation of the health and/or familiar relationship. 

Also are going to be explored its representations in the execution phase, as its mirrored facet 

of humanitarian matter and still, as subsidiary to the lack of possible effectiveness as drawn 

by the law, the similarities and differences between the institutes labeled in the same 

nomenclature. 
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I - Introdução 

 O intento do presente trabalho é analisar a prisão domiciliar enquanto medida cautelar 

alternativa, sob a perspectiva ontológica e deontológica, se analisará com maior vagar o caso 

de Adriana Ancelmo, que ganhou destaque na mídia por ter recebido o benefício, se 

comparada a outras mulheres em condições semelhantes, e até gestantes, às quais teria sido 

negada a deferência. Além do caso específico de outras mulheres que poderiam de maneira 

similar à ex-primeira dama do Rio de Janeiro, criar/manter laços com seus filhos, prestar-lhes 

os devidos cuidados; na ponta oposta do seletivismo penal Rafael Braga Vieira, símbolo do 

movimento negro e que também esteve em prisão domiciliar com tornozeleira, este já na fase 

executória da pena e as milhares de presas preventivamente, em sua maioria relacionado a 

drogas.  

O método comparativo aqui também será empregado para melhor compreender a 

forma que o ordenamento jurídico processual penal vem sendo estruturado, como o instituto 

se insere nesta conjuntura, da maneira que é prescrito e como vem sendo aplicado. Ademais, 

as suas diferenças para com as demais modalidades de prisão domiciliar, cabe dizer já na fase 

de execução também por fins humanitários e na hipótese, quase regra, de insuficiência de 

casas de albergado na progressão de regime, se espera que não se depreenda um tema 

demasiadamente amplo, mas mera contextualização. 

 As premissas básicas que suportarão o trabalho indicam que o processo penal tem 

autonomia em relação ao processo civil e ao direito penal; entretanto, nem por isso se conclui 

estar separado de modo estanque no ordenamento. O fim último do Direito é a consecução da 

Justiça, por mais subjetivo que possa ser. O processo é um encadeamento de procedimentos, 

por ser penal, visando a uma pena justa. Esta deve ter papel retributivo, preventivo e 

ressocializador, bastantes aspirações almejadas, ainda tendo que ser harmonizadas com a 

individualização da pena, sem que isso transborde em direito penal do inimigo. 

 Tais pressupostos foram pontuados ao longo do desenvolvimento, este será dividido 

em dois capítulos, no primeiro se debruçou sobre a prisão cautelar, seus requisitos e 

pressupostos, em virtude da natureza da prisão domiciliar enfocada, prevista no código de 

processo penal, e pela possibilidade de combiná-la com medidas cautelares diversas da prisão, 

que frequentemente se torna uma relação inextricável com outras medidas cautelares com 
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vistas a manter um mínimo de controle, sobretudo com a monitoração eletrônica, para 

harmonizar o interesse público de assegurar o processo e as condições pessoais delicadas do 

acusado. No segundo, se perscrutou a prisão domiciliar em si, diante das dificuldades em se 

oferecer um tratamento condigno, ainda mais o de manter um ambiente em separado, ou seja, 

promove limitação mais moderada à esfera do indivíduo presumidamente inocente e uma 

vantagem colateral e não menos importante das medidas alternativas, se percebe ser menos 

oneroso ao Estado; além disso, as hipóteses de aplicação do instituto, barreiras impostas e 

seus efeitos. 

O objetivo perquirido por este trabalho será refletir como está sendo realizada a 

interpretação, sobretudo dos tribunais superiores, da prisão domiciliar. Deixando de lado 

anseios de colocar classes sociais como fórmula pronta para uma visão maniqueísta de certo e 

errado, favorecidos e injustiçados, e sim como fator relevante na análise do todo. A proposta 

foi de crítica, e não de fomento à odiosa vingança, nem quanto aos atores e nem quanto aos 

julgadores, sob pena de nos tornarmos réplica da mídia sensacionalista que cria tribunais ad 

hoc na sociedade e que tanto se censura, a mesma que compõe a imprensa, o veículo sem o 

qual muitas das notícias que nos horrorizam permaneceriam encobertas. 
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2 - Do Processo Penal Cautelar  

Como é sabido, e será mais aprofundadamente estudado no capítulo 3, a prisão 

domiciliar é modalidade de medida cautelar. Aqui, faremos uma primeira incursão no tema da 

prisão cautelar. 

2.1-Conceito 

A prisão cautelar só se justifica, se houver prova do crime e indícios de autoria (justa 

causa), ou seja, o fumus comissi delicti, e periculum libertatis, que consiste no perigo à ordem 

pública, econômica, ao correto discorrer do processo ou para assegurar a aplicação da lei 

penal. Os requisitos objetivos são: a pena cominada ser superior a 4 anos (que pode ser 

flexibilizada, ou se tratar de incisos alternativos, não cumulativos, para alguns autores), 

reincidente e/ou em violência doméstica e que as medidas alternativas não se mostrem 

suficientes ou ainda por incerteza quanto à identidade do indiciado (parágrafo único). Logo, a 

prisão cautelar é uma exceção à liberdade que se revela indispensável à manutenção da ordem 

pública e por características pessoais se concede, em exceção à exceção, a possibilidade da 

prisão domiciliar, altruisticamente, e paradoxalmente impondo uma restrição sem sentença de 

condenação, quanto mais confirmatória de segundo grau. 

O título IX do CPP, art. 282 e seguintes, contempla a prisão em flagrante, prisão 

domiciliar, prisão temporária e medidas cautelares, podendo agrupá-las como prisão cautelar, 

pode ser lida como termo genérico, abrangendo a todas essas espécies de medidas cautelares 

de natureza pessoal. 

O inciso I demonstra o fim visado: “necessidade para aplicação da lei penal, para a 

investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a 

prática de infrações penais”.  A prisão é não apenas subsidiária às alternativas, como também 

é inviável quando inexistente, por óbvio, a privação da liberdade como pena, afinal o 

acessório não pode superar o principal, expresso no art. 283, §1o, do CPP. Os crimes puníveis 

com pena de reclusão menor de 4 anos, em regra, não podem ser convertidos em prisão 

cautelar, ou se a pena final é multa, não se decreta a prisão preventiva quando houver suspeita 

de prática do fato sob o manto de excludente de ilicitude e a medida cautelar não pode 

representar maior gravame ao réu. Aqueles crimes cuja pena máxima é inferior a 4 anos 

também pode ensejar a decretação da preventiva, se o caso concreto demonstrar 
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periculosidade excessiva, sendo indispensável fundamentação, que não se baste em rigorismo 

pelo crime em abstrato. 

Tourinho define a prisão como supressão da liberdade individual, mediante clausura, 

em princípio. Refina como privação da liberdade de ir e vir, tendo em vista a prisão em 

regime aberto e domiciliar. O mesmo cita a lição de Castro Souza, em que necessidade, 

adequação, proporcionalidade e menor intervenção possível, presentes no art. 282, do CPP, 

“nada mais são do que emanação do princípio constitucional da presunção de inocência do réu 

que impõe que qualquer limitação à sua liberdade anterior à condenação com trânsito em 

julgado deva não só ser socialmente necessária mas também suportável”. 1 

Contudo nem sempre foi assim. As reformas no Código o afastaram da preventiva 

obrigatória, prevista em sua versão original, sem precisar ir ao extremo de rememorar as 

ordálias e os suplícios traumatizantes impostos. Ao longo da história foi criativa a tortura, em 

busca de uma verdade real. As opções do juiz, entre nós, eram prender ou livrar solto, sendo 

então o mais natural aquela opção, salvo quando fosse apenado com multa ou pena privativa 

de liberdade com máximo inferior a 3 meses, quando o detido deveria, então, ser posto em 

liberdade após a lavratura do auto. A reforma que se destacará mais a frente será a produzida 

com Lei 12.403/11. 

Paulo Rangel conceitua a prisão cautelar como uma espécie de medida cautelar, ou 

seja, é aquela que recai sobre o individuo, privando-o de sua liberdade de locomoção, mesmo 

sem sentença definitiva. É cediço que a medida cautelar pode recair sobre a coisa (res), v.g. 

busca e apreensão, sequestro, arresto, e sobre a pessoa (personae), é a privação da liberdade, 

antes da sentença proferida no processo de conhecimento. 

Não obstante, para o STJ, não há incompatibilidade no fato de o juiz, na sentença, ter 

condenado o réu ao regime inicial semiaberto e, ao mesmo tempo, ter mantido sua prisão 

cautelar. Se ainda persistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar (no caso, o risco de 

fuga), o réu deverá ser mantido preso mesmo que já tenha sido condenado ao regime inicial 

semiaberto.2 

                                                           
1 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. Volume 3. 35a ed. Editora Saraiva. 2014. p. 431 
2Por outro lado, é ilegal a manutenção da prisão provisória na hipótese em que seja plausível antever que o início 

do cumprimento da pena, em caso de eventual condenação, será feita em regime menos rigoroso que o fechado. 

No caso concreto, o STJ vislumbrou que, se o réu for condenado, ele não o será no regime fechado. Logo, por 

essa razão, não deveria responder o processo preso. 
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O fator relevante para que o STJ mantenha ou não a prisão é a existência de indícios 

concretos de que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, para a 

conveniência da instrução criminal ou para evitar riscos à aplicação da lei penal. Em outras 

palavras, mesmo sendo possível antever que o regime será o semiaberto, a prisão cautelar é 

mantida quando se mostrar realmente necessária. Portanto, deve-se manter em linha de 

princípio proporcionalidade entre a pena a ser abstratamente cominada e a medida cautelar, 

neste ponto tal qual o processo civil. 

No que importa a apresentação inicial do acusado, que deveria passar pelo crivo do 

delegado de polícia, com a Resolução do CNJ no 213/15 dota-se de obrigatoriedade a 

audiência de custódia, de modo a consolidar o art. 7o, 5, do Pacto de São Jose da Costa Rica, 

em que se extrai que a apresentação imediata às autoridades competentes dentro do prazo 

razoável de 24h. A audiência de custódia tem se mostrado um sucesso estrondoroso, soltando 

40% mais presos do que habitualmente faziam. 

Nucci critica o tom miraculoso com que costuma-se tratar a matéria, pois uma 

economia de R$4,3 bilhões (dado exposto em Plenário na ADI 5.240 STF) por ano com  a 

implantação de tal instituto indica que ou os juízes não estavam lendo os autos, ou que a partir 

de então coloca-se em liberdade aquele que lhe “parece simpático” e “mantém preso o 

antipático”, se pergunta se os juízes eram prevaricadores contumazes, sem ler o auto de 

custódia e já convertia em prisão ou se se comove com seu semblante. Os defensores apontam 

para que de outro modo, o interrogatório só seria ao final, antes da reforma de 2008 era o 

primeiro ato do processo, que foi fundamentadamente alterado em vistas de um contraditório 

efetivo3. A moral não é que a audiência de custódia seja uma medida a ser revista, mas que se 

deve ter cuidado com as ideias novas como o grande apanágio da justiça. 

Inexiste prazo para a prisão preventiva, não obstante a doutrina tratar como um prazo 

de 81 dias, conforme atesta Nicolitt; ao passo que, o próprio propõe um prazo maior, pautado 

                                                                                                                                                                                     
Conforme afirmou o Ministro, a prisão provisória é providência excepcional no Estado Democrático de Direito, 

só sendo justificável quando atendidos os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade. 

Dessa forma, para a imposição da medida, é necessário demonstrar concretamente a presença dos requisitos 

autorizadores da preventiva (art. 312 do CPP) — representados pelo fumus comissi delicti e pelo periculum 

libertatis— e, além disso, não pode a referida medida ser mais grave que a própria sanção a ser possivelmente 

aplicada na hipótese de condenação do acusado. É o que se defende com a aplicação do princípio da 

homogeneidade, corolário do princípio da proporcionalidade, não sendo razoável manter o acusado preso em 

regime mais rigoroso do que aquele que eventualmente lhe será imposto quando da condenação. 

STJ. 5ª Turma. HC 182.750-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 14/5/2013 (Info 523). 

http://www.dizerodireito.com.br/2014/07/e-possivel-manter-prisao-preventiva-do.html 
3 Para o autor, argumentos sofismáticos para não manter no cárcere quem nele não deveria estar p.74. 
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no cálculo aproximado que os atos processuais levam, 92 dias no rito ordinário com o 

comportamento normal das partes, 187 em casos complexos, mas que deveriam ser levados 

como marco instransponível, acima dos quais seria excesso.4 Resta indefinido o prazo de 

duração da prisão e das medidas cautelares. O PL 156/09 tentou estabelecer reexame 

obrigatório da medida constritiva, fixando para que a cada 60 dias, constava do art. 282, §7o, 

que foi derrubado pela Câmara dos Deputados. 

No que importa o local a serem condicionados, nesse meio tempo, na prisão 

preventiva Lopes Jr. bem sintetiza: 

Estabelece o art. 300, do CPP que os presos provisórios deverão ficar separados 

daqueles que já estiverem definitivamente condenados. Não se trata de uma inovação, 

mas sim de reforçar uma regra já existente desde 1984 na Lei de Execuções Penais e 

pouco observada. É uma tentativa de dar eficácia a uma norma “pré-existente” e que 

nunca funcionou. No fundo, deveríamos ter, realmente, casas prisionais distintas para 

presos cautelares e definitivamente condenados ou, no mínimo, alas e galerias 

completamente separadas, para reduzir o nível de violência e submissão e ainda, a 

negativa promiscuidade que se estabelece. 5 

 Diante do exposto, se depreende que tais presos devem receber tratamento distinto, 

que há muito vem sendo desconsiderado e que o limite temporal é a sentença confirmatória 

em segundo grau, conforme se abstrai da mudança de entendimento que será perscrutada no 

tópico 2.3. 

Vale notar que recentemente o Art. 84, da LEP ganhou contornos ainda mais precisos:  

O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. 

§ 1° O preso primário cumprirá pena em seção distinta daquela reservada para os 

reincidentes. 

§ 1o  Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios:     

(Redação dada pela Lei nº 13.167, de 2015) 

I - acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados;    (Incluído pela Lei nº 

13.167, de 2015) 

II - acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à 

pessoa;     (Incluído pela Lei nº 13.167, de 2015) 

III - acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversos dos apontados 

nos incisos I e II.     (Incluído pela Lei nº 13.167, de 2015) 

§ 2° O preso que, ao tempo do fato, era funcionário da Administração da Justiça 

Criminal ficará em dependência separada. 

§ 3o  Os presos condenados ficarão separados de acordo com os seguintes critérios:     

(Incluído pela Lei nº 13.167, de 2015) 

                                                           
4 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 6ª ed. RT.  p. 806. 
5 LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 625. 
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I - condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados;     (Incluído pela Lei 

nº 13.167, de 2015) 

II - reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave 

ameaça à pessoa;     (Incluído pela Lei nº 13.167, de 2015) 

III - primários condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave 

ameaça à pessoa;     (Incluído pela Lei nº 13.167, de 2015) 

IV - demais condenados pela prática de outros crimes ou contravenções em situação 

diversa das previstas nos incisos I, II e III.     (Incluído pela Lei nº 13.167, de 2015) 

§ 4o  O preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela 

convivência com os demais presos ficará segregado em local próprio.    (Incluído pela Lei nº 

13.167, de 2015) 

Em outras palavras, legisla-se sem o cuidado de verificar se a divisão mínima vem 

sendo respeitada, quanto mais com maiores especificidades, o que demandaria recursos e 

interesse das políticas públicas. 

2.2 - Caraterísticas 

As características da jurisdicionalidade, acessoriedade, preventividade, 

instrumentalidade hipotética, provisoriedade e excepcionalidade informam a prisão 

domiciliar.6 Evidente que toda decisão dever ser escrita e fundamentada pela autoridade 

competente, esta imposição está associada à segurança do principal, que deve conter uma 

correlação lógica, restando precário, se mantendo rebus sic stantibus e só devendo a prisão 

cautelar ser implementada como ultima ratio. 

O princípio da vedação à proteção insuficiente dos bens jurídicos tutelados pelo direito 

penal precisa ser harmonizado com a presunção de inocência, até porque não existem 

princípios absolutos, por mais relevantes que possam ser.7 Para resguardar o processo 

criminal, em situações em que o acusado apresente óbice à instrução processual, cujo fim 

último é a imposição ou não de uma pena justa, observada a retribuição, punição e posterior 

ressocialização8. 

O professor Nicolitt critica com veemência os incisos I e II do art. 282, do CPP, pois 

pretensamente dirigidas a evitarem a prática de infrações penais, ao invés da tutela do 

                                                           
6 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 6ª ed. RT.  p. 758. 
7 para Lopes Jr. e Nicolitt a proporcionalidade se mostra inaplicável nestes casos. Nicolitt diz ser concebível no 

plano concreto, apenas diante de tensão entre dignidade e dignidade da pessoa humana, pois sob sua perspectiva 

ponderar, pode vir a importar em restringir ou relativizar. p. 738. A dignidade não pode ceder a interesses 

comunitários 
8 Para Nicolitt, a presunção de inocência é o limite teleológico das medidas cautelares. p. 743. 



8 
 

 
 

processo, se imiscuindo no objetivo da pena, antes de transcorrido o devido processo. Se opõe 

também à vagueza de “circunstâncias do fato” e à invocação de condições pessoais do autor, 

remetendo ao direito penal do autor. 

Na parte final do art. 312 já citado, tem-se que deve haver indícios de materialidade, 

que no direito civil chama-se de fumus boni iuris, se transforma em fumus comissi 

delicti. Quanto aos fundamentos que podem variar, do início do dispositivo, 

caracteriza o periculum in mora, aqui periculum libertatis. Cumprindo ao juiz 

fundamentar (art. 93, IX, da CF), não se bastando na mera repetição do dispositivo 

legal, sendo infundada aquela que se baseia exclusivamente na gravidade abstrata do 

delito ou que se pauta em clamor público.9  

Tourinho associa o art. 319, II, III, VI e VII, do CPP com o justo receio do 

cometimento de novos crimes, para evitar a prática de infrações penais está 

“umbilicalmente” ligada à frase anterior nos casos expressamente previstos10. Já o II, confere 

poderes ao juiz, ressalvada a preventiva ou temporária, poderes para, em face da gravidade do 

crime, das circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado aplicar uma das medidas 

diversas do encarceramento. Isolada ou cumulativamente, em último caso, decretar prisão 

preventiva, ainda na fase instrutória. 

2.3 - Presunção de inocência 

O referido princípio se desdobra em uma forma de tratamento, em inversão do ônus da 

prova e coloca a privação de liberdade, deontologicamente, como última opção, devendo 

haver justa causa, embasamento forte o suficiente para desnaturar o status de inocente, 

próprio de um sistema acusatório. Está expressamente consagrado no art. 5o, LVII, da 

Constituição brasileira. 

Aury Lopes Jr. afirma remontar ao Direito Romano, tendo sido atacada e invertida na 

Inquisição da Idade Média; consagrado na Declaração dos Direitos do Homem em 1789, 

novamente subvertido com o totalitarismo fascista (Manzini apregoa ser atenuação da 

presunção implícita na tautologia de que a ação penal nasce do delito).11 Se contrapõe à 

                                                           
9 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 6ª ed. Revista dos Tribunais. 2016. p.757. 

A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, deferiu liminar em Habeas Corpus (HC 

405.743) a um homem indiciado por apropriação indébita de carga de cerveja, receptação e associação 

criminosa; porque o juiz se limitou a fundamentar o fumus comissi delicti sem demonstrar, de modo concreto, 

por quais razões a liberdade do paciente seria atentatória à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da 

instrução criminal ou à garantia da aplicação da lei penal. Acesso em 17/07/17: http://www.conjur.com.br/2017-

jul-17/homem-hc-stj-porque-preventiva-nao-foi-fundamentada 
10 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. Volume 3. 35a ed. Editora Saraiva. 2014. p.557. 
11 LOPES JR., Aury. Fundamento do Processo Penal – Introdução Crítica. 3a ed. Saraiva Jurídico. 2017. p. 94 
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verdade real, que se aficciona em revelar um culpado, a despeito dos meios, se satisfaz com 

alguma verdade. 

No mesmo esteio, professor Nicolitt estabelece uma axiologia tridimensional, como 

regra de tratamento, de julgamento e garantia. De eficácia irradiante se espraia para além do 

processo ou do direito penal, abarcando qualquer medida restritiva de direito.12 A disposição 

pode ser distinta, mas no fundo estão de acordo na interpretação de tal princípio. Se 

distanciam de certos autores, que acerca das medidas cautelares se posiciona: “Nosso 

entendimento, portanto, é o de que a prisão preventiva, bem como todas as demais 

modalidades de prisão provisória, não afronta o princípio constitucional do estado de 

inocência, mas desde que a decisão seja fundamentada e estejam presentes os requisitos da 

tutela cautelar (comprovação do perigo da demora de se aguardar o trânsito em julgado, para 

só então prender o acusado)”. 

Ainda na visão desse autor, trata-se de dever de tratamento, atuando em dimensão 

interna e externa ao processo, assevera que a regra de tratamento é sua feição que mais 

importa ao estudo das cautelares, funcionando como limite teleológico13. A interna importa 

que o juiz determine que a carga probatória seja inteiramente do acusador, que a dúvida 

conduza à absolvição e impõe severas restrições à determinação de prisões cautelares, regras 

de tratamento e julgamento. Externamente, exige que se proteja a publicidade abusiva e 

estigmatização do réu, o contrário do espetáculo midiático recorrente. 

A seguir, transcreve-se a reação de Lopes Jr. sobre a decisão de prisão com sentença 

confirmatória em segundo grau, julgada ano passado14: 

Podemos afirmar que a Constituição ‘não recepcionou a presunção de inocência’ e que, 

portanto, está correta a decisão do STF? Não, é um duplo erro. Em primeiro lugar, afirmar que 

a Constituição recepcionou apenas a “presunção de não culpabilidade” é uma concepção 

reducionista, pois seria alinhar-se ao estágio “pré-presunção de inocência” não recepcionada 

pela Convenção Americana de Direitos Humanos e tampouco pela a base democrática da 

Constituição. A essa altura do estágio civilizatório, Constitucional e Democrático, a Presunção 

de Inocência ‘não precisa estar positivado em lugar nenhum: é pressuposto – para seguir Eros – 

neste momento histórico, da condição humana’[2]. Ademais, temos a expressa recepção no 

                                                           
12Ibid. p. 154 
13 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 6ª ed. Revista dos Tribunais. 2016. p. 744 
14 Devendo-se manter em mente que o dito autor, sem retirar seu brilhantismo, é um pouco radical em suas 

acepções, não admite, e.g., a suspensão condicional, quanto mais a transação, que são majoritariamente aceitos 

(A pena depende da existência efetiva e total do processo penal, posto que, se o processo termina antes de 

desenvolver-se completamente (arquivamento, suspensão condicional, etc.) ou não se desenvolve de forma 

válida. (LOPES JR., Aury. Fim da presunção de inocência pelo STF é nosso 7 a 1 jurídico. Acesso em 22/04/17: 

http://www.conjur.com.br/2016-mar-04/limite-penal-fim-presuncao-inocencia-stf-nosso-juridico) 
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artigo 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos: “Toda pessoa acusada de delito tem 

direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa.”
15

 

Apesar da decisão do STF no HC 126.292, ratificada pelo guardião da Constituição 

nas ADCs 43 e 44, a presunção de inocência persiste, aplicada de maneira moderada, sob o 

pretexto de combate à corrupção. Mesmo sabendo, que os crimes de colarinho branco que 

costumam sair incólumes da persecução penal. 16 

Voltou-se à opção existente antes de 2009, quando se interpretava viável, uma vez que 

os recursos especial e extraordinário não tinham efeito suspensivo. Nucci se manifesta com 

respeito ao Pretório Excelso, por a ele ser “dada a competência de avaliar as normas 

constitucionais”, mas atribui muito disso “à chamada Operação Lava Jato, que a pretexto de 

combater a corrupção vem atropelando alguns direitos humanos fundamentais”.17 Com o que 

se concorda que o sentimento de impunidade ficou especialmente inflamado com essa 

afaimada operação, entretanto deve-se lembrar do dever de guardião da Constituição, de zelar 

pelo seu fiel cumprimento. 

2. 4 - Modalidades de prisão cautelar  

Tourinho aborda o que chama, simples e elegantemente, de prisão sem pena18, 

dividindo em: prisão em flagrante, preventiva, domiciliar e temporária. 

Pacelli elabora dez sínteses tratando da prisão preventiva, cautelar e em flagrante, que 

bem sistematiza a matéria:  

                                                           
15 não pode ser imposta uma pena, sem o devido processo legal. LOPES JR., Aury. Fundamento do Processo 

Penal – Introdução Crítica – 3a ed. Saraiva Jurídico. 
16 A impunidade se faz em razão de uma série de fatores, pela maior facilidade em mascarar em meio à 

contabilidade, manutenção de aparências e sobretudo acesso a defensores mais bem qualificados, munidos de 

recursos a persistir com recursos infindáveis, a tese firmada dá azo a interpretação da prisão com a confirmação 

em segunda instância, promovendo a dita impunidade àqueles que têm foro privilegiado. 

Fux havia avaliado em fevereiro que, como o réu tem foro especial e respondeu diretamente no Tribunal de 

Justiça de São Paulo, seria necessário suspender a prisão até uma análise mais ampla sobre a aplicação da nova 

jurisprudência do STF que permite a prisão antecipada logo após condenação em segunda instância. Em nova 

decisão, assinada na sexta-feira (17/3), ele revogou a própria liminar e disse que a garantia do foro por 

prerrogativa de função “não pode se converter em uma dupla garantia” – o julgamento perante tribunal e, 

concomitantemente, a inviabilidade de execução provisória da pena imposta ao detentor do foro. Acesso em 

15/07/17 http://www.conjur.com.br/2017-mar-20/fux-recua-permite-prisao-juiz-condenado-segundo-grau) 

17 NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão, medidas alternativas e liberdade – comentários à Lei 12.403/2011. 5a 

ed. Editora GEN. p. 38 
18 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. Vol. 3. 35ª ed. Saraiva. p. 448. 

“Por mais que se queira negar, a pena é castigo.” p. 437. 



11 
 

 
 

1- embora a Lei 12.403/11 mantenha a distinção conceitual entre prisões, medidas 

cautelares e liberdade provisória, é bem de ver que todas elas exercem o mesmo papel e a 

mesma função processual de acautelamento da jurisdição criminal; 

2- as medidas cautelares, quando diversas da prisão, podem ser impostas 

independentemente de prévia prisão em flagrante (art. 282 §2o, CPP), ao contrário da legislação 

anterior, que somente previa a concessão de liberdade provisória para aquele que fosse 

aprisionado em flagrante delito. Por isso, podem ser impostas tanto na fase de investigação 

quanto na de processo; 

3- as referidas medidas cautelares, diversas de prisão, poderão também substituir a 

prisão em flagrante (art. 310, II e art. 321, do CPP) quando não for cabível e/ou adequada a 

prisão preventiva (art. 310, II, do CPP); 

4- a liberdade significa apenas a diversidade de modalidades de restituição de 

liberdade, após prisão em flagrante. O art. 321 deve ser entendido nesse sentido, e não como 

fundamento para a decretação de medidas cautelares sem anterior prisão em flagrante (este é o 

previsto no art. 282 §2o); 

5- a prisão preventiva poderá ser decretada independente de anterior medida cautelar 

ou em substituição àquelas cautelares previamente impostas e eventualmente descumpridas; 

6- poderá ser decretada conversão em prisão em flagrante, quando presentes os seus 

requisitos (art. 310, II, do CPP) e forem insuficientes as demais cautelares; nesse caso, impõe-

se a observância do teto/limite de pena contido no art. 313, I, do CPP (pena superior a quatro 

anos), ressalvadas as hipóteses do mesmo art. 313 e do art. 20 da Lei Maria da Penha 

(11.340/06); 

7- a prisão preventiva poderá também ser substituída por medida cautelar menos 

gravosa, quando esta se revelar mais adequada e suficiente para a efetividade do processo (art. 

282, §5o, CPP); 

8- quando decretada autonomamente, ou seja, como medida independente da 

flagrante, ou, ainda, como conversão deste, a prisão preventiva submete-se às exigências dos 

arts. 312 e 313, I; quando porém, for aplicada subsidiariamente, como substitutiva de cautelar 

descumprida, não se exigira a presença das condições do art. 313; 

9- nenhuma medida cautelar poderá ser imposta quando não for cominada à infração 

pena privativa de liberdade, bem como não será aceito quando cabível transação penal ou 

suspensão condicional do processo; 

10- em caso de concurso de crimes, sobretudo havendo conexão ou continência, se a 

soma ultrapassa os quatro anos, será cabível decretação da prisão preventiva de modo 

autônomo. 

 Nucci, em interpretação sistemática, acredita que se o ofendido (querelante ou 

assistente) é autorizado a atuar na fase investigatória para pleitear a prisão preventiva, então 

poderia requerer também as medidas cautelares diversas da prisão, embora reconheça o art. 

282, §2o silenciar a esse respeito. Todavia, não segue a lógica do quem pode o mais pode o 

menos ao afirmar que somente o Ministério Público e a autoridade policial poderiam solicitar 

medida cautelar.19 

                                                           
19 NUCCI, Guilherme de Souza - Prisão, Medidas Alternativas e Liberdade. p.30. 
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A prisão temporária é voltada especificamente à fase de investigação criminal, segue o 

rol exaustivo das 15 alíneas do art. 1o, III, da lei 7960/89 (foi incluída ano passado a dos 

crimes da lei de terrorismo), o prazo de duração é de 5 dias prorrogáveis por mais 5, os 

hediondo 30 dias prorrogáveis por mais 30, findo o prazo deve ser colocado de imediato em 

liberdade, independente de alvará judicial. Para Nucci, dispensa-se prova certa de 

materialidade e indícios de autoria, pois justifica-se em particular para atingir esses elementos 

(Portanto, somente se pode decretar a temporária nas hipóteses descritas no inciso III 

associada à imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial20). Deve ficar 

separado dos demais detentos, de acordo com o art. 3o do referido diploma (cautelares ou 

definitivos), “a prática desmente o cuidado legal”.21 

Lopes Jr. aponta um defeito insuperável: a criação ter se dado por uma medida 

provisória, MP 111/89, violando o art. 22, I, da CF, que dispõe que a competência para 

legislar sobre matéria penal e processual penal ser privativa da União, a posterior conversão 

da medida em lei não sana o vício de origem22. A despeito disso, vem sendo aplicado 

regularmente. Sendo assim, a prisão temporária continua a ser uma modalidade viva no 

sistema brasileiro, pela Lei 7.960/89, a prisão temporária é cabível: quando for imprescindível 

para as investigações do inquérito policial; quando o indicado não tiver residência fixa ou não 

fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; quando houver fundadas 

razões, por mais amplos que possam ser esses conceitos, conferindo ampla margem de 

discricionariedade, de acordo com prova de autoria ou participação do indiciado nos crimes 

de homicídio, sequestro, roubo, estupro, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro, 

entre outros, em rol exaustivo. 

A prisão em flagrante é muito interessante, pois qualquer do povo poderá dar voz de 

prisão quando o sujeito está cometendo a infração ou logo após perseguição (próprio e 

impróprio, respectivamente), só se formaliza diante da autoridade policial, que remete o auto 

ao juiz, que pode receber ou não. Nucci conceitua como segregação provisória do autor do 

fato criminoso, de natureza administrativa, inicialmente, já Nicolitt categoriza de precautelar e 

por isso fora do rol de cautelares, por sua natureza administrativa; portanto é bastante 

                                                           
20 NUCCI, Guilherme de Souza - Prisão, Medidas Alternativas e Liberdade. p. 58 
21 Art. 4º, j, da Lei 4.898/1965 criminaliza a conduta de autoridade que, findo o prazo de 5 dias da temporária, 

deixa de expedir, ou de cumprir a ordem de soltura. p.63 

Não se trata de coloca-los em cela com qualquer preso provisório, ou primário p.64 
22 LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 674 
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discutida a natureza da prisão em flagrante, o que implica em sua categorização como 

modalidade de prisão cautelar pode gerar polêmica23. 

Se ilegal, o juiz deve relaxar a prisão; caso contrário concede liberdade provisória com 

ou sem fiança ou converte a flagrante em preventiva, nesse ponto destaca-se o aduzido por 

Lopes Jr. “A conversão do flagrante em preventiva equivale à decretação da prisão 

preventiva.”24 Desta maneira, em observância às regras constitucionais do sistema acusatório 

e da imparcialidade do juiz, o magistrado convolará mediante representação da autoridade 

policial ou por requerimento do Ministério Público.25 

Na mesma esteira, Tourinho defende ser impossível a convolação de flagrância em 

preventiva, sob pena de contrariar o disposto nos arts. 311 e 282, § 2o, ao invés disso o juiz 

deve remeter ao Ministério Público, para depois decidir. Assim também não proporciona a 

prisão em flagrante material suficiente a caracterizar as circunstâncias elencadas no art. 312. 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, 

da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a 

aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente 

de autoria.          (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

Parágrafo único.  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de 

descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas 

cautelares (art. 282, § 4o).         (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

 De todas as variáveis de prisões cautelares, que passam por um processo (ainda que 

não seja dotado de autonomia) para se avaliar se efetivamente emerge a excepcionalidade, 

dada a liberdade ser a regra, os requisitos da adequação e necessidade devem se fazer 

presentes para qualquer tipo de restrição. Como o texto legal se utiliza de muitos termos 

genéricos, ordem pública ou periculosidade do réu, v.g., são muito criticados, pois mesmo 

que a intenção seja que melhor se amolde ao caso concreto, o juiz se vê com uma tela em 

branco e pouco direcionamento, o que tende a provocar decisões heterogêneas. 

Se aprofundará um pouco na prisão especial, por ser uma forma de cumprimento 

restrito a determinados grupos de pessoas, em que, como já dito, abriu a possibilidade de 

                                                           
23 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 6ª ed. Revista dos Tribunais. 2016. p.758 

Nos termos de Carnelutti, no inciso I do art. 302, a chama está acesa, no II começa a se apagar até chegar às 

cinzas do IV. RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 23ª ed. Editora Atlas. p. 780 
24 LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 617 
25 a Lei 13.257/2016 introduziu o parágrafo 4º ao art. 304 do CPP, dentre as anotações do auto de prisão em 

flagrante a existência de filhos menores, pois não se destitui o poder familiar com base exclusiva na prisão e ou 

condenação. Ibid. p. 71 
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prisão domiciliar (subsidiariamente à ausência de espaço em separado) e que divide os 

defensores e detratores em linhas assemelhas aos da prisão domiciliar. 

2.4.1- Da prisão especial - Lei 5.256/67 

Trata-se de cela separada com banheiro ou fora de presídio comum, como em quartéis. 

Pode ser individual ou coletiva, desde que só haja presos especiais. O privilégio também 

garante transporte separado do preso comum. Têm direito a prisão especial ministros de 

Estado e do Tribunal de Contas, governadores, prefeitos, chefes de polícia, integrantes do 

Parlamento e de assembleias legislativas, oficiais das Forças Armadas e militares, 

magistrados, e "diplomados por qualquer das faculdades superiores da República". 

Art. 1º Nas localidades em que não houver estabelecimento adequado ao 

recolhimento dos que tenham direito a prisão especial, o juiz, considerando a 

gravidade e as circunstâncias do crime, ouvido o representante do Ministério Público, 

poderá autorizar a prisão do réu ou indiciado na própria residência, de onde o mesmo 

não poderá afastar-se sem prévio consentimento judicial. 

Art. 2º A prisão domiciliar não exonera o réu ou indiciado da obrigação de 

comparecer aos atos policiais ou judiciais para os quais fôr convocado, ficando ainda 

sujeito a outras limitações que o juiz considerar indispensáveis à investigação policial 

e à instrução criminal. 

Art. 3º Por ato de ofício do juiz, a requerimento do Ministério Público ou da 

autoridade policial, o beneficiário da prisão domiciliar poderá ser submetido a 

vigilância policial, exercida sempre com discrição e sem constrangimento para o réu 

ou indiciado e sua família. 

Art. 4º A violação de qualquer das condições impostas na conformidade da 

presente Lei implicará na perda do benefício da prisão domiciliar, devendo o réu ou 

indiciado ser recolhido a estabelecimento penal, onde permanecerá separado dos 

demais presos. 

Parágrafo único. Neste caso, o diretor do estabelecimento poderá aproveitar o 

réu ou indiciado nas tarefas administrativas da prisão. 

A maioria da doutrina tece fortes críticas, chamando de privilégio, por conferir a 

determinados grupos tratamento diferenciado, independente do momento em que se fere a 

isonomia, no momento em que a presunção de inocência está sendo mais vergastada ou 

menos, pouco importa. A questão fulcral se centraria em como reagir ao fato de nem sempre 

serem postos os presos preventivos em separado dos em definitivo, prevista não apenas 

quando possível, como dispunha a antiga redação. 

A maioria segue o raciocínio de que um erro não justifica o outro, ou de que se não se 

pode prover para todos, não seria razoável estabelecer prerrogativas para grupos seletos, como 
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bem identifica Nucci26 a afronta ainda é maior quando se fala de Prisão em Sala de Estado 

Maior das Forças Armadas (para advogados, juízes, promotores, etc) (art. 7º, V da Lei 

8.906/1994). (Ora, tais salas não existem e não há mesmo justificativa alguma para que 

existam. Na ausência dessas salas, que é a premissa, coloca-se o sujeito em prisão domiciliar, 

valendo-se da Lei 5.256/1967) Argumento sofismável para a mantença da prisão especial diz 

respeito à possibilidade de policiais e outros agentes púbicos, se misturados com outros presos 

podem sofrer toda sorte de violência, que em si é verdadeiro, pois a função exercida poderia 

levar a vinganças e represálias, mas não se estende a todo tipo de prisão especial. 

Em contrapartida, Tourinho:  

Em rigor, todos os presos provisórios deveriam ficar em estabelecimentos diversos, longe 

daqueles definitivamente condenados, pouco importando seu grau de escolaridade. 

Infelizmente o Estado de minimus non curat... Mas o fato de o benefício não atingir alguns não 

pode ser desprezado ao argumento de que não atingiu a todos. Podemos apenas dizer meno 

male... Ad impossibilita nemo tenetur (ninguém está obrigado às coisas impossíveis).27 

A seguir transcreve-se ementa, em que se observa um recebimento tranquilo da 

jurisprudência no que tange a prisão especial, mas sem chegar ao extremo da folclórica sala 

de Estado Maior, definida no HC 81632/02, pelo Ministro Jobim, como qualquer uma dentre 

as existentes nas dependências do comando das Forças Armadas ou forças auxiliares (Polícia 

Militar e Corpo de Bombeiros) e caso não haja uma sala específica para o cumprimento da 

prisão, fica a critério do comandante da organização militar escolher uma28.  

Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, interposta por Otávio Augusto Rossi 

Vieira, em nome da Secção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, em 

favor de ÉZIO RAHAL MELLILO, advogado, contra decisão do juiz da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de São Manuel (SP), cujos trechos que interessam trascrevo: "O 

acusado deverá ser recolhido em cela especial, dada a sua condição de advogado, ante 

a inexistência de Sala de Estado Maior das Forças Armadas na Comarca, o que não 

constitui constrangimento ilegal, como já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São 

Paulo (...). Nesse particular, encampando o entendimento ministerial, e desde logo 

ressalvado respeitabilíssima orientação divergente, tenho que a Lei n. 10.258/2001, ao 

determinar nova redação ao art. 295, e §§, do Código de Processo Penal, disciplinou 

as novas condições de recolhimento do preso especial na ausência de estabelecimento 

específico, em prejuízo da previsão constante do art. 7º, V, do EOAB, de data mais 

antiga (1994), mormente por fazer a lei posterior menção expressa de que a prisão 

especial, prevista neste Código ou em outras leis, consiste exclusivamente no 

recolhimento em local distinto da prisão comum (CPP, art. 295, § 1º)" (fls. 14-15). O 

reclamante vislumbra em tal decisão afronta à soberania do Supremo Tribunal Federal 

face ao quanto decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.127/DF, de minha 

relatoria, em que o Tribunal Pleno fixou como constitucional a prerrogativa de o 

                                                           
26 NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão, medidas alternativas e liberdade – comentários à Lei 12.403/2011. 5a 

ed. Editora GEN. p.50. 
27 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. Volume 3. 35a ed. Editora Saraiva. 2014. p. 474 
28 Disponível em: < http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=69856>. Acesso em: 21 

de agosto de 2017.   
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advogado, preso provisioriamente, ser recolhido em Sala de Estado Maior ou, em sua 

falta, em prisão domiciliar. Requer, assim, "concessão de medida liminar para o 

restabelecimento da prisão domiciliar do reclamente" (fl. 9). É o relatório. Decido. O 

Supremo Tribunal Federal tem consolidada posição no sentido de que a prisão 

especial não se confunde com a Sala de Estado Maior, embora se reconheça que seus 

contornos não estão precisamente definidos. Por ora, e sem me comprometer com a 

tese, compartilho a posição definida pelo Tribunal Pleno quando do julgamento da 

Reclamação 4535/ES, Rel. Min. Sepúlveda Pertence: "EMENTA: I. Reclamação: 

alegação de afronta à autoridade da decisão plenária da ADIn 1127, 17.05.06, red. 

p/acórdão Ministro Ricardo Lewandowski: procedência. 1.Reputa-se declaratória de 

inconstitucionalidade a decisão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da 

norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente 

extraídos da Constituição. 2. A decisão reclamada, fundada na inconstitucionalidade 

do art. 7, V, do Estatuto dos Advogados, indeferiu a transferência do reclamante - 

Advogado, preso preventivamente em cela da Polícia Federal, para sala de Estado 

Maior e, na falta desta, a concessão de prisão domiciliar. 3. No ponto, dissentiu do 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn 1127 (17.05.06, 

red.p/acórdão Ricardo Lewandowski), quando se julgou constitucional o art. 7, V, do 

Estatuto dos Advogados, na parte em que determina o recolhimento dos advogados 

em sala de Estado Maior e, na sua falta, em prisão domiciliar. 4. Reclamação julgada 

procedente para que o reclamante seja recolhido em prisão domiciliar - cujo local 

deverá ser especificado pelo Juízo reclamado -, salvo eventual transferência para sala 

de Estado Maior. II. "Sala de Estado-Maior" (L. 8.906, art. 7º, V): caracterização. 

Precedente: HC 81.632 (2ª T., 20.08.02, Velloso, RTJ 184/640). 1. Por Estado-Maior 

se entende o grupo de oficiais que assessoram o Comandante de uma organização 

militar (Exército, Marinha, Aeronáutica, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar); assim 

sendo, "sala de Estado-Maior" é o compartimento de qualquer unidade militar que, 

ainda que potencialmente, possa por eles ser utilizado para exercer suas funções. 2. A 

distinção que se deve fazer é que, enquanto uma "cela" tem como finalidade típica o 

aprisionamento de alguém -e, por isso, de regra contém grades -, uma "sala" apenas 

ocasionalmente é destinada para esse fim. 3. De outro lado, deve o local oferecer 

"instalações e comodidades condignas", ou seja, condições adequadas de higiene e 

segurança". Colhe-se da decisão impugnada que a condição do reclamante de 

advogado não é contestada. Assim, em juízo perfunctório, tem-se demonstrada a 

fumaça do bom direito, de um lado, e o perigo na demora, de outro. Ante o exposto, 

defiro o pedido de liminar que o reclamante seja recolhido em Sala de Estado Maior 

ou, em sua falta, em prisão domiciliar, até o julgamento do presente writ ou a 

superveniência de trânsito em julgado de pena privativa de liberdade. Solicitem-se 

informações à autoridade apontada como coatora. Após, ouça-se o Procurador-Geral 

da República. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2007. Ministro RICARDO 

LEWANDOWSKI - Relator -(Rcl 5557 MC, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, julgado em 26/09/2007, publicado em DJe-115 DIVULG 02-10-

2007 PUBLIC 03-10-2007 DJ 03/10/2007 PP-00035) (grifos nossos) 

 

De tal feita, delineiam-se duas visões distintas, daqueles que priorizam um tratamento 

igualitário, que vêem em um incômodo generalizado a todo aquele que infringir as regras, 

sendo mais fácil de se pressionar para um tratamento de mínima dignidade e de divisão tão 

somente entre acusados e condenados. De outro, aquele que defende que quanto menos 

pessoas com direitos violados tanto melhor, com uma perspectiva plausível e realística, que 

no entanto olvida que justamente os que seriam “salvos” são aqueles que teriam maior poder 

de mudar as condições postas. 
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2.5- Das medidas alternativas 

Várias destas medidas são as mesmas que condicionam o sursis processual, já vinham 

dispostas no art. 89, da lei 9.099/1995 e da mesma forma, por disposição expressa, podem ser 

cumuladas. O inciso VII supre a lacuna que tinha sido deixada com a revogação da medida de 

segurança provisória, permitindo o recolhimento quando cometido por criminoso grave, sob 

suspeita de reiteração. A fiança foi ampliada, alçada a medida cautelar, sendo que antes era 

aplicada apenas como garantia real para a concessão de liberdade provisória; assim também a 

monitoração eletrônica, antes restrita às das temporárias do regime semiaberto e à prisão 

domiciliar. 

Art. 319.  São medidas cautelares diversas da prisão:              (Redação dada pela Lei 

nº 12.403, de 2011). 

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, 

para informar e justificar atividades;            (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por 

circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses 

locais para evitar o risco de novas infrações;          (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias 

relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;          (Redação 

dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou 

necessária para a investigação ou instrução;           (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o 

investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;          (Incluído pela Lei nº 12.403, de 

2011). 

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica 

ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;           

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com 

violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável 

(art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;              (Incluído pela Lei nº 12.403, de 

2011). 

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do 

processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem 

judicial;             (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

IX - monitoração eletrônica. 

Essas medidas que devem preponderar, sempre que possível o juiz deve converter a 

prisão preventiva, se compatível com a situação fática aventada. Rememorando que se 

incabível a prisão preventiva, a consequência será a liberdade e não a aplicação de medidas 

alternativas. 
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A obrigação do inciso I já era imposta durante o cumprimento do sursis, de acordo 

com o art. 89 da Lei 9.099/1995. Contudo a periodicidade não é fixada em números, de modo 

que só resta estipulações conforme a razoabilidade, que Lopes Jr. estima em uma vez ao mês. 

O exemplo clássico para o inciso II é o da briga nos jogos de futebol, sendo recorrente 

também em boates. 

Não frequentar determinados lugares não pode significar “pena de banimento”. Deve 

haver clara delimitação de um espaço razoável que o indivíduo fica alijado, sem contudo 

criar-se condições incompassíveis para com a fruição de sua vida como determinar que não 

frequente sua casa, ou outro local de seu hábito que em nada se relacione à infração cometida. 

Para Tourinho, o inciso VI, inabilitação dirigida a funcionários públicos, não abrange 

o mandato eletivo; pois a contrario sensu, quando o legislador pretendeu abarcar o fez 

expressamente, v.g., art. 92, I do CP, art. 1o do DL 201/67. 

Tourinho reconhece as críticas ao monitoramento eletrônico, e inclusive demonstra 

apreço aos argumentos de alvitre à dignidade humana, ao sopesar com os horrores do cárcere, 

acredita ser a opção menos pior.29 Para o referido autor, a detração deverá ser determinada ou 

não em consonância com a efetiva implicação em restrição de liberdade. 

2.5.1- Monitoração eletrônica – frequentemente cumulada com a domiciliar 

A medida cautelar que geralmente é cominada conjuntamente com a prisão domiciliar, 

a ponto de parecer indispensável por vezes, surge nos Estados Unidos, no fim dos anos 

sessenta, em uma época que a técnica médica estava em ascensão, posto que se tornara 

possível controlar o ritmo cardíaco e determinar a localização geográfica dos pacientes, o 

doutor R. Schwitzgebel concebeu na Universidade de Harvard um sistema de vigilância, que 

ele testou em dezesseis condenados reincidentes. Os sujeitos, um dentre eles havia sido preso 

centenas de vezes e cumpria uma pena total de oito anos de prisão, usava dois pequenos 

aparelhos que emitiam um sinal à medida que se deslocava, o sinal era então transmitido a 

uma central de controle. Recebeu grande publicidade, mas foi um fracasso, pois os 

participantes não estavam acostumados a esse tipo de monitoração.30 

                                                           
29 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. Volume 3. 35a ed. Editora Saraiva. 2014. p. 583 
30 BENGHOZI, Muriel. L'assignation à domicile sous surveillance électronique – Persée. Prisão domiciliar sob 

vigilância eletrônica. Tradução livre. Disponível em: <http://www.persee.fr/doc/ds_0378- 

7931_1990_num_14_1_1171>. Acesso em: 19 de setembro de 2017.  
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Foi reintroduzido apenas em 1983, em Albuquerque (Novo México), pela iniciativa do 

juiz Jack Love, que demandou um bracelete inspirado nos quadrinhos do Homem Aranha, ele 

mesmo testou a confiabilidade durante três semanas. Ele a propõe como substituição a cinco 

condenados, três deles condenados por conduzirem embriagados e os outros dois estavam 

suspensos do sursis. O sucesso desse segundo experimento desencadeou uma expansão da 

vigília eletrônica, que parece indissociavelmente atrelado à prisão domiciliar. Esse fenômeno 

se deu muito mais em razão de superlotação carcerária e da necessidade de supervisão em 

liberdade provisória (probation), muito menos no interesse de evitar os efeitos estigmatizantes 

e corruptores do encarceramento. 

Os custos dos aparelhos acabaria por provocar uma distinção no trato dos indivíduos, a 

exclusão dos mais desfavorecidos vai de encontro ao processo equitativo e à igualdade de 

tratamento. Os enfoques parecem confluir de um desejo de proteger a sociedade e permitir ao 

mesmo tempo a ressocialização. Discute-se se o preso terá que comprar tornozeleira para ter 

direito a liberdade vigiada. Um deputado alega que com a economia prevista ao deixar de 

comprar os equipamentos, o estado poderá investir em saúde, educação e até em salários de 

servidores. Pelo projeto aprovado, o preso só ficará isento da compra do equipamento se 

comprovar legalmente não ter condições financeiras, através de um atestado cartorial 

concedido pela Justiça.31 

Nos Estado Unidos é utilizado para pequenas contravenções sem violência, os juízes 

podem impor como condição à fiança (bail) ou como sentença. Alguns casos, como de crimes 

de natureza sexual também podem ser observados de perto, com o auxílio das tornozeleiras, 

como condição para a liberdade. A pessoa em prisão domiciliar deve pagar uma taxa (fee), 

que geralmente é uma porcentagem de seu salário, pode envolver outros custos como multas, 

custas e requisição de restituições. Há um tipo que usa de radio-frequência, outro de 

posicionamento global (GPS) e um terceiro que mensura também o consumo de bebida 

alcoólica. 

Geralmente é concedida permissão de saída para trabalho e estudo, mas com toque de 

recolher, são possíveis limitações ao acesso a equipamentos eletrônicos. 

                                                                                                                                                                                     
O professor Paulo Rangel se revela entusiasta da medida, ao relatar o desenrolar do estatuto, omite os fracassos 

iniciais. 
31 “Concordo com a preocupação da Defensoria de que alguns apenados realmente não tenham condições 

financeiras, mas seus advogados ou familiares com certeza podem ajudar na compra dos aparatos, que custa em 

torno de R$ 220”. Disponível em: < http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-11-09/presos-terao-que-comprar-

tornozeleiras-eletronicas.html 10/11/2016 >. Acesso em: 18 de novembro de 2017. 
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No Brasil, gera polêmica pelo contato com o corpo e pelo estigma que carrega, no 

documentário Corpo Delito é narrada a angústia que Ivan Silva experimenta, sentindo-se 

preso e solto ao mesmo tempo, se utilizando de uma inventiva forma de burlar o controle com 

o uso de papel-alumínio. Transtorno este que Tourinho relativiza, estabelecendo que não há 

comparação com uma prisão e Rangel é peremptório ao afirmar que aquele que levanta tais 

questionamentos nunca esteve em uma prisão. Além destes, vários outros autores destacam a 

necessidade de consentimento para a colocação do aparelho, considerando-se a invasiva 

corpórea. 

2.5.2- Em relação a parlamentares - ADI 5526 – Senador Aécio Neves 

Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o 

Poder Judiciário tem competência para impor a parlamentares as medidas cautelares do artigo 

319 do Código de Processo Penal (CPP). Apenas no caso da imposição de medida que 

dificulte ou impeça, direta ou indiretamente, o exercício regular do mandato, a decisão 

judicial deve ser remetida, em 24 horas, à respectiva Casa Legislativa para deliberação, nos 

termos do artigo 53, parágrafo 2º, da Constituição Federal.  

Na ação, os partidos Progressista (PP), Social Cristão (PSC) e Solidariedade pediam 

interpretação conforme a Constituição para que a aplicação das medidas cautelares, quando 

impostas a parlamentares, fossem submetidas à deliberação da respectiva Casa Legislativa em 

24 horas. Trata-se de um caso curioso em matéria constitucional, por ser uma ação 

concentrada centrada em uma pessoa em específico, contrariando a noção de abstratividade e 

de ausência de lide, cujo deslinde objetivava basicamente perquirir se Aécio Neves teria que 

se submeter às medidas impostas pela 1a Turma ou não, quais sejam o recolhimento 

domiciliar, afastamento do exercício da função e a entrega de passaporte.32 

Também é afeto ao processo penal, além da delimitação da imunidade parlamentar, se 

abstrai o entendimento da Suprema Corte acerca da natureza das medidas cautelares. Para 

Barroso, v.g., o recolhimento não se confunde com prisão, pois não interfere na rotina pessoal 

de trabalho da pessoa. Tendo se alinhado ao entendimento do ministro Fachin (relator), que 

foi vencido com o voto de minerva da Ministra Cármen Lúcia, a quem só apresentava óbice se 

                                                           
32Disponívelem:<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=5526&classe=ADI

&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M >. Acesso em: 27 de agosto de 2017.  
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tocasse o exercício de mandato com espeque na representatividade popular, animado pelo art. 

3o da CRFB.33 

Desta ação não se consegue abstrair um claro posicionamento acerca da visão do 

Supremo, por envolver três medidas cautelares diversas, prerrogativas e cada um dos 

Ministros ter visões próprias, que poderiam ser divididas, basicamente em duas correntes. 

Aqueles que percebiam as medidas cautelares como algo de muito distante de prisão 

acabaram vencidos, no entanto não é uma jurisprudência a ser fincada, pois não só o Pleno se 

cindiu, como no interior de cada vertente foram feitas ressalvas diferentes. Resta como 

memorando de tratamento diversificado em face do princípio republicano, que se mantém e 

que reforça a discussão em torno do significado de privilégios. 

2.6- Do poder geral de cautela vs. a taxatividade do rol de medidas aplicáveis 

Se questiona, se para além das medidas previstas pela reforma de 2012, poderiam ser 

cominadas conjuntamente outras medidas adequadas ao caso concreto. A cumulatividade das 

medidas cautelares diversas de prisão é pacífica por expressa disposição legal, sendo comum 

a imposição da utilização da tornozeleira eletrônica com a prisão domiciliar, todavia a 

discussão vai mais fundo, questionando a possibilidade do juiz inovar, em vistas a preservar o 

processo e ao mesmo tempo evitar a prisão, mantendo sob perspectiva o sistema acusatório. 

A despeito do princípio da legalidade ser reitor no direito penal e processual penal, 

cite-se como exemplo a proibição de acesso à internet que vem sendo aplicada, mas que não 

está prevista, não houve reforma no código para incluí-la. A temática foi arrefecida com a 

criação de tantas opções ao magistrado, com os nove incisos do art. 319 do CPP, deixando a 

prisão de ser regra e contando não mais com a reles fiança para evitá-la. Em outro giro, o 

projeto de lei que tramita na Câmara, em seu art. 533 congrega rol de medidas cautelares 

pessoais ainda mais extenso, prevendo suspensão de atividades de pessoa jurídica, suspensão 

do poder familiar, bloqueio de endereço eletrônico na internet, suspensão de registro de arma 

de fogo e porte, v.g. 34  

                                                           
33 Disponível em: < http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=358853>. Acesso em: 

28 de agosto de 2017.  
34Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009. Disponível em: < 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj

OyOu1zYzYAhXBfpAKHedMDSoQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ibraspp.com.br%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2010%2F09%2FReda%25C3%25A7%25C3%25A3o-final-PLS-156-

09PDF1.pdf&usg=AOvVaw2U2tZB8sD00f6xwUJ9O7J5>. Acesso em: 25 de agosto de 2017. p. 98. 
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Em defesa da taxatividade, Nucci, e.g., pensa que por cuidar de medidas restritivas à 

liberdade, deveria-se respeitar a estrita legalidade, previsão expressa em lei; cita a perspectiva 

de Silvio Maciel, para quem se todas essas medidas não forem suficientes, parece-lhe que será 

mesmo o caso de recorrer à medida extrema da prisão.35 Na mesma toada, Nicolitt trata da 

interpretação prospectiva da Lei 12.403/2011, em que deve ser voltada à concretização do 

projeto constitucional.36 O sistema processual penal conta com rol taxativo, não dispondo os 

juízes criminais do poder geral de cautela, limitação imposta pelo devido processo legal.37 

Gustavo Badaró sustenta que, em um primeiro relance, estaria sepultado o embate, 

pois agora havia o rol que faltava para suprir os casos intermediários. Mesmo que chegando 

às mesmas conclusões, compara as novas medidas criadas nos artigos 319 e 320 do CPP pela 

Lei n.º 12.403/11 com o conjunto das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no 

Projeto de Lei n.º 156/09, para concluir que o legislador poderia ter ido além, estipulando 

outras medidas ou mesmo finalidades mais amplas às medidas recém-criadas.  

Evidente que não se defende que o juiz possa, com base em medidas cautelares 

atípicas, decretar uma medida mais gravosa do que as previstas em lei. Por outro lado, muitas 

vezes se justificou o emprego do poder geral de cautela e a adoção de medidas atípicas com a 

aplicação da regra ou “princípio” da proporcionalidade, em especial no que se refere à 

máxima ou “subprincípio” da adequação ou da proibição de excesso. 

O autor evoca o art. 7.2 da CADH deve prevalecer sobre o art. 3.º do CPP, que permite 

a analogia, e sobre o art. 798 do CPC, que prevê o poder geral de cautela (segundo o 

posicionamento atual do STF, as normas da Convenção Americana de Direitos Humanos têm 

status supralegal). Afirma peremptoriamente que em sede de persecução penal, a lei é o limite 

e a garantia. No seu entender, se desatualizadas as hipóteses de cabimento das medidas já 

previstas tiverem que ser ampliadas para que possam atingir outras finalidades, tal se deverá 

realizar por força de lei e não por criação jurisprudencial.38 

                                                           
35 NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão, medidas alternativas e liberdade – comentários à Lei 12.403/2011. 5a 

ed. Editora GEN. p. 132 
36 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 6ª ed. Revista dos Tribunais. 2016. p. 735 
37 Ibid. p. 742 
38BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. As novas medidas cautelares alternativas à prisão e o alegado poder 

geral de cautela no processo penal: a impossibilidade de decretação de medidas atípicas. Disponível em: < 
http://badaroadvogados.com.br/as-novas-medidas-cautelares-alternativas-a-prisao-e-o-alegado-poder-geral-de-

cautela-no-processo-penal-a-impossibilidade-de-decretacao-de-medidas-atipicas-1.html>. Acesso em: 21 de 

julho de 2017. 
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Consistente com o seu modo de perceber o direito processual penal como disciplina 

com plena autonomia, com a sua conhecida metáfora das irmãs da Cinderela, Lopes Jr. não 

aceita o poder geral de cautela. Rangel, no mesmo sentido, é peremptório ao afirmar que 

defender a exemplificatividade decorreria de confusão com o direito civil, corolário da teoria 

geral unitária do processo, diz que se confunde quem defende que no processo penal com o 

civil, em que é pacificado o poder do juiz de criar novas medidas não previstas, para os fins 

colimados legalmente. Dentre outros pontos, Silva Jardim defende a existência de uma teoria 

geral, posto que a maior ou menor atuação do juiz no campo probatório no processo penal, 

civil ou trabalhista não infirma a existência de um conceito unitário de processo. Aliás, no 

Direito brasileiro, temos regra expressa no sentido de que o juiz penal pode produzir prova de 

ofício, desde que supletivamente à atividade probatória das partes. 39 

Assim, não se pode negar que os campos do direito guardam suas peculiaridades, mas 

nem por isso se pode depreender uma divisão estanque, ainda que as diferenças entre civil e 

penal sejam ainda mais proeminentes. O problema que se encontra em dar margem ainda 

maior à discricionariedade judicial é que a noção de uma medida mais ou menos gravosa pode 

ser subjetiva, ainda assim parece contraditório que defenda atenção a hipóteses legalmente 

previstas para proteger o réu, o esteja enclausurando, para viabilizar uma suposta segurança 

jurídica ou respeito à separação de poderes.  

2.7 – Contexto de crise permanente 

Perceba-se que em um primeiro relance a condição tormentosa, já contumaz, do 

sistema carcerário poderia nada ou muito pouco representar a medidas cautelares, todavia 

produz uma sangria a ser estancada, a construção de novos presídios se faz improtelável e 

com ela a redução do montante de investimentos em medidas alternativas é deveras reduzido. 

Então, em adição ao reflexo de problemas estruturais que se repercute no microcosmo das 

cautelares, as políticas públicas que refogem ao direito, acabam nele espraiando 

efeitos.40Mesmo reconhecendo não ser matéria do direito “puramente”, se reservará algumas 

poucas laudas para verificar as condições caóticas da prisão tradicional.  

                                                           
39 JARDIM, Afrânio Silva. Não creem na Teoria Geral do Processo, mas ela existe. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/2014-jul-04/afranio-jardim-nao-creem-teoria-geral-processo-ela-existe >. Acesso 

em: 26 de julho de 2017. 
40 “Segundo Parola, o repasse representa o maior investimento no sistema penitenciário da história do Brasil. Ele 

se ampara na portaria que regulamenta a Medida Provisória 755/2016, que trata de repasse de Fundo 

Penitenciário Nacional aos entes da federação. “A nova legislação permite acelerar os investimentos nesta área, 

que tem carências históricas”, disse. 
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2.7.1- Do fracasso das prisões tradicionais 

De modo a ratificar as modificações colacionadas pelo Poder Legislativo, em paralelo 

com as provocações doutrinárias, que transformaram mesmo a concepção do julgador em não 

mais ter como escopo precipuamente prender, mas de fazê-lo em situações excepcionais; 

ajunta-se a confusa noção do que se concebe por prisão e sobre as deficiências de sua 

manutenção. Em outras palavras, reflete-se sobre se o fim primordial de ressocializar se 

coaduna com o afastamento do convívio em sociedade - supondo que esta seja realmente uma 

finalidade almejada - e uma vez aceito este método de lidar com o extravio que é o crime, 

surpreende a distância entre o arquitetado pela Lei de Execuções Penais e o de fato 

construído, o núcleo mínimo da dignidade da pessoa humana chega a ser violado.  

A esse respeito, Tourinho diz que: 

“(...) a finalidade precípua da prisão é reeducar para ressocializar, reinserir, reintegrar o 

condenado na comunidade. Não obstante, o sistema penitenciário que teve muita importância 

no século XIX. De lá para cá, veio num regime concordatário até chegar ao estado de total 

falência em que se encontra. O cárcere não tem função educativa; é simplesmente um castigo, 

e, esconder sua verdadeira e íntima essência sob outros rótulos é ridículo e vitoriano. (...) 41 

Zaffaroni no mesmo sentido: 

A tendência das cadeias é de desaparecerem, apesar de no momento, a indústria da 

cadeia ser forte, pelo menos nos países centrais, como Estados Unidos; no final, a indústria 

eletrônica vai ganhar a luta econômica. A cadeia física vai desaparecer e ser substituída por 

chips implantados sob a pele. Se os criminosos não existissem, o poder teria de inventá-los 

para poder controlá-los, mediante o medo as pessoas “optam” por serem monitoradas. 

A ideia de ressocialização é própria do estado previdente, do welfare state. O 

liberalismo econômico destruiu o welfare state e passou a existir a ideia de cadeia reprodutiva, 

que são gaiolas. A cadeia se tornou uma forma de vingança. 42 

 Assim temos a concepção do que deveria ser uma prisão e o que ela em sido, na 

concepção de dois respeitáveis autores, a despeito do tom jocoso utilizado por Zaffaroni ao 

                                                                                                                                                                                     
O Ministério da Justiça informou que a portaria estabelece critérios objetivos para os repasses, permitindo que as 

transferências sejam feitas diretamente e de maneira automática, sem a necessidade de assinatura de convênios, 

para os fundos penitenciários de cada estado, Distrito Federal ou municípios. 

Do valor total do investimento, R$ 799 milhões serão destinados à construção de penitenciárias nas unidades da 

Federação, garantindo a abertura das vagas necessárias para a diminuição da superlotação, com o aprimoramento 

da infraestrutura e maior racionalização e modernização do sistema penal. 

Outros R$ 321 milhões serão destinados à promoção da cidadania, de alternativas penais, de controle social e de 

qualificação em serviços penais. Nessa categoria, ficam previstas a aquisição de novos equipamentos como 

scanners, que substituirão as revistas pessoais das pessoas que visitam os presos.” Governo libera R$ 1,2 bi para 

modernização do sistema penitenciário Disponível em: < http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-

planalto/noticias/2016/12/governo-libera-r-1-2-bi-para-modernizacao-do-sistema-penitenciario>. Acesso em: 14 

de dezembro de 2017. 

 
41 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. Volume 3. 35a ed. Editora Saraiva. 2014. p. 437 
42 Disponível em:.<http://www.conjur.com.br/2009-jul-05/entrevista-eugenio-raul-zaffaroni-ministro-argentino> 
Acesso em: 12 de julho de 2017. 
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tratar de um apocalipse tecnológico. Já no século XX, Foucault se irresignava com o discurso 

hipócrita de expiação não mais sobre o corpo, mas sobre a alma, negação teórica: “o essencial 

da pena que nós, juízes, infligimos, não creiais que consista em punir, o essencial é procurar 

corrigir, reeducar, “curar”(...)”43, que é o mesmo faz-de-conta denunciado por Tourinho. 

Em suma, as tecnologias de poder 44foram aperfeiçoadas, de modo que o modelo 

coercitivo se impõe sobre o representativo, cênico, que teve seu momento de glória, 

promovendo entretenimento pela carnificina, mas que decaiu pelo florescimento dos Direitos 

Humanos e questionamentos aos limites ao Poder Estatal que descambava para a 

arbitrariedade.  

O projeto arquitetônico de Bentham, o Panóptico, ganha significação mais lata em 

Foucault, ao mesmo tempo vigilância e observação, segurança e saber, individualização e 

totalização, isolamento e transparência – encontram na prisão seu local privilegiado de 

realização. Podendo-se atribuir a esse ideal de vigilância permanente o protagonismo da 

prisão, que uma vez incorporado à cultura se torna natural para a sociedade, sem que 

provoque estranheza se pedir à prisão que seja útil, no fato de que a privação de liberdade, 

essa retirada jurídica de um bem ideal, teve, desde o início, que exercer um papel técnico 

positivo, realizar transformações nos indivíduos. Entretanto, há um vasto leque de condutas 

criminalizadas, sendo inviável manter sob vigilância todas as pessoas, assim o seletivismo 

secundário é invocado, ao mesmo tendo pune-se precocemente com a ansiedade produzida em 

ter sempre uma desconfiança pendendo sobre si, expectativas estigmatizantes pressionando.  

Para Foucault, a consequência lógica do sistema é justamente que a prisão não pode 

deixar de fabricar delinquentes. Fabrica-os pelo tipo de existência que faz os detentos 

levarem: que fiquem isolados nas celas, ou que lhes seja imposto um trabalho inútil, para o 

qual não encontrarão utilidade, é de qualquer maneira não pensar no homem em sociedade; é 

criar uma existência contra a natureza inútil e perigosa. No Brasil, é vedado trabalhos 

forçados (art. 5o, XLVII, b da CF), o que não impede que tenhamos o instituto da remição por 

trabalho, e em interpretação analógica pelo estudo, além de requisito para demonstrar senso 

de responsabilidade e fazer jus à progressão de regime, que têm um bom intento, deve-se 

reconhecer, pode-se contemplar claro progresso em relação a cavar buracos na terra para 

depois tapar; mas a conquista fica aquém do desejado, sem querer desmerecer trabalhos 

                                                           
43 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir - Nascimento da prisão. 42ª ed. Editora vozes. p. 15 
44 Ibid. p. 130 

Ver a esse respeito: http://revistas.ufpr.br/cejur/article/view/14834/9957 
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artísticos/manuais, se restringe a  atividades que dificilmente o preso dará continuidade, não 

capacita, apenas ocupa. 

A despeito das disposições legais, em que o trabalho externo é um benefício 

(enunciado 40 de súmula do STJ) possível até aos detentos em regime fechado em serviços ou 

obras públicas (art. 36 da LEP) e de que a lei 7.210/84 cuida em seus arts. 28 e seguintes, 

como dever social e condição da dignidade humana, ao longo da história tem-se lançado olhar 

de desconfiança, porque o valor edificante do trabalho se perde quando se desconsidera as 

aptidões para impor um dever a servir aos interesses dos poderosos. Sem querer aprofundar na 

temática do trabalho, se faz necessário esses apontamentos, para que não nos deixemos atrair 

pela fantasiosa noção de utilizar de uma mão-de-obra, com grande potencial, para equilibrar 

as contas públicas, uma vez aberta a janela para que se possa retirar lucro do encarceramento, 

a tendência é de se fazer reforços para o seu aumento, quando a liberdade deve ser a regra.  

Depois de uma análise em Punição e Estrutura Social, por Georg Rusche e Otto 

Kirschheimmer, apesar do determinismo sociológico que acabam encampando, 

analisam ao longo dos séculos a relação entre modelo econômico, sobretudo com as 

casas de correção tiveram início na Inglaterra, mas tiveram maior destaque na Holanda 

que se mostrava em fins do século XVI com o capitalismo bastante avançado, contudo 

com deficiência de mão-de-obra, justamente em local que oferecia boas condições e 

bom salário, a essência era assistência aos pobres, oficina de trabalho e instituição 

penal combinadas. Em outras palavras, não se está aqui condenando a possibilidade de 

extrair a mais valia de algum trabalho, que deveria ser adequado à personalidade do 

detento, para melhorar as condições dos presídios, com a construção de celas 

individualizadas (art. 88 da LEP), por exemplo, para fins humanitários, e não só para o 

Regime Disciplinar Diferenciado. Se os recursos forem destinados ao FUNPEN, 

instituído com a LC 79/94, e esses forem efetivamente para custear a melhoria das 

condições dos presos; no entanto, seria ingenuidade desconsiderar o histórico de se 

aproveitar de toda a sorte de excluídos, os loucos, monstros e masturbadores (Os 

Anormais  - FOUCAULT, Michel.), que serviam ora a suprir a culpa da aristocracia, 

desejosas por salvar suas almas na forma de doações, ora aos anseios da burguesia 

ascendente que queriam aumentar sua produção, que agora seriam transvestidos em 

novos protagonistas utilizando do medo que povoa o imaginário, sedentos de lei e 

ordem, acompanhando os crescentes índices de criminalidade.45  

O ponto que se quer chegar é que a nossa Carta Magna veda a pena de morte (salvo 

em caso de guerra declarada do art. 84, XIX da CF), bem como a prisão perpétua e cruéis, 

então mesmo tendo em mente a existência de um seletivismo primário em que os bens da vida 

                                                           
45 O trabalho compulsório das galés persistiu mesmo após o fim da escravidão, dada a dificuldade em encontrar 

homens livres dispostos a exercer serviços tidos como vis. Tomando-se como exemplo a função de remador, um 

navio grande exigia em torno de 350 homens. Em uma sociedade do capitalismo de informação, a 

intelectualidade continua a ser mais valorizada, enquanto que os trabalhos manuais são enjeitados aos que não 

tiveram acesso à afaimada informação. Na contemporaneidade, os Estados Unidos, do qual costumamos 

importar toda ordem de produtos a comportamentos, carrega deficiências, por tornar seus presídios, privados, 

verdadeiras montadoras, até mesmo de artigos tecnológicos, mais baratas e sem o resguardo de direito trabalhista 

forte. Disponível em: < http://www.conjur.com.br/2014-set-13/fimde-trabalho-presos-eua-forte-controverso-

nunca e documentário 13a emenda >. Acesso em: 12 de julho de 2017. 
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a serem recobertos por maior proteção serão os que convêm a determinada classe, ao recolher 

um indivíduo no sistema terá que haver investimentos. A demanda de recursos públicos é 

inafastável, e se torna especialmente crítica em períodos de recessão, que mais parecem uma 

constante da realidade brasileira, ou ao menos uma boa desculpa para o Estado se escusar de 

cumprir com políticas públicas.  

Cada preso não sairá por menos de R$2,5 mil ao mês. Assim, um ano de prisão custará 

R$30 mil por ano, mesmo com todas as privações impingidas. Independente disso, naturaliza 

o recurso ao aparato prisional inclusive quando meramente cautelar. Não é por outro motivo 

que destacou o IPEA (2015) que 41% dos presos no Brasil são provisórios, ou seja, quatro 

entre dez pessoas estão presas neste país sem condenação, sendo que, destas, em 37,2% dos 

casos, não há condenação à pena de prisão ao final do processo e 17,3% são absolvidas.46 

As medidas de segurança que decorrem de uma absolvição imprópria são legalmente 

ilimitadas, posto a legislação ordinária ser silente a este respeito, tornando-se inconstitucional 

por ser então perpétua, devendo-se aludir à tentativa do STJ em suprir tal lacuna, cuja redação 

é a seguinte: 

Súmula 527-STJ: O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o 

limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado. (STJ. 3ª Seção. 

Aprovada em 13/05/2015) 

A crueldade da pena é inolvidável, corolária ao imenso número de presos, já 

reconhecido o estado de coisas inconstitucional pelo STF na ADPF 347 e em decisões da 

CIDH.  

Em 2010 tínhamos uma população carcerária de 494.237 presos, com 220.000 vagas, 

essa disparidade tem como um de seus fatores a falência da prisão, como pena a concretizar a 

teoria da prevenção geral, entretanto há outros fatores como piora da educação e aumento da 

população de maneira geral. De todo modo, a superpopulação confinada, seja em presídios 

seja em prisão domiciliar, é um fato e é tão desenvolvida que se criam costumes próprios, no 

Rio de Janeiro e em outras partes do país a divisão em facções ecoa em seu interior, inclusive 

de forma fortalecida. 47 

                                                           
46 Relatório de Pesquisa - A Aplicação de Penas e Medidas Alternativas. Disponível em: 

<www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=24862>. Acesso em: 21 de 

novembro de 2017. 
47 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Grife-se outro trecho do já referido livro, atinente a essa matéria: 

“condenados são outro povo num mesmo povo: que têm seus hábitos, instintos e costumes à parte” p. 246. 
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No presente o sistema carcerário brasileiro tem mais de 600.000 presos, é a quarta 

maior, atrás dos Estados Unidos, China e Rússia. Dados recentes apontam para que já 

tenhamos alcançado 657.680 presos, ficando em terceiro lugar no ranking.48  

A reincidência é recorrente, de forma a comprovar a falha na prevenção especial. 

Condições dadas aos detentos libertados nos condenam fatalmente à reincidência: vigilância 

da polícia, designação de domicílio e o passaporte que têm que mostrar e que menciona a 

condição que sofreram. 

A situação se torna mais aviltante ao percebermos que cerca de 1/3 está preso 

preventivamente, sem computar os que cumprem medidas cautelares alternativas, também sob 

judice estatal, ainda que em grau mais moderado, não se mostra medida tão excepcional 

quanto seria de se esperar. 49 

Se estende pela América Latina, para Zaffaroni, a sociedade identifica a ignorância 

com o mal e o saber com o bem. Nada poderia impedir a marcha do acesso a uma suposta 

verdade. Afirma categoricamente que 1/3 dos presos latino-americanos estão submetidos a 

medidas de contenção por suspeita. Desses, quase 1/3 será absolvido. Trata-se de Direito 

Penal da periculosidade presumida.50 Zaffaroni aponta para a incongruência dos discursos de 

pretensa impunidade ou leniência generalizada, e paradoxalmente, mundo de desordem, 

ordenado com disciplina imposta com repressão.51 

Portanto, a prisão é uma contradição em si mesma, mas que ainda não conseguimos 

encontrar substituto melhor. A situação de superlotação e malferimento aos direitos humanos, 

em ascendência, pela falta de investimentos (cuja resposta não é transformar a prisão em 

indústria) se mostra insustentável. Se faz necessário aplicar paliativos para reduzir o número 

                                                           
48Disponível em http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-

total?field_region_taxonomy_tid=All&=Apply. Acesso em 02/11/2017. 
49 40% de 600 mil pessoas. Disponível em: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-

penal/documentos/infopen_dez14.pdf. p. 15. 

TOTAL DE PRESOS NO BRASIL: 654.372; 433.318, 66% CONDENADOS e 221.054, 34% PROVISÓRIOS - 

29% por Tráfico de drogas ou Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas – Levantamento dos Presos 

Provisórios do País e Plano de Ação dos Tribunais (jan/17). Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/02/b5718a7e7d6f2edee274f93861747304.pdf. p.5 e 14 

No Estado do Rio de Janeiro, 35% preso preventivamente por ROUBO, 26% por FURTO e 22% presos por 

alegação de TRÁFICO DE DROGAS. Imparcialidade ou cegueira: um ensaio sobre prisões provisórias e 

alternativas penais. Disponível em: https://www.ucamcesec.com.br/wp-content/uploads/2016/12/Artigo-

Audiencias-de-custodia_Comunicacoes-ISER.pdf. p. 7. 
50 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal. 2a ed. Editora Revan . p. 71 
51 Ibid. p. 76 
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de presos, quanto mais se estes nem mesmo foram sentenciados, que como visto é uma 

porcentagem bastante representativa.  

Mais relevante do que uma estratégia para diminuir o número de presos provisórios, a 

cautelaridade, que serve para proteger o processo ou quando haja alto indicativo de que volte 

a reincidir, é despida do devido processo legal, há maior possibilidade de cometer uma 

injustiça contra um inocente, por se tratar de uma análise açodada, despida de ampla defesa.52 

Ao menos, pode-se contar com as medidas alternativas, tornando a situação um pouco 

menos incongruente. Nicolitt teme que as medidas sirvam como instrumento de expansão do 

sistema penal, que se à época em que foram criadas as medidas alternativas constavam no 

sistema carcerário 220.000 presos, ao invés de reduzir o número “apenas”, venha a manter 

ainda mais pessoas sob a tutela do Estado, ainda que indiretamente. Funcionando, deste modo 

como instrumento de expansão do sistema penal, colocando restrições sobre aqueles que não 

precisam.53 

 

 

                                                           
52“Pesquisas apontam que um terço dos presos provisórios são, posteriormente, absolvidos, o que significa que o 

sistema está mantendo hoje cerca de 80 mil inocentes presos provisoriamente”, destacou o ministro Gilmar 

Mendes no 7º Seminário Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública. Disponível em: 

http://www.idp.edu.br/imprensa/4071-7seminario-ministro-gilmar-mendes-defende-a-revisao-do-uso-de-prisoes-

provisorias-no-brasil-durante-encerramento-do-seminario. Ver também: 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi

Yw_mpv4fYAhXEkeAKHXXlCVoQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fdanospermanentes.org%2F&usg=AOv

Vaw1w_fbuQaPHY0RvvZY0YQJH  

“No caso dos réus que cumpriam prisão provisória, 62,8%foram condenados a penas privativas de liberdade, 

enquanto 17,3% foram absolvidos. Um número considerável de presos provisórios foi condenado a penas 

alternativas (9,4%) ou teve de cumprir medidas alternativas (3,0%). Somando-se, ainda, os casos de 

arquivamento (3,6%), prescrição (3,6%) e medida de segurança (0,2%), constata-se que 37% dos réus que 

responderam ao processo presos sequer foram condenados à pena privativa de liberdade. Ou seja, o fato de que 

praticamente quatro em cada dez presos provisórios não recebem pena privativa de liberdade revela o 

sistemático, abusivo e desproporcional uso da prisão provisória pelo sistema de justiça no país.” A Aplicação de 

Penas e Medidas Alternativas - Relatório de Pesquisa IPEA 2015. Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/150325_relatorio_aplicacao_penas.pdf. p. 

37-38. 

Especula-se, e tão somente isso, a eventual indenização por prisão provisória, cujo acusado é posteriormente 

absolvido. Vide: https://www.conjur.com.br/2017-jun-13/tribuna-defensoria-estado-indenizar-preso-cautelar-

posteriormente-absolvido. 
53NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 6ª ed. Revista dos Tribunais. 2016. p.736 

O mesmo respeitoso autor é cauteloso na terminologia, acredita que tratar as medidas cautelares do art. 319 

como alternativas à prisão poderia conduzir a desacertos, induzindo a se acreditar que haveria alternatividade em 

crimes culposos ou dolosos com pena inferior a 4 anos e a impressão de equivalência entre as medidas pela 

expressão “alternativas” p. 734. 
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3- Da aplicação da Prisão Domiciliar 

Prisão domiciliar substitui a prisão cautelar em virtude de fins, especialmente, 

humanísticos, elencadas nas hipóteses no art. 318, do CPP, aos quais os Tribunais Superiores 

debatem se tais fins colimados estão sendo de fato resguardados, para além da mero 

preenchimento das condições previstas nos incisos.  

3.1 – Previsão legal, conceito e escorço histórico 

Segundo Nucci, a revogação do anterior texto do art. 317, substituído pela nova 

redação, foi bastante oportuna, pois provocava demasiada controvérsia. O proposto pela 

referida norma era de que a apresentação espontânea do acusado à autoridade, após o 

cometimento do crime, embora servisse para demonstrar sua boa-fé, ao menos em tese, não 

serviria de obstáculo para a decretação da preventiva, se os requisitos do art. 312 do CPP 

estivessem presentes.  

Em resposta a opositores a essa orientação, o respeitado autor e desembargador 

paulista explica que não se tratava de prisão em flagrante, ou seja, se o agente se subtraísse ao 

momento do flagrante, não mais poderia ser detido por tal causa. A prisão cautelar, baseada 

na preventiva, tinha outros requisitos, estampados no art. 312 do CPP. Por isso, o simples fato 

do acusado se apresentar não faria desaparecer, por exemplo, a perturbação à ordem pública, 

caso se tratasse de delito concretamente grave, cometido por pessoa reincidente e envolvida 

em quadrilha.54  

Por certo, a apresentação espontânea seria um dos fatores a ser considerado, no tocante 

à pretensão do réu de colaborar com a justiça, porém, não é o único. 

Também de acordo com Nucci55, A transformação do artigo 317, após o advento da 

Lei 12.403 de 4 de maio de 2011, traz a seguinte diferença: 

Antes da Lei nº 12.403/11: Art. 317.  A apresentação espontânea do acusado 

à autoridade não impedirá a decretação da prisão preventiva nos casos em que a lei a 

autoriza. 

                                                           
54   NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão, medidas alternativas e liberdade – comentários à Lei 12.403/2011. 5a 

ed. Editora GEN.p. 121 
55 NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão, medidas alternativas e liberdade – comentários à Lei 12.403/2011. 5a ed. 

Editora GEN. p. 122. 
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Após a Lei nº 12.403/11: Art. 317. A prisão domiciliar consiste no 

recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se 

com autorização judicial. 

Vê-se, portanto, que houve uma inovação em matéria processual penal, consistente na 

prisão domiciliar, para fins cautelares. Tal modalidade de prisão somente era conhecida, em 

nosso sistema, em duas situações: 

a) não havendo local adequado para o cumprimento de prisão especial, nas 

hipóteses previstas no art. 295 do CPP, segue-se o disposto na Lei 5.256/67, 

instalando-se o detido em prisão domiciliar; 

b) em caso de condenação em regime aberto, conforme a condição pessoal do 

sentenciado pode cumprir a prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da Lei de 

Execução Penal. 

Convém anotar o teor do mencionado art. 117, de onde saiu a inspiração para a 

novidade prevista no atual art. 318 do CPP: 

Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência 

particular quando se tratar de: I- condenado maior de 70 anos de idade; II- condenado 

acometido de doença grave; III- condenada com filho menor ou deficiente físico ou 

mental; IV- condenada gestante. 

É importante ressaltar que, não se pode banalizar a prisão domiciliar, nela inserindo os 

presos que não preencham os requisitos expressos e exaustivos do CPP. É mais aceitável 

revogar a preventiva ou substituí-la por outra medida cautelar. Conceder tal “benefício” a 

pessoas indistintas desvaloriza o novo instituto. 

Compreende uma forma especial de cumprimento da medida de prisão preventiva, e 

não de modalidade autônoma de medida cautelar, a despeito de com elas ser cumulável. A 

prisão domiciliar encontra-se prevista nos arts. 317 e 318, do CPP e é concedida por motivos 

pessoais do agente, especialmente de natureza humanitária. Além disso, é distinta da medida 

cautelar de recolhimento domiciliar, previsto no art. 319, V, do CPP, neste o indivíduo tem 

liberdade para, durante o dia exercer suas atividades profissionais, se recolhendo efetivamente 

apenas no período noturno. Como as demais medidas cautelares, é substitutiva da prisão 

preventiva.  

De acordo com Tourinho, a prisão domiciliar no Brasil surgiu como sucedâneo da 

prisão provisória, pela Lei no 5.256/67, que avalia como grande conquista. Ganhou contornos 

mais amplos com a Lei no 12.403/11 e ao lado dela liberdade provisória com ou sem fiança e 

várias outras medidas cautelares. 
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Para conceituar a prisão domiciliar processual, Rangel explica que não se confunde 

com a medida cautelar do recolhimento domiciliar no período noturno. Na prisão domiciliar, o 

indivíduo está preso processualmente, isto é, existe um mandado de prisão em seu desfavor, 

mas que será cumprido em sua residência por preencher os requisitos exigidos em lei. No 

recolhimento domiciliar, há uma medida também cautelar, mas que limita o ius libertatis 

apenas durante o repouso noturno e nos dias de folga, desde que tenha residência e trabalho 

fixos. O autor acredita que o legislador andou mal em engessar o juiz com hipóteses 

pormenorizadas, confiando no parecer de justiça do magistrado.56 Vejamos a forma de 

entender, in litteris, de Lopes Jr. : 

 Por motivos pessoais do agente, de natureza humanitária, diversa, portanto, da 

medida cautelar de recolhimento domiciliar diversa, portanto, da medida cautelar de 

recolhimento domiciliar previsto no art. 319, V, que tem outra natureza, pois lá o agente tem 

liberdade para, durante o dia exercer suas atividades profissionais, devendo recolher-se ao 

domicílio apenas no período noturno e nos dias de folga.  

A demonstração da existência da situação fática autorizadora da prisão domiciliar 

poderá ser feita pela via documental (certidão de nascimento) ou perícia médica, conforme a 

especificidade do caso e do que se pretende comprovar. 

Como as demais medidas cautelares, é substitutiva da prisão preventiva, estando, 

portanto, submetida, aos mesmos requisitos e princípios.57 

Referida medida tem natureza de forma de prisão cautelar, nos moldes do art. 317 do 

CPP, como tal o tempo de seu cumprimento em vistas de eventual condenação deverá ser 

abatido do quantum fixado, (a detração penal - art. 42 CP), que será abordado já na parte final 

do trabalho. Pacelli e Fischer58fazem tal diferenciação, afirmando que não constitui medida 

cautelar propriamente dita, por não se equiparar ao recolhimento domiciliar previsto no art. 

319, V do CPP, aparece na concepção desses autores como substitutiva da prisão preventiva 

anteriormente decretada. Apesar destes últimos abrirem uma classificação diversificada, 

parece certo que todos os autores referidos estão de acordo em ser uma forma especial de 

medida cautelar. 

O instituto da prisão domiciliar foi incluído em nosso sistema pela Lei 12.403/11, mas 

seus incisos receberam novo delineamento com a Lei 13.257/16: 

Art. 317.  A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou 

acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. 

Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando 

o agente for:  

                                                           
56 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 23ª ed. Editora Atlas. p.911. 
57 LOPES JR., Aury. Fundamento do Processo Penal – Introdução Crítica. 3a ed. Saraiva Jurídico. 2017. p. 583. 
58 PACELLI e FISCHER. Manual de Direito Processual Penal. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 645 
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I - maior de 80 (oitenta) anos;  

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;  

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos 

de idade ou com deficiência;  

IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto 

risco.  

Parágrafo único.  Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos 

requisitos estabelecidos neste artigo. 

Passando a ser: 

Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando 

o agente for:          (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

I - maior de 80 (oitenta) anos;          (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;            (Incluído 

pela Lei nº 12.403, de 2011). 

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos 

de idade ou com deficiência;                (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

IV - gestante;           (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016) 

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade 

incompletos;           (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 

(doze) anos de idade incompletos.           (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 

Parágrafo único.  Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos 

requisitos estabelecidos neste artigo.             (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

 

Conforme disposto retro, observa-se que se expandiram em teoria as hipóteses de 

concessão, que pode ser que passem progressivamente a ser observados pelos Tribunais, até 

porque a sua criação mesma é muito recente, mas que por enquanto requisitos outros se 

consolidam, tornando a alteração legislativa quase que inócua. Explica-se, na redação de seis 

anos atrás, as grávidas antes do 7º mês, e.g., estavam alijadas do benefício, desde o ano 

passado teriam acesso, que, no entanto, continua lhes sendo afastado se não conseguirem 

representação judicial apropriada, capaz de comprovar a deficiência de amparo médico-

hospitalar na unidade em que estiverem confinadas, que melhor será abordado na delimitação 

das hipóteses. 

Tourinho faz apontamento de que no direito português isso, o consentimento para a 

prisão domiciliar, pode ocorrer quando a pena máxima não superar 3 anos, enquanto que no 
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sistema brasileiro não há limite temporal.59 Como é substitutivo da prisão cautelar, respeita 

aos requisitos desta, por conseguinte padece do mesmo problema de falta de um prazo limite.  

3.2- Hipóteses de aplicação 

3.2.1-  Obrigatoriedade ou opção da concessão  

As hipóteses elencadas no art. 318 são taxativas de acordo com o HC 134.734/STF, 

julgado em abril de 2017, para além disso na própria ementa cria-se condições não exigidas 

na lei, fala-se de exame da conduta e da personalidade, mesmo que correspondendo ao caso 

de um dos quatro incisos. Tal posicionamento se respaldou no postulado da proteção integral 

da criança. Transcreve-se: 

EMENTA: PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO 

EM PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE, DESDE QUE COMPROVADA 

QUALQUER DAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS REFERIDAS NO ROL 

TAXATIVO CONSTANTE DO ART. 318 DO CPP. PARA A CONCESSÃO DA 

PRISÃO DOMICILIAR, NO ENTANTO, QUE TRADUZ MERA FACULDADE 

JUDICIAL, NÃO BASTA A CONDIÇÃO DE MATERNIDADE, IMPONDO-SE AO 

PODER JUDICIÁRIO, PARA ESSE ESPECÍFICO EFEITO, O EXAME 

FAVORÁVEL DA CONDUTA E DA PERSONALIDADE DA AGENTE E, 

SOBRETUDO, A CONVENIÊNCIA E O ATENDIMENTO AO SUPERIOR 

INTERESSE DO MENOR. REGRAS DE BANGKOK PROMULGADAS PELA 

ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. INOVAÇÕES INTRODUZIDAS 

NO DIREITO INTERNO BRASILEIRO: CPP, LEP, LEI DAS MEDIDAS 

CAUTELARES E LEI DA PRIMEIRA INFÂNCIA. OUTORGA DE 

TRATAMENTO DIFERENCIADO À MULHER PRESA QUE OSTENTE, ENTRE 

OUTRAS CONDIÇÕES, A DE SER DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE 

IDADE. LEGITIMIDADE DESSE TRATAMENTO, QUE TAMBÉM SE 

JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE RESPEITO AO POSTULADO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL QUE CONSAGRA O DEVER ESTATAL DE PROTEÇÃO 

INTEGRAL DA CRIANÇA. INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA. PRECEDENTES DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, PARTICULARMENTE DE SUA COLENDA SEGUNDA 

TURMA. PACIENTE QUE COMPROVADAMENTE POSSUI FILHA MENOR DE 

12 ANOS DE IDADE (CPP, ART. 318, INCISO V). CIRCUNSTÂNCIAS QUE 

RECOMENDAM, NO CASO, O EXERCÍCIO DA FACULDADE PREVISTA NO 

ART. 318 DO CPP. “HABEAS CORPUS” DEFERIDO, EM PARTE. 

 

No mesmo sentido restritivo, contrário ao interesse do réu, se bastando em 

interpretação gramatical: 

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 

CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA. NOVO TÍTULO JUDICIAL QUE MANTÉM 

FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

CONSTRIÇÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, III E V, 

CPP). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ALEGADA 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. 

                                                           
59 Tourinho Filho, Fernando da Costa. Processo Penal. 3º volume. 35ª ed. Ed. Saraiva. 2013. p. 577 
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SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. COMPATIBILIDADE 

ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME MENOS GRAVOSO. 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Sobrevindo a prolação de sentença 

condenatória, encerrando definitivamente a instrução criminal, resta superado o 

alegado excesso de prazo. O novo título judicial, todavia, por si só, não tem o condão 

de prejudicar o recurso se mantidos os fundamentos da segregação cautelar. II - A Lei 

13.257/16 acrescentou ao artigo 318, do Código de Processo Penal, o inciso V, o qual 

prevê que o juiz poderá realizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de 

"mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". III - Não obstante a 

novel modificação legislativa, permanece inalterado o verbo contido no caput do art. 

318, que revela a possibilidade, não a obrigatoriedade, da concessão do benefício, que 

deve se revelar consentâneo com os parâmetros de necessidade para aplicação da lei 

penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente 

previstos, para evitar a prática de infrações penais e adequação da medida à gravidade 

do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, tudo 

nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal. (Precedentes). IV - 

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só 

se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem 

pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código 

de Processo Penal. V - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente 

fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, especialmente em virtude do 

fundado receio de reiteração delitiva, eis que restou demonstrado nos autos, que a ré e 

seus comparsas representam perigo à ordem pública "em decorrência de suas 

recalcitrâncias no cometimento de delitos, sendo os autuados reincidentes, conforme 

demonstram as suas CAC's". Tal circunstância, a meu ver, indica a indispensabilidade 

da imposição da medida extrema, em razão da necessidade de acautelamento da ordem 

pública e da futura aplicação da lei penal. VI - A r. sentença condenatória fixou a 

reprimenda da recorrente em 3 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida 

inicialmente em regime semiaberto, impondo-se a necessidade de compatibilização 

entre a prisão cautelar e o modo de execução determinado. Recurso ordinário não 

provido. Ordem concedida de ofício, apenas para determinar que a recorrente aguarde 

o julgamento de eventual recurso de apelação em regime semiaberto, salvo se estiver 

presa por outros motivos. (RHC 201700750491. RHC - RECURSO ORDINARIO EM 

HABEAS CORPUS – 82789. Relator(a): FELIX FISCHER. STJ. QUINTA TURMA. 

DJE DATA:30/08/2017) (grifos nossos) 

Renato Brasileiro, na mesma linha, entende que não há obrigatoriedade na concessão 

do benefício, no mesmo sentido que os referidos julgados: 

"(...) a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente 

considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição da 

prisão preventiva pela domiciliar. 

O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 

282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar 

se se mostrar adequada à situação concreta. Do contrário, bastaria que o acusado 

atingisse a idade de 80 (oitenta) anos para que tivesse direito automático à prisão 

domiciliar, com o que não se pode concordar. Portanto, a presença de um dos 

pressupostos do art. 318 do CPP funciona como requisito mínimo, mas não suficiente, 

de per si, para a substituição, cabendo ao magistrado verificar se, no caso concreto, a 

prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu ensejo 

à decretação da prisão preventiva do acusado." 60 

                                                           
60 Manual de Direito Processual Penal. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 998. 
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Também assim entendem Pacelli e Fischer61, devendo ser cumpridos rigorosamente os 

requisitos legais, que contudo podem se revelar incompatíveis, resta um mínimo de reserva 

crítica ao Judiciário para avaliar se no caso concreto a concessão da prisão domiciliar não 

admoestaria as finalidades da preventiva. Exemplificam com a hipótese de uma pessoa de 80 

anos não necessariamente ter a saúde debilitada e oferecer risco à instrução criminal. 

Badaró diz que apesar de usar o verbo “poderá”, é de considerar que, demonstrada na 

hipótese de incidência do art. 318, o juiz deverá determinar o cumprimento da prisão 

preventiva em prisão domiciliar.62 Por este entendimento, não se pode deixar ao livre arbítrio 

do julgador a determinação. 

Em contrapartida, também sob o auspício da proteção à criança, no HC 131.760/ SP 

em fevereiro de 2016, um lapso de pouco mais de um ano da decisão, a segunda turma 

concedeu a prisão domiciliar à gestante. 

3.2.2- Delimitação das hipóteses  

O extremamente debilitado e o maior de 80 anos 

Rangel critica aqui neste ponto a necessidade de se chegar ao extremo com a saúde do 

indivíduo, mobilizado pela possibilidade de o juiz ser impedido de avaliar se um senhor com 

78 anos, sem corresponder ao critério cronológico, mas já passando por dificuldades físicas 

teria que aguardar o agravamento de sua debilitação. Analisa a proporcionalidade, supondo 

um senhor de 60 anos de idade sofrendo de insuficiência renal aguda ou crônica acusado de 

crimes contra a ordem tributária (art. 1º, da Lei 8.137/1990. Pena de 2 a 5 anos de reclusão), 

primário e de bons antecedentes, teria que realizar hemodiálise, se um juiz impõe o 

monitoramento eletrônico e professor defende que não seja proporcional. Data vênia, não se 

deveria usar da proporcionalidade de maneira tão liberal. Por outro lado, é rígido, declarando 

não ter o intuito de impugnar a credibilidade dos médicos particulares, mas que se faria 

necessário que o laudo fosse do perito médico oficial, “apenas” para exigir uma segurança 

maior.63  

A condição física de pessoa com deficiência, por si só, não seria fator impeditivo de 

seu encarceramento, sobretudo porque todas as providências estariam sendo tomadas pelo 

Juízo de primeiro grau para que o acusado seja transferido para uma cela apropriada às suas 

                                                           
61PACELLI e FISCHER. Manual de Direito Processual Penal. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 645 
62BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo Penal. 5ª Ed. Editora Saraiva. 2017. p.1043 
63 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 23ª ed. Editora Atlas. p.888 e pág. 913 
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necessidades e aos atendimentos médicos imprescindíveis para o tratamento da doença. Neste 

sentido julgou o STJ64, entendimento que vai ao encontro da autonomia que vem sendo 

conferida. Apesar disso a Lei 13.146/2015 assegura direito à vida, saúde e de 

habilitação/reabilitação, que dificilmente serão possíveis em uma ambiência, que como já foi 

exaustivamente tratado malfere as condições básicas, quanto mais daqueles que demandem 

cuidados especiais. 

De toda sorte, é de incumbência do réu a comprovação inequívoca de que esteja 

extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber 

tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Tais ônus recaem sobre ele, de 

acordo a jurisprudência que vem sendo firmada pelo STJ, de forma que se depreende que o 

direito à prisão domiciliar pode ser encartado como subjetivo e mesmo assim não se bastando 

na correspondência com a letra fria do art. 318.65 

A gestante 

O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) deverá listar todas as presas 

preventivas que estão grávidas ou são mães de crianças com até 12 anos. Também deverá 

indicar qual o estado das unidades prisionais em que estão essas mulheres: se há superlotação, 

escolta para garantir o acompanhamento da gestação, assistência médica adequada, berçários 

e creches. Dos 1.478 presídios brasileiros, 48 têm local adequado para gestantes. 

A ordem partiu do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal 

Federal, no Habeas Corpus 143.641, apresentado pelo Coletivo de Advogados em Direitos 

Humanos. Além da determinação que se assemelha a um censo prisional, há um discussão de 

fundo na causa: o cabimento de HC coletivo. 

O tema já é tratado no Recurso Extraordinário 855.810, que tem o ministro 

Dias Toffoli como relator, mas sua aplicação prática está em debate no HC 

143.641/SP, pois o pedido foi feito em favor de “todas as mulheres submetidas à 

prisão cautelar no sistema penitenciário nacional, que ostentem a condição de 

                                                           
64 HC 201701209330. HC - HABEAS CORPUS – 400927. Relator(a): JOEL ILAN PACIORNIK. STJ. 

QUINTA TURMA. DJE DATA:28/08/2017 
65 HC 201700643568. HC - HABEAS CORPUS – 393276. Relator(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA. 

STJ. QUINTA TURMA. DJE DATA:25/05/2017; HC 201602715606. HC - HABEAS CORPUS – 374908. 

Relator(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. STJ. SEXTA TURMA. DJE DATA:08/06/2017; HC 201700385123. 

HC - HABEAS CORPUS – 389386. Relator(a)FELIX FISCHER. STJ. QUINTA TURMA. DJE 

DATA:12/06/2017(...) 
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gestantes, de puérperas ou de mães com crianças com até 12 anos de idade sob sua 

responsabilidade, e das próprias crianças”. 66
 

 A petição inicial faz menção ao episódio envolvendo a prisão preventiva de Adriana 

Ancelmo. Sustenta-se que com a entrada em vigor da Lei 13.257/2016, possibilitou-se a 

substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar para gestantes e mães de crianças, o 

Poder Judiciário vem sendo provocado a decidir sobre a substituição da prisão preventiva pela 

prisão domiciliar nos casos especificados pela Lei, mas que em aproximadamente metade dos 

casos o pedido foi indeferido. Relataram que os argumentos para o indeferimento estariam 

relacionados à gravidade do delito supostamente praticado e à necessidade de prova da 

inadequação do ambiente carcerário no caso concreto. Afirmaram que essa argumentação não 

tem consistência, uma vez que a gravidade do crime não pode ser, por si só, motivo para 

manutenção da prisão, e que, além disso, o STF já reconheceu o estado de coisas 

inconstitucional do sistema prisional brasileiro. 

 Asseveraram que a limitação do alcance da atenção pré-natal, que já rendeu ao Brasil 

uma condenação pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra 

a Mulher (caso Alyne da Silva Pimental versus Brasil)67, atinge, no sistema prisional, níveis 

dramáticos, feriando direitos não só da mulher, como também de seus dependentes, 

impactando o quadro geral de saúde pública e infringindo o direito à proteção integral e à 

prioridade absoluta da criança. Citaram casos graves de violação dos direitos das gestantes, 

sobretudo no parto, sujeitando-as a abusos neste momento em que estão fragilizadas. As 

violações, segundo narram, prosseguem na fase de aleitamento e também depois, quando os 

filhos são separados das mães de forma abrupta.  

Não fossem as violações, provavelmente não se teria criado lei alterando dispositivo 

recentemente, que parece óbvio, de não poder manter uma mulher algemada no momento do 

parto, art. 292, parágrafo único, do CPP (redação dada pela Lei 13.434/2017). Não obstante, 

                                                           
66 GRILLO, Brenno. Depen terá de listar todas as grávidas em prisão preventiva no Brasil. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/2017-ago-04/depen-listar-todas-gravidas-prisao-preventiva-pais>. Acesso em: 20 de 

novembro de 2017. 

Disponível em: < https://www.conjur.com.br/dl/despacho-lewandowisky-hc-143641.pdf >. Acesso em: 20 de 

novembro de 2017.  

Disponível em: < https://www.conjur.com.br/dl/hc-presas-gravidas-maes-criancas-12-anos1.pdf >. Acesso em: 

20 de novembro de 2017. 
67 O caso gira em torno de dois temas centrais: (i) assistência de saúde materna de qualidade para todas as 

mulheres sem discriminação, inclusive baseada em sua raça, renda, ou localização geográfica; e (ii) 

responsabilidade pela obrigação do Estado de garantir serviços de saúde materna de qualidade. Disponível em: < 

https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/LAC_Alyne_Factsheet_Portuguese

_10%2024%2014_FINAL_0.pdf>. Acesso em: 20 de novembro de 2017. 
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precisou ser dito, colocando-se em relevo a desconsideração da mulher e de sua valorosa 

incumbência de gestar uma vida; que paulatinamente vem sendo apreciada pelo ordenamento 

jurídico, o HC coletivo pode ser um poderoso instrumento para tal, a despeito do princípio da 

individualização da pena. 

Em detrimento ao arguido pelo Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos e pela 

Defensoria Pública de maneira geral, não se toma como pressupostas as deficiências aqui 

dissertadas, e também referidas na petição apresentada ao Pretório Excelso. Em referência ao 

tema, cite-se jurisprudência do STJ, em que se demanda a produção de prova de desamparo de 

sua condição na prisão específica em que se encontra, sendo a prisão domiciliar denegada na 

maioria dos casos e no mais das vezes só é concedida em face da existência de outros filhos 

menores sob sua responsabilidade.  

EMEN: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO 

DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS 

APREENDIDAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA. 

PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. GRAVIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS 

CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento 

firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não 

admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que 

implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, 

configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a 

concessão da ordem de ofício. II - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por 

meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes da execução (provisória ou 

definitiva) da pena. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua 

real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da 

lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal (precedentes). III - No caso, o 

decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos 

autos, aptos a demonstrar a indispensabilidade da prisão para a garantia da ordem pública, 

notadamente se considerada a grande quantidade e variedades de drogas apreendidas em poder 

da paciente, "quais sejam: 70 pedras de crack, 40 microtubos de plásticos contendo cocaína, 15 

porções de crack, prontas para serem comercializadas, 02 tabletes grandes de maconha 

prensada e 01 porção já pronta para ser comercializada. Lograram ainda localizar no quarto 9 

porções de crack embaladas e também prontas para venda, 06 porções de cocaína, 27 pedras de 

crack", além de outros apetrechos, situações que denotam maior desvalor da conduta em tese 

perpetrada (precedentes do STF e STJ). IV - Na hipótese, restou comprovado nos autos, que a 

paciente é multirreincidente, inclusive pelo mesmo tipo de delito, circunstâncias aptas a ensejar 

a custódia cautelar em virtude de fundado receito de reiteração delitiva (precedentes). V - In 

casu, não há ilegalidade na negativa de substituição da preventiva por prisão domiciliar da 

paciente grávida, pois não foi comprovada a inadequação do estabelecimento prisional à 

condição de gestante ou lactante da paciente, visto que assegurados os requisitos para que 

tivesse a assistência médica devida e condições de amamentar o recém-nascido (precedentes). 

Habeas corpus não conhecido. (HC 201601936490. HC - HABEAS CORPUS – 363958. 

Relator(a): FELIX FISCHER. STJ. QUINTA TURMA. DJE DATA:26/09/2016) 

EMEN: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 

DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE 

DE ENTORPECENTE. PRISÃO DOMICILIAR. CABIMENTO. 1. A validade da 



40 
 

 
 

segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, 

aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a 

demonstração do que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a decisão que impôs 

a prisão preventiva destacou a gravidade concreta da conduta, consubstanciada no fato de ter 

sido apreendida significativa quantidade de droga (3 tijolos de maconha). Assim, faz-se 

necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 3. De acordo com 

o teor do art. 227 da Constituição da República, a convivência materna é direito fundamental 

do filho da criança. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pelo Decreto n. 99.710/1990, é garantido à 

criança ser criada e educada no seio da família. Diante disso, o Estatuto da Primeira Infância 

(Lei n. 13.257/2016) passou a estabelecer um conjunto de ações prioritárias a serem 

observadas, com o fim de assegurar a máxima efetividade do princípio constitucional da 

proteção integral à criança e ao adolescente, previsto nos diplomas anteriores, dispondo, assim, 

sobre a prisão domiciliar para esses fins. 4. Na hipótese, a paciente é mãe de uma criança de 7 

anos de idade e, provavelmente, de outra, com aproximadamente 1 ano de idade, porquanto 

estava grávida no momento da impetração, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar por 

razões humanitárias, diante das peculiaridades do caso concreto. 5. Ordem concedida para, 

confirmada a liminar, substituir a prisão preventiva pela domiciliar. (HC 201601839576. HC - 

HABEAS CORPUS – 362700. Relator(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. STJ. 

SEXTA TURMA. DJE DATA:30/05/2017) 

EMEN: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 

DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO 

DOMICILIAR. INVIABILIDADE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 

ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a 

determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados 

concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 

312 do CPP. 2. A decisão que converteu a prisão em flagrante da ré em custódia preventiva 

evidenciou a periculosidade da acusada e a consequente necessidade de preservação da ordem 

pública, ante o fundado risco de reiteração delitiva, visto que ela registra condenações 

anteriores pela prática de outros crimes. 3. Embora a paciente esteja grávida, a substituição da 

prisão preventiva não se justifica, ante o fundado risco de reiteração delitiva. 4. Ordem 

denegada. (HC 201701316478. HC - HABEAS CORPUS – 402268. Relator(a): ROGERIO 

SCHIETTI CRUZ. STJ. SEXTA TURMA. DJE DATA:29/08/2017) 

3.2.3 - Críticas 

3.2.3.1-Da diferenciação entre homens e mulheres 

Crítica de Pacelli não se refere ao instituto em si, mas às hipóteses de sua aplicação, 

tratam-se, com exceção da idade de 80 anos e do gravemente debilitado, de questão de 

natureza subjetiva, em que contempla desproporção no que se refere aos papéis da 

maternidade e da paternidade. No caso da mulher, a lei contempla mesmo aquela que more 

em outro estado da federação, ou pior, que tenha sido destituída do poder familiar e na face 

oposta, o pai, mesmo que participativo na formação do menor de 12 anos, só receberá o 

benefício se for o único responsável.  

Esclarece também que há de ser comprovada a necessidade de sua presença em sua 

residência para os cuidados especiais de menor de 6 anos ou com deficiência, deverá haver 

relação de dependência imediata e direta, sendo inexigível parentesco de primeiro grau. 
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O que deveria justificar a prisão domiciliar é a incapacidade efetiva e concreta da 

administração de atividades criminosas por parte daquele que, objetivamente, atende aos 

requisitos legais. Com efeito, quando se tratar de organizações criminosas, determinadas 

pessoas, que comprovadamente (segundo os dados disponíveis, é claro!) exerçam função de 

liderança nos aludidos grupos, podem, em tese, deixar de ter direito à pretendida substituição 

da preventiva. (...) 68 

Tal trecho reflete certa incongruência, pois antes reconhecera a subjetividade dos 

requisitos, no momento em criticava a desigualdade de gêneros, enquanto que no trecho ora 

transcrito toma como objetivos, que só pode ser compreendido se objetivo relativamente ao 

ainda mais subjetivo critério de chefia de organização criminosa. Este posicionamento não é 

fundamentado pelo autor, pode-se especular que interferiria no fim da preventiva de evitar 

que novos crimes sejam cometidos, sem que se perceba tal restrição positivada na Lei 

12.850/13, na Lei 7.960/89, na Lei 7.210/84 e nem no Código de Processo Penal. 

Sob eventual argumento de que a prática delitiva se perpetuaria, uma vez que o 

acusado exerceria suposto protagonismo, é desbaratado pelo fato de que a possibilidade de 

voltar a delinquir está sempre presente. E, mais incisivo argumento, se de fato tem tamanha 

importância para as negociações criminosas é bem possível que estenda ainda mais sua zona 

de influência uma vez posto em contato direto com outros criminosos. 

3.2.3.2- A mãe e a criança 

As especificidades do gênero feminino, como a maternidade, o impacto físico e 

psíquico da alteração cíclica dos hormônios, a gravidez, a amamentação, a saúde ginecológica 

e a higiene não encontram adequação em um sistema concebido para receber homens, e não, 

mulheres. A título exemplificativo, o sistema prisional é distante fisicamente do local onde 

situado os presídios e a comunidade em que se insere a estrutura familiar da mulher posta sob 

a custódia do Estado. Das unidades que mantêm mulheres no cárcere menos da metade dispõe 

de cela ou dormitório adequado para gestantes. Em relação à existência de berçários ou centro 

de referência materno infantil, 32% das unidades femininas têm esse espaço. As unidades 

mistas, por sua vez, contam com apenas 3% de espaços separados para o fim referido. 

                                                           
68PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 20ª ed. Editora GEN. p. 579. 
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Têm em comum com os homens o fato de cerca de 30% estarem presas sem ainda 

terem sido julgadas.69 

Além das peculiaridades citadas, cabe ressaltar que as mulheres encarceradas, em 

geral, são as responsáveis pelo sustento, proteção e cuidados com os seus filhos menores. A 

segregação a elas impostas acaba por penalizar também os filhos nascidos durante o 

cumprimento da pena restritiva de liberdade, que se vêm inseridos no ambiente prisional, bem 

como aqueles afastados do convívio com a mãe e passados à guarda de familiares, 

institucionalizados em creches ou postos à adoção.  

As estatísticas apontam que o número de mulheres presas está aumentando a uma 

velocidade mais rápida se comparado ao crescimento da população de detentos do sexo 

masculino. Assim, a população carcerária feminina cresceu 567% nos últimos quinze anos 

(2000 a 2014), segundo levantamento nacional de Informações Penitenciárias do Ministério 

da Justiça - INFOPEN Mulheres do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, 

alcançando o número de 37.380 detentas. A média de crescimento nos presídios masculinos 

foi de 220,20% no mesmo período, conforme informação da mesma pesquisa.70
 

A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) dispõe sobre a obrigatoriedade de 

berçários nos estabelecimentos prisionais femininos para as condenadas amamentarem seus 

filhos. O preceito também se encontra no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 

8.069/1990) e nas Regras Mínimas para o Tratamento do Preso no Brasil (Ministério da 

Justiça, 1995). A Lei nº 12.962/2014 trouxe alteração ao Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA (Lei nº 8.069/1990) para assegurar a convivência da criança e do adolescente com os 

pais privados de liberdade, e, ainda, fixou, na redação do parágrafo 2º do artigo 23 que: “a 

condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto 

na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra o próprio filho 

ou filha.” Autoexplicativo, o ser humano é falível e não o torna inapto a exercer a 

maternidade ou paternidade em função exclusivamente disso. 

A Lei da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016), por sua vez, responde à convocação 

dos organismos internacionais para a especial atenção que deve ser dispensada aos filhos de 

pessoas aprisionadas para diminuir o impacto da penalidade na sua prole. Assim, por força da 

                                                           
69 Fonte: Infopen, jun/2014. Departamento Penitenciário Nacional/Ministério da Justiça 
70 BRASIL. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. INFOPEN Mulheres. Junho de 2014. 

Disponível em: < http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-

nobrasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf>. Acesso em: 20 de setembro de 2017. 
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inovação trazida pela Lei da Primeira Infância, o artigo 318, do CPP passou a prever a 

possibilidade de o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for 

gestante; mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, ou homem, caso seja o único 

responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. A Conferência 

Mundial dos direitos Humanos/1993, reconheceu no seu artigo 18 que: Os direitos humanos 

das mulheres e das meninas são inalienáveis e constituem parte integrante e indivisível dos 

direitos humanos universais (...). Os direitos humanos das mulheres devem incluir a promoção 

de todos os instrumentos de direitos humanos relacionados à mulher.71 

A primeira infância propriamente é contemplada no art. 318, III, do CPP, em que 

mesmo que em desdobramento da operação “lava jato” acusada de ter firmado um contrato 

fictício com o consórcio construtor do corredor Transcarioca para justificar o pagamento de 

R$ 6,49 milhões de propina, lhe foi outorgado direito ao benefício.72 

Embora tenha deixado claro que a culpa pela situação é de Vanuza por “ter se 

envolvido nos fatos que se envolveu”, o desembargador destacou que a primeira infância, 

faixa etária do filho caçula dela, é um período crucial para seu desenvolvimento mental e 

social. Para que isso ocorra bem, é essencial que o jovem tenha vínculos familiares e convívio 

em ambientes saudáveis, ressaltou o relator, afirmando que os crimes que são imputados à 

advogada não colocam seus filhos em risco. Dessa maneira, ele votou por determinar que 

Vanuza Sampaio deixe a penitenciária e fique em prisão domiciliar, com monitoramento 

eletrônico. Além disso, o magistrado opinou pela proibição de que ela exerça a advocacia. 

(em desdobramento da operação “lava jato”).73 

 Mais recentemente, a 65ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU), para complementar as Regras Mínimas para o tratamento de reclusos e as Regras 

mínimas das Nações Unidas sobre medidas não privativas de liberdade (Regras de Tóquio), 

                                                           
71 SPINDOLA, Luciana Soares. A mulher encarcerada no sistema penal brasileiro: a busca de soluções para as 

especificidades do gênero feminino no tocante à maternidade. Brasília: IDP/EDB, 2016. 29f, -

Artigo(Especialização). Instituto Brasiliense de Direito Público. Disponível em: 

<http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2274/Artigo_Luciana%20Soares%20Spindol

a.pdf?sequence=1&isAllowed=y >. Acesso em: 22 abril de 2017. 

 
72RODAS, Sérgio. Por ser mãe de crianças, TRF-2 determina prisão domiciliar de acusada da "lava jato". 

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-out-12/mae-criancas-acusada-lava-jato-prisao-domiciliar >. 

Acesso em: 29 de outubro de 2017.   
73 RODAS, Sérgio. Por ser mãe de crianças, TRF-2 determina prisão domiciliar de acusada da "lava jato". 

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-out-12/mae-criancas-acusada-lava-jato-prisao-domiciliar>. 

Acesso em: 29 de outubro de 2017.  
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aprovou, em dezembro de 2010, as Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres 

Presas e Medidas não Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras: as Regras de 

Bangkok. Estabelece balizas para a questão do gênero feminino, especialmente quanto à 

recomendação de adoção de medidas alternativas ao aprisionamento feminino, dando relevo 

às questões da gravidez e do cuidado com os filhos. Enfatiza-se nas Regras de Bangkok que 

deve ser priorizada, sempre que possível, ao sentenciar ou aplicar medidas cautelares à 

gestante ou à pessoa que seja a principal ou a única responsável por uma criança, a imposição 

de medidas não privativas de liberdade e que a imposição de penas privativas de liberdade 

devem ser consideradas tão somente em casos de crimes graves ou violentos.  

A adversidade durante a infância tem sido um dos temas alvo de numerosos estudos no 

âmbito da psicologia, devido ao forte impacto no desenvolvimento do indivíduo. Entretanto, é 

inexequível precisar pormenorizadamente os reflexos da ausência dos pais; do pejo de recair 

suspeita sobre seus genitores e em certa medida exemplos, como “transgressores” e dos 

eventuais abusos físicos e psicológicos que podem vir a sofrer ou testemunhar em silêncio. 

Não se pode presumir, no entanto, que a necessidade de prisão, ou mera acusação, envolva 

necessariamente incapacidade de zelar por sua prole.74 

Todos os pais são passíveis de cometer erros e provocar traumas, não há certeza, até 

porque se as criações fossem tão perfeitas, provavelmente não mais restariam problemas, pois 

seria uma sociedade plenamente regulada e ajustada. Contudo, a presidente do Superior 

Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, negou pedido de liminar em Habeas Corpus 

impetrado por uma mulher para que a sua prisão preventiva fosse convertida em domiciliar 

em razão de ter duas filhas menores de seis anos de idade, estando a caçula ainda em fase de 

amamentação; pois a mulher foi presa em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas 

e praticava o delito em sua residência, na presença das filhas menores.75 

A percepção do seio familiar como o local mais adequado para o desenvolvimento da 

criança não é mera opinião pessoal, e não se restringe ao fórum internacional, aportado por 

meio de tratados. O ECA prevê em seu art. 19. E como garantir esse direito se o pai ou a mãe 

                                                           
74 SPINDOLA, Luciana Soares. A mulher encarcerada no sistema penal brasileiro: a busca de soluções para as 

especificidades do gênero feminino no tocante à maternidade. Brasília: IDP/EDB, 2016. 29f, -Artigo 

(Especialização). Instituto Brasiliense de Direito Público. Disponível em: 

http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2274/Artigo_Luciana%20Soares%20Spindola.

pdf?sequence=1&isAllowed=y 
75Negada prisão domiciliar a mãe que vendia drogas na frente das filhas. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/2017-jul-25/negada-prisao-domiciliar-mae-vendia-drogas-frente-filhas. HC 

406.937>. Acesso em: 27 de julho de 2017.   
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do menor estiver preso? A Lei 12.962/2014 determinou que a pessoa que ficar responsável 

pela criança ou adolescente deverá, periodicamente, levar esse menor para visitar a mãe ou o 

pai na unidade prisional ou em outro centro de internação. Além disso: 

Art. 23, do ECA(...) 

§ 2º A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do 

poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de 

reclusão, contra o próprio filho ou filha. (Incluído pela Lei nº 12.962/2014) 

Suspensão liminar do poder familiar 

art. 157, do mesmo diploma: Se houver motivo grave, após ouvir o Ministério 

Público, o juiz poderá decretar a suspensão liminar do poder familiar até o julgamento 

definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea, 

mediante termo de responsabilidade.76 

Por todo o exposto, as opções feitas em seara penal são consonantes com a 

manutenção do poder familiar, pode ser que não seja o exemplo ideal que se poderia esperar 

para a criação de um jovem indivíduo. Ainda assim, nenhuma pena passará da pessoa do 

condenado (art. 5º, XLV CRFB), não podendo ser a criança penalizada, parecendo na maioria 

dos casos que seus pais têm mais préstimos a lhes fazer presentes em suas vidas, ou ao menos 

foi esta a opção legislativa. 

3.3- Casos midiáticos e opinião pública sobre o instituto 

3.3.1- Caso Adriana Ancelmo 

Presa preventivamente no dia 6 de dezembro, Adriana teve sua prisão convertida em 

domiciliar em audiência realizada no dia 17 de março de 2017. A decisão, de ofício, foi do 

juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, Marcelo Bretas, que levou em consideração o fato de 

que tanto ela quanto o marido estarem presos dificulta a criação dos dois filhos menores, de 

11 e 14 anos, ou seja, um deles a coloca na hipótese do inciso V.  

Sua prisão preventiva se baseou na suspeita de que ela tenha usado seu escritório de 

advocacia para lavar dinheiro repassado por empresas que conseguiram isenção fiscal junto ao 

Executivo fluminense durante a gestão do peemedebista. Isso fez com que a seccional do Rio 

de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil suspendesse por 90 dias o registro profissional 

dela. 

O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro impetrou Mandado de Segurança, com 

pedido de liminar, para que a decisão do juiz Marcelo Bretas fosse suspensa. O 
                                                           
76 Disponível em: Disponível em: http://www.dizerodireito.com.br/2014/04/lei-129622014-altera-o-eca-

para.html>. Acesso em: 27 de novembro de 2017.   

 



46 
 

 
 

desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Abel Gomes, deu razão aos 

procuradores da República, e concedeu a liminar determinando que Adriana Ancelmo 

retornasse à prisão. 

O desembargador federal Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 

havia determinado a prisão anteriormente com uma tese peculiar: como muitas mulheres não 

conseguem o benefício do Estatuto da Primeira Infância, Adriana também não poderia ter esse 

direito. Revelando o outro lado dos privilegiados. O enfoque exacerbado dirigido a 

determinado grupo de pessoas pode tanto permitir que seu julgador dirija especial atenção ao 

caso, de modo a se inclinar a prover aquilo que efetivamente está insculpido em lei ou 

provocar tamanho repúdio, o mesmo que se insurge ao comparar prerrogativa de privilégio, 

que se modifica em paralelo à perspectiva do intérprete, que em seu apogeu inibe a avaliação 

jurídica do que se desenrola no caso concreto e se limita ao desejo de incutir o máximo de 

restrições. 

O próprio desembargador já havia relatado pedido de Habeas Corpus em favor da 

advogada. Na ocasião, a 1ª Turma Especializada do TRF-1 negou a conversão de preventiva 

em domiciliar entendendo que o artigo 318 do Código de Processo Penal — que permite a 

prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos — não se 

aplica a Adriana Ancelmo devido à gravidade dos fatos a ela imputados. Não se coaduna, data 

venia, que um magistrado utilize-se de reducionismos para denegar a liberdade, deve ser 

muito bem fundamentada, levando em consideração a situação fática. 

Segundo o magistrado, o juiz não poderia, de ofício, conceder a prisão domiciliar uma 

vez que não havia fatos novos para justificar a alteração da situação da custódia da acusada. 

O artigo 318 do Código de Processo Penal diz que o juiz poderá substituir a prisão 

preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade 

incompletos. Contudo, Abel Gomes apontou que o termo "poderá" contido no artigo "não 

remete a decisão judicial apenas ao que passa a achar o magistrado de uma hora para outra, 

nem lhe é uma 'permissão' vazia de conteúdo silogístico à luz do mundo do processo e do 

direito".  

O desembargador considerou ainda que a decisão beneficiando a advogada criaria 

expectativas para outras mulheres presas preventivamente, que não conseguem o mesmo 

direito. O que soa estranho deixar de aplicar um benefício, porque outras pessoas não teriam 



47 
 

 
 

acesso, não é nem mesmo uma querela de raiz econômica, imaginemos se a Defensoria 

Pública não pudesse atuar, pois a despeito de vir prevista para a defesa dos hipossuficientes, 

ainda não tenha sido instalada ou o tenha precariamente em determinadas regiões do país. 

Faz-se necessário explicar justamente o motivo pelo qual as outras presas não estão tendo 

acesso e se Adriana Ancelmo efetivamente faz jus. 

A esposa de Sérgio Cabral conseguiu benefício para cuidar dos filhos, mas decisão foi 

revogada para não "gerar expectativas" nas demais presas.  Deixar de conceder um benefício 

deve ser por aquela pessoa que está sub iudice, não se fala aqui de direito penal do autor, mas 

de se analisar o caso que lhe é apresentado, até porque com um desejo de combater a 

impunidade a todo custo, pode-se deixar de embasar uma decisão e esta vir a ser reformada, 

ou ainda, partir do pressuposto de que a conjuntura estrutural não é boa o suficiente e 

simplesmente deixar de conceder benefício, que deve ser do alcance de todos. Imagine-se 

estender tal lógica à Defensoria Pública, que não foi instalada ou o foi precariamente pelos 

rincões do país. Se ela ou as outras presas não podem ficar em suas casas, deve-se sair da 

zona de conforto e explicitar os motivos. 

Contra essa decisão, os advogados de Adriana impetraram HC no STJ. Eles alegaram 

não ser cabível a impetração de MS com a finalidade de conferir efeito suspensivo a recurso 

em sentido estrito interposto contra decisão concessiva de liberdade e, por conseguinte, da 

aplicação de medida cautelar pessoal diversa. 

Indo de encontro ao entendimento pretoriano que o STJ vem consolidando, da 

necessidade de demonstração de indispensabilidade do genitor, a ministra Maria Thereza de 

Assis Moura concedeu Habeas Corpus à advogada Adriana Ancelmo, mulher do ex-

governador do Rio de Janeiro Sergio Cabral (PMDB). Poderia-se intentar defensar esta 

concessão em vistas da prisão do pai dos menores, contudo dada a alta “criteriosidade” que 

vem sendo adotada, o mais consentâneo seria avaliar também as condições econômico-

financeiras e mesmo a existência de parentes próximos aptos a amparar as crianças. 

A ministra Maria Thereza de Assis Moura concordou com os advogados, e 

restabeleceu a prisão domiciliar de Adriana. Mas a mulher de Cabral só poderá ir para casa 

após vistoria da Polícia Federal no imóvel, para confirmar que não há internet ou telefone no 

local. Essa foi uma das exigências de Marcelo Bretas para que ela pudesse deixar o presídio 

de Bangu 8. Fundamento garantia da ordem pública – STF já assentou que esta envolve: 
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a)necessidade de resguardar a integridade física ou psíquica do preso ou de terceiros, b) 

necessidade de assegurar a credibilidade das instituições, em especial do Poder Judiciário, no 

sentido da adoção tempestiva de medidas adequadas, eficazes, e fundamentadas quanto à 

visibilidade e transparência da implementação de políticas públicas de persecução criminal; e 

c) objetivo de impedir a reiteração das práticas criminosas, desde que lastreado em elementos 

concretos expostos fundamentadamente. - organização criminosa atuando por vários anos no 

Estado do Rio de Janeiro. O diálogo entre a tia Fanny e marido sobre ocultação, deslinde da 

operação Calicute, bem como familiares em postos estratégicos serviram de sustentação. 

Deferida a liminar em MS, restaurando 0100072-07.2017.4.02.0000/RJ, qual seja a 

manutenção dos termos estipulados em primeira instância: 1) afastamento da 

direção/administração das empresas envolvidas, 2) recolhimento domiciliar integral, 

ressalvada situação de emergência médica, 3) atender a todas as comunicações judiciais, 4) 

entregar na secretaria do juízo o passaporte que tiver, caso ainda não o tenha feito, 5) 

proibição de alteração do domicílio sem alteração judicial, 6) não pode haver, linha telefônica 

instalada, 7) e nem dispositivo de internet, móvel ou fixo; qualquer pessoa que ingresse deve 

deixar os dispositivos em outro lugar, 8) a defesa deverá manter registro de todas as pessoas 

que ingressarem no local, proibida a visitação de pessoas que não sejam parentes de até 3º 

grau e advogados constituídos, 9) a PF está autorizada a realizar inspeções no imóvel sem a 

prévia autorização do juízo de 6h às 18h e 10) devem ser cumpridas todas essas 

determinações, decorrendo a revogação ipso facto em caso contrário.77 

Dada a repercussão que gerou, a Ministra que costuma se manifestar apenas nos autos 

concedeu entrevista, ao ser questionada diretamente pelo JOTA, em entrevista que geralmente 

concede, mas que se viu compelida dada a repercussão que gerou, a despeito de já ter negado 

pedidos de prisão domiciliar para outras mães respondeu que: 

                                                           
77Desembargador recua e Adriana Ancelmo ficará em casa até julgamento de embargos Disponível em: < 
https://www.conjur.com.br/2017-abr-26/desembargador-recua-adriana-ancelmo-aguardara-recurso-casa >. 

Acesso em: 1 de outubro de 2017.   

Disponível em: <https://veja.abril.com.br/blog/radar/veja-a-integra-da-decisao-que-mantem-adriana-ancelmo-

presa/>. Acesso em: 23 de maio de 2017.   

Caso Adriana Ancelmo: o direito à prisão domiciliar negado a ricas e pobres. Disponível em: < 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/caso-adriana-ancelmo-o-direito-a-prisao-domiciliar-negado-a-ricas-e-

pobres>. Acesso em: 20 de junho de 2017. 

Por maioria, TRF-2 revoga prisão domiciliar da advogada Adriana Ancelmo. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/2017-nov-23/maioria-trf-revoga-prisao-domiciliar-adriana-ancelmo>. Acesso em: 

23 de novembro de 2017.   

Disponível em: < https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/443778842/habeas-corpus-hc-392806-rj-2017-

0061147-0>. Acesso em: 1 de outubro de 2017.   
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A possibilidade de prisão domiciliar para mulheres que possuem filhos menores 

passou a ser regulada pelo Código de Processo Penal no ano passado, que estabelece a 

necessidade de cumprimento de alguns requisitos para tal fim. Todos os casos que 

chegam são analisados levando em consideração a situação específica trazida e se os 

requisitos foram cumpridos. Aqui cabe um esclarecimento sobre outro caso recente, 

também divulgado pela imprensa, no qual indeferi liminarmente o habeas corpus a 

uma detenta mãe de dois menores de idade. Foi outro processo em que não analisei o 

mérito. Neguei o habeas corpus porque o Tribunal de Justiça de São Paulo sequer 

havia analisado o mérito, incidindo na hipótese a Súmula 691 do STF (“Não compete 

ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do 

Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). 

O benefício não é automático, devendo ser analisado caso a caso, de acordo com o 

disposto na lei. Já concedi várias liminares e neguei outras, assim como todos os 

demais colegas. 78 

No entanto, a referida súmula não é utilizada sempre, por vezes é flexibilizada, 

colacione-se a seguinte ementa em que se demonstra que a depender do caso em concreto 

pode ser apreciado o habeas corpus, sem a automaticidade com que parece tratar, com a 

relatoria da mesma: 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 

DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE 

DA VIA ELEITA. PRÉVIO WRIT. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. ÓBICE DA 

SÚMULA N.º 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERAÇÃO. PRISÃO 

PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. DECLINAÇÃO DE ELEMENTOS 

CONCRETOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO GENÉRICA. FLAGRANTE 

ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM 

CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Para se atender à pretendida desclassificação do delito 

previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, para o insculpido no art. 28 do referido 

diploma legal, seria necessária uma análise acurada dos fatos, provas e elementos de 

convicção em que se arrimaram as instâncias ordinárias, o que se afigura inviável em 

sede de habeas corpus, pois importaria em transformar o writ em recurso dotado de 

ampla devolutividade. 2. A aceitação de habeas corpus impetrado contra decisão que 

indeferiu a liminar em prévio writ submete-se aos parâmetros da Súmula n.º 691 do 

Supremo Tribunal Federal, somente afastada no caso de excepcional situação, o que 

ocorre na espécie dos autos. 3. A prisão processual deve ser configurada no caso de 

situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o 

instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade. 

4. In casu, custódia provisória que não se justifica ante a fundamentação inidônea, 

pautando-se apenas em argumentos vagos e genéricos, estando ausentes os requisitos 

previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ausente, pois, o indispensável 

esteio de dados concretos coligidos dos autos, afrontando-se ao disposto no artigo 93, 

IX, da Constituição Federal. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de 

ofício, ratificando a liminar outrora deferida, a fim de que o paciente possa aguardar 

em liberdade a prolação da sentença no processo criminal, se por outro motivo não 

estiver preso, sem prejuízo de que o Juízo a quo, de maneira fundamentada, examine 

se é caso de aplicar uma das medidas cautelares implementadas pela Lei n.º 

12.403/11, ressalvada, inclusive, a possibilidade de decretação de nova prisão, caso 

demonstrada sua necessidade. ..EMEN: HC 201700902408. HC - HABEAS CORPUS 

– 396962. Relator(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. STJ. SEXTA 

                                                           
78Redação JOTA. Maria Thereza fala ao JOTA sobre caso Adriana Ancelmo. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE

wjCjr6buKDXAhWBUyYKHUr-AeAQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fjota.info%2Fjustica%2Fmaria-

thereza-fala-ao-jota-sobre-caso-adriana-ancelmo-02042017&usg=AOvVaw1ZjHRpIac9cw-jBgmDCs3Z>. 

Acesso em: 2 de maio de 2017.  
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TURMA. DJE DATA:09/10/2017 ..DTPB: Data da Decisão: 03/10/2017. Data da 

Publicação: 09/10/2017. 

 

No dia anterior, o mesmo site publicou matéria jornalística em que se afirmava 

O que a ministra decidiu foi: conforme a jurisprudência do STJ, o Ministério 

Público não poderia ter pedido ao Tribunal Regional Federal no Rio de Janeiro a 

manutenção de Adriana Ancelmo em regime fechado usando um mandado de 

segurança. 

Para logo depois admitir que o efeito prático da decisão do STJ foi reestabelecer a 

decisão do juiz Marcelo Bretas que, esse sim, concedeu o benefício da prisão domiciliar a 

Adriana Ancelmo.79  

Pode ser que como o Ministro Marco Aurélio disse no julgamento da ADI 5526, ele 

não tem compromisso nem consigo mesmo de manter a coerência, defendendo seu direito em 

mudar de opinião. Ignorando-se a segurança jurídica e a proteção das legítimas expectativas. 

Do que se extrai é que as condições econômicas e sociais, ainda que em teoria 

estranhas ao direito acabam repercutindo tanto de uma maneira óbvia, daqueles que possuem 

recursos podem converter em combustível para fazer valer seus direitos e até protelar 

eventuais punições, como em sua faceta oposta, e mais rara, em que o poder público pressiona 

para que as autoridades provejam tratamento igualitário. 

3.3.2- Outros casos que se notabilizaram na mídia  

Sem querer adentrar no impacto da mídia perante a sociedade e tampouco estudar sua 

influência nas decisões do Poder Judicário, é inelutável que ela o exerce e o faz com pouca 

responsabilidade, se referindo aos casos com seu tom apelativo, deixando de ter o cuidado 

educativo de explicar os motivos de o indivíduo ter ou não determinado direito, alardeando 

constantemente. Sem descuidar do papel crucial que exerce em retirar da obscuridade, que de 

outra forma não poderiam ser perscrutados pela sociedade aberta de intérpretes, da 

Constituição (Häberle) e fomento de discussão como um todo.80 

José Dirceu, condenado a 7 anos e 11 meses de prisão, por corrupção ativa no 

esquema do mensalão, Dirceu cumpriu pena desde 15 de novembro de 2013 no regime 

                                                           
79 RECONDO, Felipe. O detalhe omitido da decisão do STJ sobre Adriana Ancelmo. Disponível em: 

<https://jota.info/artigos/o-detalhe-omitido-da-decisao-do-stj-sobre-adriana-ancelmo-01042017>. Acesso em: 10 

de outubro de 2017.  
80 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional – A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: 

Contribuição para Interpretação Pluralista e “Procedimental” da Constituição. 
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semiaberto - no qual se sai para trabalhar durante o dia e retorna ao Centro de Progressão 

Penitenciária de Brasília (CPP) à noite. No regime aberto, ele teria que cumprir a pena em 

casa do albergado. Como esse tipo de estabelecimento não existe em Brasília, os presos são 

autorizados a cumprir o restante da sanção em prisão domiciliar.81 Geddel com seus 51 

milhões, diferentemente ainda não foi julgado, enquanto preso cautelarmente conseguiu o 

benefício da prisão domiciliar. 82
 Eike Batista, preso no fim de janeiro em um desdobramento 

da operação “lava jato”, teve a prisão domiciliar substituída por recolhimento noturno, 

impedimento de sair do país e obrigatoriedade de comparecer à Justiça quando for chamado, 

decisão dada pela 2a Turma do STF.83
 

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) aceitou o pedido de habeas corpus e 

devolveu o direito de ficar em prisão domiciliar ao ex-médico Roger Abdelmassih, de 73 

anos, condenado a 181 anos de prisão pelo estupro de 37 mulheres. A decisão foi emitida na 

mesma data em que o pedido foi protocolado pelos advogados. Abdelmassih havia perdido o 

direito à prisão domiciliar, de acordo com decisão da juíza Sueli Zeraik Armani, da 1ª Vara de 

Execuções Criminais, de Taubaté (SP), devido à falta de tornozeleiras eletrônicas no Estado 

de São Paulo. O contrato com a empresa que fornecia o equipamento foi rompido pelo 

governo paulista. Em decisão emitida, o desembargador plantonista Ronaldo Sérgio Moreira 

da Silva afirma que Abdelmassih não pode ser “penalizado” por uma “deficiência ou falha 

estrutural do Estado de São Paulo”. “Os fatos indicam que não houve descumprimento por 

parte do paciente das condições estabelecidas na decisão que lhe concedeu prisão domiciliar, 

em virtude do seu grave estado de saúde – daí o caráter humanitário da medida -, de modo 

que, ao menos à primeira vista, parece constituir contrassenso ser penalizado em defluência de 

situação não criada por ele”, in litteris. José Maria Marin na Trump Tower, também por fins 

humanísticos.84 

                                                           
81 BULLA, Beatriz. Dirceu deixa Vara de Execuções e vai para casa. Disponível em: 

<http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,dirceu-deixa-vara-de-execucoes-e-vai-para-casa,1587914>. Acesso 

em: 17 de outubro de 2017.  
82 Geddel alega risco de estupro na Papuda e pede prisão domiciliar. Disponível em: 

<https://exame.abril.com.br/brasil/geddel-alega-risco-de-estupro-na-papuda-e-pede-prisao-domiciliar/>. Acesso 

em: 17 de outubro de 2017.  
83 2ª Turma do Supremo revoga prisão domiciliar do empresário Eike Batista. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/2017-out-11/stf-revoga-prisao-domiciliar-empresario-eike-batista>. Acesso em: 18 

de setembro de 2017. 

84 FERNANDEZ, Martin. José Maria Marin chega a tribunal em Nova York para início de julgamento. 

Disponível em: < https://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/noticia/jose-maria-marin-chega-a-

tribunal-em-nova-york-para-julgamento.ghtml >. Acesso em: 25 Setembro de 2017.  
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A opinião pública urge compensação moral, promotora de um lugar legitimado para a 

expressão do ódio coletivo gerado pelo crime. O coletivo se sente autorizado a dar vazão a 

esse ódio, gozando com o sofrimento do criminoso – sua prisão ou execução –, visto tratar-se 

de um “ato de justiça”, só se sentindo apaziguados após dita compensação. E a prisão 

domiciliar não lhe proporciona a vingança esperada. Não se quer banalizar ou menosprezar a 

irresignação que surge no espectador de tais eventos, apenas racionalizar que a mesma 

alcunha provoca distorções da percepção. 

Cada vez que aparece nas mídias é como que um pequeno trauma que com o tempo, 

vem um apagamento inconsciente da memória, associado a uma cicatrização superficial, ao 

que Freud nos ensinou a chamar de recalcamento.85 Mas mal se consegue deixar cicatrizar, 

pois a prisão domiciliar é colocada como um grande bloco homogêneo, passando a mensagem 

de que, seja em fase de investigação, seja cumprindo pena, seja em crimes violentos, seja 

corrupção, nada realmente importa. A única “verdade” ululante que o público percebe é a 

impunidade às classes abastadas. 

Contraposto a estes, um último caso que ganhou proeminência, foi o de Rafael Braga 

Vieira, ex-catador e ex-morador de rua, alheio a conceitos como coquetel molotov ou black 

bloc, foi abordado por policiais durante um grande protesto de 2013 no Rio e acabou sendo 

processado e condenado por “possuir artefato explosivo ou incendiário sem autorização”. O 

veredito não considerou que o laudo pericial do caso concluiu que os produtos químicos que 

ele portava não poderiam ser usados como explosivos. Sua pena foi agravada por ter 

antecedentes por duas tentativas de roubo e Rafael virou um símbolo da injustiça também 

presente no sistema penal brasileiro.86  

Foi posto em prisão domiciliar por ter contraído tuberculose dentro do sistema 

penitenciário, em decisão que flexibiliza a afaimada Súmula 691 do STF, com bastante acerto 

já que em prol da liberdade.87 

                                                           
85 NETO, Alfredo Naffah. O julgamento de Augusto Pinochet. Idéias sobre a relação memória-esquecimento na 

elaboração de traumas coletivos. Disponível em: 

<http://justificando.cartacapital.com.br/2017/04/26/emblematico-caso-rafael-braga-nao-choca-o-brasil/>. Acesso 

em: 25 Setembro de 2017. http://www.scielo.br/pdf/rlpf/v4n3/1415-4714-rlpf-4-3-0047.pdf 
86MARTÍN, Maria. No caso Rafael Braga, depoimento da polícia basta. Disponível em: < 
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/01/14/politica/1452803872_078619.html >. Acesso em: 25 Setembro de 

2017.   
87 HABEAS CORPUS Nº 415.508 - RJ (2017/0229778-8). Disponível em: 

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2017/09/Rafael-Braga-em-

domiciliar-1.pdf 
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Ao cumprir a prisão domiciliar, morando na casa de sua mãe, sita em uma 

comunidade, desceu para ir na padaria, usando a tornozeleira eletrônica e foi preso 

novamente, por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Segundo a versão dos policiais, ele 

carregava consigo 0,6g da maconha e 9,3g de cocaína com “etiquetas” que faziam referência 

ao Comando Vermelho, facção criminosa que detém o monopólio do tráfico de varejo na 

região. Ele teria confessado informalmente e então foi encaminhado novamente à delegacia 

policial em flagrante.88 

 Todo o desenlace dessa história é teratológico e não teve nem de longe o mesmo tipo 

de repercussão que os demais casos, apesar de nesse caso tratar-se da prisão domiciliar já na 

fase de execução, foi cabível para suprir dano causado pela própria ambiência prisional. 

3.4 - Comparação com a prisão domiciliar na Lei 7.210/1984 – prisão pena 

Comparativamente ao art. 117 da Lei de Execução Penal, em que se autoriza a prisão 

domiciliar em fase de execução de uma pena efetiva, a prisão domiciliar cautelar se revela 

mais severa, na medida em que prevê idade superior ao idoso, e não especifica a faixa etária 

do filho menor da condenada. Nicolitt é um autor que critica a desproporção.89  

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime 

aberto em residência particular quando se tratar de: 

I - condenado maior de 70 (setenta) anos; 

II - condenado acometido de doença grave; 

                                                           
88Emblemático, caso Rafael Braga não choca o Brasil. Disponível em: 

<http://justificando.cartacapital.com.br/2017/04/26/emblematico-caso-rafael-braga-nao-choca-o-brasil/>. Acesso 

em: 25 Setembro de 2017.  

O que foi viabilizado pela Enunciado de Súmula nº 70 tjrj: PROCESSO PENAL PROVA ORAL 

TESTEMUNHO EXCLUSIVAMENTE POLICIAL VALIDADE "O fato de restringir-se a prova oral a 

depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação." Referência: Súmula da 

Jurisprudência Predominante (Art. 122 RI) nº 2002.146.00001 (Enunciado Criminal nº 02, do TJRJ) - 

Julgamento em 04/08/2003 - Votação: unânime - Relator: Des. J. C. Murta Ribeiro - Registro de Acórdão em 

05/03/2004 - fls. 565/572. 

Transcreva-se trecho do voto do Ministro Schietti: “o risco de adoecimento por tuberculose é vinte e oito vezes 

maior em grupos vulneráveis como as populações privadas de liberdade 

o paciente "se queixou de uma tosse persistente há mais de um ano, que, até então, não havia recebido atenção 

médica adequada" (fl. 8, destaquei), providência que teria sido tomada tão somente após a solicitação, pela 

Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, de informações sobre o quadro de saúde 

do sentenciado. 

Segregado na Penitenciária Alfredo Tranjan, integrante do Complexo Penitenciário de Bangu, sua situação é 

extremamente precária, o que pôde ser percebido por meio de fiscalização do Núcleo de Direitos Humanos da 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, realizada em 22/2/2017. Segundo os dados obtidos na visita, "a 

capacidade total do estabelecimento é de 881 internos e que a lotação é definida pelo número de comarcas. 

Entretanto, no dia da visita a Unidade contava com 3087 internos. Esta lotação configura um percentual de 

aproximadamente 350,40% em relação a sua capacidade" (fl. 516, destaquei).” 
89 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 6ª ed. Revista dos Tribunais. 2016.p. 802. 
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III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 

           IV - condenada gestante. 

Em contrapartida, se cala no que toca o condenado, que mesmo que incomum, nada 

impede que o filho dependa de seu pai, podendo até mesmo constituir família monoparental. 

Os comentários tecidos a respeito das diferenças de gênero não deixam de fora a criação dos 

filhos, o que se observa é que o mais comum é que a mulher se encarregue de sua criação, 

mas a tendência é de mudar o cenário e a divisão de tarefas se torne mais igualitária. Para 

comportar tais alterações seria cabível alteração legislativa ou, ao menos, que o julgador tome 

o ativismo para aplicar analogamente a disposição da prisão domiciliar cautelar, sabendo que 

em processo penal é possível analogia. 

No que tange a percepção do STJ, não se vislumbra diferença interpretativa, pois se 

avalia a correspondência a algum dos incisos, sem flexibilizações, e da efetiva necessidade do 

dependente e a gravidade da doença a serem avaliadas subjetivamente, não produzindo efeitos 

imediatos. Colacione-se: 

EMEN: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

INADEQUAÇÃO. MÉRITO. ANÁLISE DE OFÍCIO. TRÁFICO ILÍCITO DE 

ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PACIENTE 

CONDENADA À PENA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME 

INICIALMENTE FECHADO. PRISÃO DETERMINADA PELO TRIBUNAL APÓS 

O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. JULGAMENTO TOMADO POR MAIORIA. 

EMBARGOS INFRINGENTES PENDENTES DE JULGAMENTO. NÃO 

EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRISÃO PREMATURA. 

PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 

IDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o 

conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. No entanto, deve-se 

analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a 

ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, entendeu que A execução provisória 

de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a 

recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da 

presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal 

(STF, HC n. 126.292, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 

17/05/2016). Tese confirmada pelo Pleno do Pretório Excelso, em sede de Ação 

Declaratória de Constitucionalidade (ADCs ns. 43 e 44), na sessão do dia 5/10/2016. 

Interpretação conforme a Constituição, dada pelo STF, ao art. 283 do CPP. Ressalva, 

no ponto, do entendimento do Relator. Inocorrência da alegada reformatio in pejus. 

Precedentes. 3. Na espécie, todavia, embora eventuais recursos especial e 

extraordinário não sejam dotados de efeito suspensivo, a jurisdição das instâncias 

ordinárias ainda não se encerrou. O julgamento do recurso de apelação foi tomado por 

maioria, tendo sido opostos, no caso, embargos infringentes que, segundo andamento 

processual obtido no endereço eletrônico do Tribunal de origem, pendem de 

julgamento. Desse modo, diante da ausência de exaurimento no julgamento nas 

instâncias ordinárias, revela-se prematuro o início da execução provisória da pena. 4. 

Incabível o pedido de conversão da prisão em domiciliar na forma do art. 318, inciso 
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V do Código de Processo Penal, uma vez que, após o exaurimento da jurisdição das 

instâncias ordinárias, a segregação configura execução provisória da pena, não 

havendo que se falar em prisão preventiva. 5. Embora o benefício encontre espaço 

para aplicação sob a norma contida no art. 117, inciso III da Lei de Execução Penal, a 

análise do cabimento compete ao juízo das execuções, já que não se trata de efeito 

automático da existência de filhos menores, não podendo, portanto, ser deferido 

diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas 

Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para garantir que a paciente 

aguarde em liberdade o exaurimento das instâncias ordinárias. HC 201700735931. HC 

- HABEAS CORPUS – 394532. Relator(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA. 

STJ. QUINTA TURMA. DJE DATA:30/06/2017)(grifos nossos) 

EMEN: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. 

TRATAMENTO DE DOENÇA PSIQUIÁTRICA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES 

DE RECUPERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. 

ORDEM DENEGADA. 1. Consoante a dicção do art. 117 da LEP, somente se 

admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular 

quando se tratar, entre outros, de condenado acometido de doença grave. 2. Na via 

estreita do habeas corpus, é inviável a substituição da cautela extrema por prisão 

domiciliar, porquanto, embora o paciente haja sido diagnosticado com enfermidade de 

natureza psiquiátrica, não comprovou sua condição de debilidade extrema ou a 

impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional. 3. Ordem denegada. (HC 

201602513810. HC - HABEAS CORPUS – 372441. Relator(a): ROGERIO 

SCHIETTI CRUZ. STJ. SEXTA TURMA. DJE DATA:22/03/2017) 

3.4.1- Deficiência estrutural e impossibilidade de restar em regime mais gravoso 

O réu se beneficia da deficiência do poder público, justamente para evitar as violações 

de toda ordem já abordadas, à dignidade humana, às leis, à Constitucional, aos supostos 

propósitos ressocializadores da pena, à coerência de se pregar contra a pena de morte e 

permitir-se a tortura institucionalizada. Nesse sentido, foi editado o enunciado de Súmula 

Vinculante 56, que se transcreve: 

SV 56 - 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. (DJe de 8.8.2016.) 

"3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos 

regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis 

estabelecimentos que não se qualifiquem como 'colônia agrícola, industrial' (regime 

semiaberto) ou 'casa de albergado ou estabelecimento adequado' (regime aberto) (art. 33, § 1º, 

alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes 

semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser 

determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a 

liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em 

prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou 

estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas 

alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado." (RE 641320, 

Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 11.5.2016, DJe de 8.8.2016, 

com repercussão geral - tema 423) 90 

                                                           
90 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=3352>. Acesso em: 12 

de outubro de 2017. 
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 O que não importa dizer aceno ao cumprimento integral das disposições legais, a 

diferenciação de regime se faz ao alvedrio do julgador, que precisa estar presente, pois em 

sentido diverso tornaria a progressão de regime inócua, mas não necessariamente em 

estabelecimento diverso. Segue jurisprudência recente do STF, julgado monocraticamente e 

na primeira Turma: 

Nesta análise perfunctória dos elementos constantes dos autos, entendo que não existe 

plausibilidade do direito da reclamante, uma vez que o RE 641.320 permite que a pena em 

regime semiaberto seja executada em locais diversos da colônia agrícola, vedando-se apenas a 

sua execução no mesmo ambiente em que cumprem pena os condenados ao regime fechado. 

No presente caso, não restou evidente que o local em que acautelada a reclamante não ofereça 

as condições que seriam a ela oferecidas no regime semiaberto. (Rcl 25054 MC, Relator 

Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, julgamento em 19.9.2016, DJe de 21.9.2016) 

A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à 

manutenção da decisão recorrida. 2. No RE 641.320/RS, julgado de relatoria do Ministro 

Gilmar Mendes que espelha a Súmula Vinculante 56, o Tribunal Pleno concluiu que "os juízes 

da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e 

aberto, para qualificação como adequados a tais regimes." 3. No caso concreto, o Tribunal de 

Justiça reconheceu a compatibilidade entre o local de custódia e o regime semiaberto, 

conclusão que, por desafiar reexame ou dilação probatórias, não admite rediscussão pela via 

reclamatória. (Rcl 25328 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgamento 

em 18.10.2016, DJe de 7.11.2016)  

 Se o plano fático se mostra impróprio para a execução da sentença transitada em 

julgado (ou confirmatória em segunda instância), quanto mais ao respeito ao art. 300 do CPP, 

cuja redação desde 2012 não mais dá margem à possibilidade, os presos provisoriamente 

devem sempre ficar em local separado dos definitivos, em consonância ao que já vinha 

prescrito na lei de execução. 

Prisão especial para Lopes Jr. é uma especial forma de cumprimento de prisão 

preventiva e não uma modalidade de prisão cautelar. Para Tourinho não afeta a isonomia, não 

vê como privilégio, mas atenção a certas pessoas, em “aconselhável benignidade”.91 Na 

Reclamação 4535/07, o STF entendeu pela constitucionalidade do art. 7o, V, da lei 8.906/94, 

não havendo a possibilidade de atender-se a tais comodidades a que o advogado, in casu, 

merecia por sua função essencial à Justiça. Apesar da alteração do art. 439 do CPP, no que 

toca os jurados, que foram excluídos do rol, o art. 295 deste código permanece incólume. 92 

Parece-nos afronta ao princípio democrático insculpido no art. 2o da Constituição 

Federal, envolve criar espaço especial, que implica dizer que as instalações comuns não 

oferecem um mínimo de estrutura ou que os escolhidos merecem mordomias, o que de todo 

                                                           
91 LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p.474. 
92 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. Volume 3. 35a ed. Editora Saraiva. 2014.p. 679. e p. 

682. 
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modo são privilégios, diferencia grupos em detrimento dos demais. Além de que ter ensino 

superior congloba grande parte da população e não diz muito mais sobre a pessoa do que ela 

ter tido mais oportunidades do que as demais. 

Abre-se este adendo para contrastar e demonstrar com estupefecimento que se criam 

categorias de pessoas e espaços segregados liberalmente. Mesmo autores renomados 

enxergam com tranquilidade tais separações, possivelmente por há muito estarem previstos. A 

despeito da limitação de recursos dispostos pelo Estado, contando com o princípio da reserva 

do possível e cuidando em alocar em outras áreas que a população como um todo verá com 

mais bondosos olhos; busca-se espaços de “homenagem” aos que cumprem “papel relevante 

na sociedade”, conforme já abordado em tópico específico.  

3.5.1.1- Prisão domiciliar, alternativa ao regime aberto (e semiaberto) 

A prisão domiciliar também é uma alternativa ao cumprimento de pena em regime 

aberto, quando o condenado pode trabalhar durante o dia e se recolher à noite numa casa de 

albergados. 

A jurisprudência adota a orientação de suprir a inexistência da casa do albergado pela 

conversão em prisão domiciliar, alargando, assim, as hipóteses arroladas no art. 117 da LEP. 

O fundamento central para essa diretriz reside na falta de cumprimento, pelo poder público, 

da regra dos §§ 2° e 3° do art. 203 do aludido diploma, que obrigou as unidades federativas, 

em convênio com o Ministério da Justiça, a projetar a adaptação, a construção e o 

equipamento dos estabelecimentos e serviços penais bem como a aquisição ou a 

desapropriação de prédios para instalação de casas de albergados.  

Essa corrente de julgados, na visão de Dotti, está adequada ao bom direito e à Justiça, 

porque aplica o princípio constitucional do devido processo legal que é também exigível no 

procedimento da execução. Em outras palavras: não é legalmente adequado que o condenado 

sofra o constrangimento do regime semiaberto quando a sentença determinou o aberto. Essa 

foi também a posição adotada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), como se 

poderá ver pela Carta de Joinvile, aprovada no 1° Simpósio Nacional sobre Execuções Penais 
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e Privatização de Presídios (25-27.3.1993), com a participação de advogados e membros do 

MP. 93 

Quando esse estabelecimento não está disponível, a pena pode ser cumprida na própria 

residência do sentenciado, que deve, no entanto, obedecer às determinações judiciais. Essas 

determinações incluem, entre outras, recolher-se diariamente à sua residência a partir das 21 

horas e apresentar-se periodicamente à Justiça, através da VEPEMA – Vara de Execução de 

Penas e Medidas Alternativas.94 

A 6ª turma do STJ concedeu em 2011 HC no 196438 a um preso beneficiado com a 

progressão para o regime semiaberto, que continua em regime fechado por falta de local para 

cumprimento da pena mais branda. Os ministros determinaram que ele seja imediatamente 

transferido para um estabelecimento compatível com regime semiaberto ou, na falta de vaga, 

que aguarde em regime aberto ou prisão domiciliar, seguindo a jurisprudência consolidada no 

STJ que considera constrangimento ilegal a permanência de condenado em regime prisional 

mais gravoso depois que lhe foi concedida a progressão para o regime mais brando.95 

Em 11 de maio de 2016, ao dar parcial provimento ao RE 641.320, com repercussão 

geral, o Plenário seguiu o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, e fixou a tese nos 

seguintes termos: a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do 

condenado em regime prisional mais gravoso; b) os juízes da execução penal poderão avaliar 

os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como 

adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como 

“colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento 

adequado” (regime aberto) (art. 33, parágrafo 1º, alíneas “b” e “c”); c) havendo déficit de 

vagas, deverá determinar-se: a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; 

a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto 

em prisão domiciliar por falta de vagas; o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou 

                                                           
93 DOTTI, René Ariel. In I Fórum Nacional de Execução Penal (Final). Disponível em: < 
http://www.gazetadopovo.com.br/justica/colunistas/rene-ariel-dotti/i-forum-nacional-de-execucao-penal-final-

eh0xy31j0f3l3d63lnzefvenw >. Acesso em: 21 de outubro de 2017. 
94 PEREIRA, André Arnaldo. Como funciona a prisão domiciliar? Disponível em: 

<https://juridicocerto.com/p/andrearnaldopereira/artigos/como-funciona-a-prisao-domiciliar-3117>. Acesso em: 

20 de outubro de 2017. 
95Disponível em: 

<http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI134948,31047STJ+Na+falta+de+presidio+semiaberto+preso+deve

+ficar+no+regime+aberto>. Acesso em: 17 de outubro de 2017. 



59 
 

 
 

estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas 

alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 

Já no corrente ano, a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita 

Vaz, indeferiu pedido liminar em habeas corpus que buscava a fixação de prisão domiciliar 

mediante monitoramento eletrônico a homem condenado pela prática de roubos no Rio 

Grande do Sul, pois possuía duas condenações definitivas por crimes graves – roubos 

majorados – e ainda deve cumprir saldo de 10 anos de reclusão. 

Como se vê, os fundamentos do acórdão combatido não se mostram, em 

princípio, desarrazoados ou ilegais, mormente quando se ressalta a não verificação do 

requisito subjetivo para o deferimento da prisão domiciliar com monitoramento 

eletrônico, com base em elementos extraídos concretamente dos autos. 

Note-se que já se faz a ligação de pronto com a utilização da tornozeleira e desta vez, 

se mostra acertada, uma vez que a decisão prolatada este ano segue consonante com os 

demais posicionamentos que os Tribunais Superiores vêm tomando. Não que seja impossível 

a aplicação do enunciado de SV 56 ao regime semiaberto, transcreva-se: 

EMEN: PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA 

PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. MAUS 

ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. 

UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INIDÔNEOS. REDIMENSIONAMENTO. 

REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO TEMPO DEPURADOR. 

AGRAVANTE AFASTADA. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 

DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO.PRISÃO 

DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHOS MENORES. 

REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM 

PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o 

Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus 

substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da 

impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial 

impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. A individualização da pena é uma 

atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao 

julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso 

concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, 

apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes 

Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 3. Hipótese em que, 

ressalvada a valoração negativa dos maus antecedentes e da natureza da droga apreendida 

(crack), não houve a indicação de elementos concretos aptos a justificar a aferição do vetor 

referente à culpabilidade, pois a instância antecedente se valeu apenas de argumentos genéricos 

ou próprios do tipo penal incriminador, em manifesto desacordo com o disposto no art. 93, IX, 

da Constituição Federal. 4. Afastada a consideração desfavorável da culpabilidade, a pena-base 

deve se deslocar em 1 ano e 4 meses de reclusão acima do mínimo legal, a fim de se guardar a 

devida correlação com a valoração negativa de cada circunstância judicial feita na sentença 

condenatória. 5. Nos termos do art. 64, I, do Código Penal, para efeitos da reincidência, "não 

prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a 

infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o 

período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação". 6. 
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Estabelecida a pena definitiva em 6 anos e 4 meses de reclusão, o regime fechado (previsto 

como o imediatamente mais grave) é o adequado para o cumprimento da pena privativa de 

liberdade, diante da aferição negativa de circunstâncias judicias (maus antecedentes e natureza 

da droga), na primeira etapa da dosimetria. 7. É inadmissível a substituição da pena privativa 

de liberdade por restritivas de direito, pela falta do preenchimento do requisito objetivo (art. 

44, I, do Código Penal). 8. Embora o art. 117 da Lei n. 7.210/1984 (LEP) estabeleça como 

requisito o cumprimento da pena no modo aberto, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido 

que é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado 

ou semiaberto sempre que a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua 

imprescindibilidade. 9. Na hipótese, o Tribunal a quo revogou o benefício da prisão 

domiciliar porque entendeu não ser a paciente indispensável aos cuidados dos filhos menores, 

tendo em vista a assistência necessária conferida a eles por outros familiares. Foi destacado, 

ainda, o fato de que o comércio ilícito de entorpecentes era feito em sua residência, o que torna 

o ambiente nocivo ao desenvolvimento dos menores. Logo, a alteração desse entendimento 

demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência 

incabível nesta via mandamental. Precedentes. 10. Habeas corpus não conhecido. Ordem 

concedida, de ofício, para redimensionar a pena-base e afastar a agravante de reincidência, 

resultando a pena definitiva da paciente em 6 anos e 4 meses de reclusão mais o pagamento de 

640 dias-multa, mantido o regime fechado. (HC 201701436366. HC - HABEAS CORPUS – 

404006. Relator(a): RIBEIRO DANTAS. STJ. QUINTA TURMA. DJE DATA:22/11/2017) 

(grifos nossos) 

EMEN: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. 

PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO 

ADEQUADO. APENADO QUE ESTÁ CUMPRINDO PENA EM LOCAL QUE LHE 

ASSEGURA OS BENEFÍCIOS DO REGIME INTERMEDIÁRIO DE CUMPRIMENTO DE 

PENA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 56/STF. 1. 

Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a inexistência de vaga em 

estabelecimento prisional compatível com o regime determinado no título condenatório ou 

decorrente de progressão de regime permite ao condenado o cumprimento da reprimenda no 

modo menos gravoso. Ante a deficiência do Estado em viabilizar a implementação da devida 

política carcerária, deve-se conceder ao paciente, em caráter excepcional, o cumprimento da 

pena em regime imediatamente menos gravoso ou, na falta de casa de albergado ou similar, em 

prisão domiciliar, até o surgimento da vaga em estabelecimento adequado. 2. A Corte Excelsa 

editou a Súmula Vinculante n. 56, verbis: "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." 3. No caso, contudo, o Tribunal de 

origem assentou que, "conquanto os apenados estejam em resgate da pena privativa de 

liberdade em estabelecimento com designação incompatível (penitenciária e não colônia), as 

condições de encarceramento no interior da Penitenciária Industrial de Joinville são 

satisfatórias, ao passo que são oportunizados aos detentos em regime semiaberto os benefícios 

do trabalho externo, aliado ao fato de que, por ocasião de seus recolhimentos ao cubículo 

prisional, permanecem separados dos demais reeducandos do modo execucional fechado, de 

sorte que os direitos inerentes ao sistema de cumprimento da reprimenda estão sendo 

respeitados". Assim, à vista das peculiaridades do caso, não se pode afirmar que o 

paciente/agravante cumpre pena no regime mais gravoso, o que, por certo, não autorizaria 

afirmar que há violação à Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, de modo a 

autorizar a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.( AGRHC 

201700982884. AGRHC - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS – 398050. 

Relator(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. STJ. SEXTA TURMA. DJE 

DATA:17/08/2017) 

EMEN: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO. 

CUMPRIMENTO DA PENA EM ALA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL 

SEPARADA DOS DEMAIS PRESOS. PRESTAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO E GOZO 

DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. ART. 82, § 2º, DA LEP. AUSÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e 

a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva 

do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível 

de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, 
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de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade 

e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à 

liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a 

celeridade que o seu julgamento requer. 2. In casu, a Corte a quo consignou, no decisum que 

manteve o indeferimento da prisão domiciliar, in verbis: [...] conforme se infere da própria 

decisão de fls. 26/30-v, além de o agravante usufruir dos benefícios inerentes ao regime 

semiaberto (como por exemplo, o trabalho externo e saídas temporárias), o estabelecimento 

prisional em que está recolhido separa os reeducandos inseridos neste regime daqueles que 

cumprem pena em regime fechado. 3. Com efeito, consolidou-se nesta Corte Superior de 

Justiça entendimento de que, se o apenado encontra-se alojado em pavilhão independente e 

autônomo de estabelecimento destinado ao regime fechado, sem ligação física com o restante 

do presídio, prestando trabalho externo e usufruindo de saídas temporárias, segundo as regras 

do regime semiaberto, não há constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que o reeducando 

não se encontra cumprindo pena em regime mais rigoroso do que o devido. 4. Habeas corpus 

não conhecido. (HC 201701397789. HC - HABEAS CORPUS – 403297. Relator(a): 

REYNALDO SOARES DA FONSECA. STJ. QUINTA TURMA. DJE DATA:27/09/2017) 

 Assim, se garante ao condenado, beneficiado por progressão de regime, o direito de 

aguardar em prisão domiciliar o surgimento de vaga em estabelecimento adequado. Sem 

embargo da imprescindibilidade de se comprovar que o direito do preso à progressão esteja 

sendo prejudicado, o STJ infirma a tese de que se existe espaço em separado, ainda que no 

mesmo estabelecimento, conferindo maior liberdade ao preso. Desta feita, a concessão da 

prisão domiciliar neste regime se torna rara. 

3.6- Efeitos 

 A prisão processual, seja a tradicional, seja a domiciliar não gera dever de indenizar ao 

Estado, salvo se revelar-se manifestamente excessivo. Como não houve uma condenação, não 

acarreta os efeitos penais do art. 91, do CP, tampouco os extrapenais, previstos nos arts. 91 e 

92, da LEP. Sendo assim, resta a hipótese de vir a ser condenado posteriormente e então pode 

e deve se detrair o período em que esteve preso. 

3.6.1- Detração pelo período cumprido em prisão domiciliar cautelar 

 Tramita o Projeto de Lei 8.045/2010 (proposta de novo Código de Processo Penal) em 

que um dos dispositivos define que o tempo de recolhimento domiciliar será computado no 

cumprimento da pena privativa de liberdade na hipótese de fixação inicial do regime aberto na 

sentença condenatória. Acrescenta, ainda, que caso o réu comece cumprindo a condenação em 

regime fechado, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, será 

computado o tempo de duração das medidas, nos termos do art. 607 do PL.96 

                                                           
96Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=2FEFD18F75DF74AE16C25573C

87D2EDE.proposicoesWebExterno1?codteor=831788&filename=PL+8045/2010>. Acesso em:20 de novembro 

de 2017. 
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Também nessa temática, o Projeto de Lei no. 513 de 2013 em trâmite no Senado 

Federal é destinado a promover alterações na Lei de Execução Penal. Uma delas é a inclusão 

do dispositivo pelo qual passará a ser computado na pena privativa de liberdade e na medida 

de segurança o tempo de cumprimento de qualquer medida cautelar, prisão provisória, prisão 

administrativa, e de internação em Hospital de Custódia ou estabelecimento similar. 

Badaró é direto ao afirmar que o recolhimento domiciliar deve ser considerado para 

fins de detração da pena. 97 

Não obstante os projetos de lei que visam esclarecer a problemática, a ausência de 

menção à detração para cautelares distintas da prisão no ordenamento não impede sua 

aplicação pelo juiz, desde que a medida cautelar restritiva cumprida tenha compatibilidade 

lógica com a pena restritiva de direitos aplicada ao final do processo. 

Desta forma, seria possível descontar o tempo passado em prisão domiciliar da 

eventual pena de prisão definitiva em regime aberto ou o período processual no qual o réu foi 

proibido de frequentar determinados lugares da pena restritiva da mesma natureza, se essa 

sanção constar da condenação. 

 Renato Brasileiro de Lima, em seu Manual de Processo Penal: “Nada disse a Lei n. 

12.403/11 quanto à detração nas hipóteses de substituição da prisão preventiva pela prisão 

domiciliar. Em que pese o silêncio do legislador, entendemos que, funcionando a prisão 

domiciliar como modalidade de cumprimento de prisão preventiva, o desconto do tempo de 

cumprimento da medida em caso de condenação previsto no art. 42 do Código Penal é medida 

de rigor e adequada”. 

Rangel se posiciona no sentido de que se a lei criou nova forma de cerceamento à 

liberdade de locomoção há que se adaptá-la à detração penal para fins de justiça e equidade, 

para ele tanto a prisão domiciliar, como o recolhimento domiciliar dariam ensejo à detração.98 

No mesmo sentido Nicolitt, que se expressa de forma mais minudente, reconhecendo a 

possibilidade de detração e de outros mecanismos de compensação, exemplifica que a 

permanência domiciliar em período noturno e finais de semana equivalem à prisão domiciliar 

e devem ser detraídos da pena. O emérito autor adiciona ainda, que medidas como o 

monitoramento eletrônico podem ser detraídas das penas não privativas de liberdade. Diante 

                                                           
97 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo Penal. 5ª Ed. Editora Saraiva. 2017. p. 1082. 
98 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 23ª ed. Editora Atlas.p. 913. 
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de impossibilidade de detração em razão de peculiaridade da medida, sugere que se lance mão 

da atenuante genérica do art. 66 do CP, como forma de evitar excesso sancionador que 

representaria a medida cautelar não detraída. 99 

Na jurisprudência, no que tange ao recolhimento domiciliar, que a maioria da doutrina 

imputa como medida cautelar mais restritiva; ora não tem sido aceito por uma visão de 

silêncio eloquente, ora por proporcionalidade ou analogia:  

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES 

DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. 

IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A legislação de regência não prevê a 

detração para as medidas cautelares diversas da prisão. 2. No caso, diante da ausência de 

previsão legal e por não consistir o recolhimento domiciliar noturno em efetivo 

comprometimento do direito de locomoção do acusado, como ocorre nas hipóteses legais, não 

é possível a detração do período em que o paciente esteve sujeito à medida cautelar em apreço. 

3. Ordem denegada. (HC 201701344081. HC - HABEAS CORPUS – 402628. Relator(a): 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. STJ. SEXTA TURMA. DJE DATA:04/10/2017 

..DTPB: Data da Decisão: 21/09/2017) 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS 

À PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM 

CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Inexiste previsão legal para o cômputo do período de 

cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP) para fins 

de detração da pena, cujas hipóteses estão elencadas no artigo 42, do CP. Entretanto, o período 

de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido 

como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao 

princípio do non bis in idem. 2. Habeas corpus não conhecido, mas concedido de ofício para 

restabelecer a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que deferiu o pedido 

apresentado pela defesa do paciente para que o período de cumprimento da medida cautelar de 

recolhimento noturno fosse computado para fins de detração da pena. HC 201603127175. HC 

- HABEAS CORPUS – 380369. Relator(a): RIBEIRO DANTAS. STJ. QUINTA TURMA. 

DJE DATA:27/09/2017. Data da Decisão: 16/05/2017) 

Quanto à prisão domiciliar, propriamente, o posicionamento era firme no sentido de 

equiparação: 

EMEN: PENAL. PROCESSUAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LIVRAMENTO 

CONDICIONAL. PRISÃO DOMICILIAR. PRAZO. DETRAÇÃO. "HABEAS CORPUS". 1. 

O CP, art. 83 garante, ao condenado por crime considerado hediondo e os a eles equiparados, o 

direito ao livramento condicional, desde que não reincidente em crimes dessa natureza, e que 

cumpridos mais de dois terços da pena imposta. 2. O tempo de prisão cautelar efetivamente 

cumprida em regime domiciliar deve ser computado na pena privativa de liberdade, para fins 

de detração (CP, art. 42). 3. "Habeas Corpus" conhecido; pedido deferido. (HC 199901025958. 

HC - HABEAS CORPUS – 11225. Relator(a): EDSON VIDIGAL. STJ. QUINTA TURMA. 

DJ DATA:02/05/2000. Data da Decisão:06/04/2000) 

PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. PERIODO SUJEITO A GRAVES 

RESTRIÇÕES A LIBERDADE INDIVIDUAL. CP, ART. 42. - O CODIGO PENAL 

ARROLA DE MODO EXAUSTIVO, AS HIPOTESES DE DETRAÇÃO DA PENA 

CONDENATORIA - PRISÃO PROVISORIA, PRISÃO ADMINISTRATIVA E 

INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO HOSPITALAR OU EQUIVALENTE. - SENDO, 

                                                           
99 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 6ª ed. Revista dos Tribunais. 2016. p. 846 
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TODAVIA, IMPOSTO AO REU SEVERAS RESTRIÇÕES AO DIREITO DE 

LOCOMOÇÃO, ANTES DE DECRETAR-LHE O EDITO DE CONDENAÇÃO, HA DE SE 

EFETUAR A DETRAÇÃO DESSE LAPSO TEMPORAL DA PENA IMPOSTA, COMO 

FORMA RAZOAVEL DE COMPENSAÇÃO EM FACE DOS GRAVAMES 

CONSEQUENTES DO CASTIGO ANTECIPADO. - HABEAS-CORPUS CONCEDIDO. 

(HC 199400390521. HC - HABEAS CORPUS – 3109. Relator(a): ADHEMAR MACIEL. 

STJ. SEXTA TURMA. DJ DATA:24/06/1996 PG:22806 RT VOL.:00732 PG:00574. Data da 

Decisão: 28/03/1995) 

Acerca de excesso de prazo e cumprimento antecipado de pena, transcreve-se ementa 

da segunda turma do STF: 

 
A Turma, por maioria, deferiu habeas corpus impetrado em favor de pronunciado pela prática 

dos crimes de homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e quadrilha (CP, artigos 

121, § 2º, I, IV e V; 211 e 288, c/c os artigos 29 e 69), preso preventivamente há sete anos. 

Entendeu-se configurado o excesso de prazo da prisão, haja vista que a demora no julgamento 

do paciente seria imputável tanto à defesa quanto à acusação. Considerou-se, ademais, que, 

embora o paciente se encontrasse em prisão domiciliar, depois de ter ficado preso no sistema 

carcerário por tempo significativo, esta seria, igualmente, forma de cumprimento antecipado da 

pena imposta em eventual condenação. Vencido o Min. Joaquim Barbosa que indeferia o writ, 

ao fundamento de fazer diferença substancial o fato de estar o paciente em prisão domiciliar e 

por julgar ser da defesa a responsabilidade pelos sucessivos adiamentos ocorridos no processo. 

HC deferido para determinar a expedição de alvará de soltura do paciente. HC 88018/ES, rel. 

Min. Eros Grau, 5.9.2006. (HC-88018) (extraído do informativo do STF Nº 439). (grifos 

nossos) 

 Em outras palavras, o que prepondera a respeito da contagem das medidas cautelares é 

o grau de cerceamento da liberdade, sem fórmula pronta, retomando o que foi tratado em 

diversas oportunidades, a busca da justiça sublevando a segurança jurídica, mas que para a 

prisão domiciliar consegue-se depreender um certo consenso em torno da possibilidade de 

detração. O referido entendimento se extrai tanto da doutrina, como da jurisprudência de 

ambos os Tribunais Superiores, a despeito de esparso conformismo com a literalidade. 
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4- Conclusão 

Portanto, a prisão domiciliar colocada cruamente da maneira que a mídia expõe, 

efetivamente parece um descaso para com a aplicação da lei e provoca insatisfação ainda 

maior em uma população que se depara com violações a direitos básicos, como a falta de 

transporte adequado, insegurança pública, dentre outros que assolam os grandes centros, 

quanto mais ao se tratar de sertões do país; o que os faz crer que aqueles que responderam a 

um processo penal, ou mesmo sob quem recai suspeita de ter cometido, devam sofrer 

restrições ainda mais gravosas do que enfrentam. Assim, ignora-se de que as condições 

daqueles que mais se insurgem que deveriam ser melhores, é incompassível com o que se 

pretende um estado de Direito permitir que pessoas não tenham um mínimo existencial, quer 

presas quer não. 

Em vistas de um notório desajuste entre as prescrições legais de ressocialização, 

potencializado pelo aumento constante do encarceramento, já teve seu estado de coisas 

inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. De onde se depreende a 

urgência de medidas alternativas que correspondam ao clamor por controle em face de 

infrações, sem que com isso aumente a população carcerária ou acarrete aumento de despesas, 

já que este costuma ser o principal argumento da falha nas políticas públicas, entrando em um 

ciclo vicioso de tentativas de mitigar as deficiências das prisões, retirando as verbas que 

seriam de grande valia para estruturá-lo de forma condizente com a dignidade da pessoa 

humana. 

Todo esse prelúdio para se chegar à prisão cautelar, pois uma vez aceitos os riscos de 

cercear a liberdade de alguém que não passou pelo devido processo legal, que faz jus à 

presunção de inocência, a despeito de dever ser cumprido em estabelecimento separado, 

coerentemente com o espectro maior, costuma-se colocar em celas separadas, o que por vezes 

é também desrespeitado. Havia somente a opção da fiança, em 2011 foram multiplicadas as 

faculdades de restrição a serem impostas pelo magistrado, cuja intenção não é, por disposição 

explícita, que sejam determinadas levianamente. Ao lado delas, a prisão domiciliar substitui a 

prisão cautelar quando correspondentes as circunstâncias listadas nos incisos do art. 318, para 

cuja concreção eficaz podem ser cumuladas com as medidas alternativas propriamente ditas. 

Para além da simples satisfação de situação de sua própria saúde ou aos cuidados de 

terceiro, os aplicadores, destacadamente o Superior Tribunal de Justiça, criam, em ativismo 
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judicial, novas regras para a concessão do benefício. Outrossim, utiliza-se no mais das vezes 

de súmula que desobriga de julgar matéria atinente a dilação probatória que não tenha sido 

discorrida em instâncias inferiores, a despeito de que na maioria das hipóteses bastariam 

documentos, tais como uma certidão ou um laudo.   

O caso de Adriana Ancelmo confrontado puramente com a letra fria da lei, resta incólume 

a críticas, afinal tem um dos filhos com doze anos incompletos; todavia, conta com uma rede 

de funcionários e familiares aptos a oferecer o apoio necessário ao desenvolvimento dos 

menores. De tal feita, neste caso em específico a polêmica gerada em torno da concessão se 

mostra uma insurgência fundamentada, (quer tenha sido revogada, volte a ser instaurada, quer 

não) o ponto fulcral é que se revela dissonante com o que vem sendo delineado, 

jurisprudencialmente, para a outorga. Resta saber se é plausível infligir tratamento mais rígido 

em nome da segurança jurídica, da igualdade, em detrimento do indivíduo; ao que em matéria 

de prisão especial, Tourinho responde pela preferência pela benignidade, mesmo que em 

favor de apenas alguns, contrariamente doutrina majoritária, e.g. Nucci, enxerga como 

privilégio a ser abolido. 

Esses casos que envolvem figuras públicas desencadeiam desconfiança generalizada em 

se deflagrar impunidade, dada a influência econômica, social e política, o que não pode por si 

só impedir que lhe seja dispensado o mesmo trato dispensado aos demais, ou que se altere 

entendimentos que vinham sendo consolidados, não fosse a expectativa que geraria nas 

demais presas, os argumentos poderiam ter sido acolhidos e a partir de então se apregoe um 

direito subjetivo à prisão cautelar, por exemplo, por mais controvérsia que se possa gerar pelo 

momento da virada. Entretanto, absolutamente inaceitável é que se ceda a um e em seguida se 

proceda a denegar aos demais. 
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