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PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO PRECARIEDADE SISTEMA 

PRISIONAL 

 

Hélio Elias da Cruz1 

 

RESUMO 

A prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva foi introduzida no Código de 
Processo Penal por força da Lei nº 12.403/2011, e consiste no recolhimento do 
preso à sua residência, dela só podendo sair mediante autorização judicial. Trata-se 
de importante medida, pois a superlotação é um dos principais problemas do 
sistema prisional que, já há alguns anos, apresenta claros sinais de falência, o que 
se agrava pelo grande número de presos provisórios recolhidos nos 
estabelecimentos prisionais. Este estudo objetiva a análise da importância da prisão 
domiciliar em substituição à prisão preventiva como alternativa à precariedade do 
sistema prisional. A pesquisa é de natureza qualitativa e o quanto ao procedimento é 
documental e bibliográfica. Aborda-se o sistema prisional brasileiro e os principais 
problemas, destacando as consequências da precariedade para a ressocialização 
do agente infrator. Apresenta o conceito de prisão provisória e seus requisitos. 
Ressalta a importância do instituto ante a precariedade do sistema prisional. 
Conclui-se que a prisão provisória substitutiva à prisão preventiva é instrumento que 
permite a não dessocialização do indivíduo e privilegia o princípio da presunção de 
inocência, devendo o magistrado, ante o caso concreto, averiguar a efetiva 
necessidade de manutenção da prisão preventiva, concedendo a prisão domiciliar 
sempre que o indivíduo não apresentar riscos à instrução processual e à ordem 
pública, evitando a sua exposição aos graves problemas do sistema prisional 
brasileiro. 
 
Palavras-chave: Sistema Prisional. Falência. Prisão Preventiva. Prisão Domiciliar.  
 

SUMÀRIO: INTRODUÇÃO. 1 SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. 1.1 Da 
precariedade do sistema prisional. 2 CONSEQUÊNCIAS DA INEFICIÊNCIA DO 
SISTEMA PRISIONAL. 3 PRISÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA À PRISÃO 
PREVENTIVA E A PRECARIEDADE DO SISTEMA PRISIONAL. 3.1 Aspectos 
conceituais e fundamento legal. 3.2 Requisitos para a concessão da prisão 
provisória. 3.3 Benefícios da prisão domiciliar substitutiva à preventiva. 
CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS 
 

INTRODUÇÃO 

 

                                            
1
  Estudante do 9º período do Curso de Direito da Associação Universitária  ABEU ( UNIABEU), ex 

estagiário da Defensoria Pública RJ e do escritório de Advocacia  Figueiredo Magalhães.  
Desenvolvendo artigo sobre Prisão domiciliar enquanto substitutiva a prisão preventiva em razão da 
Precariedade Sistema Prisional. 
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O sistema prisional brasileiro apresenta, já há alguns anos, vários problemas, 

desde a superlotação, a falta de estrutura física e de pessoal, a não observância aos 

direitos do preso, o que compromete sobremaneira a ressocialização do indivíduo, 

fim precípuo da pena privativa de liberdade. 

Em relação à superlotação, trata-se de problema que assola todo o país, 

sendo o número de vagas insuficiente, o que se agrava em virtude do grande 

número de presos provisórios, ou seja, aqueles que se encontram recolhidos no 

curso de uma investigação ou processo judicial. 

Por isso o legislador vem buscando estabelecer alternativas, a exemplo das 

medidas cautelares introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, que também introduziu no 

Código de Processo Penal a prisão domiciliar, instituto que se difere daquele 

regulamentado na Lei de Execução Penal, inclusive quanto aos seus requisitos. 

A prisão domiciliar regulamentada no art. 117 do Código de Processo Penal, 

em suma, consiste no recolhimento daquele que se encontra cumprimento prisão 

preventiva à sua residência, dela somente podendo sair com autorização judicial.  

Não é demais ressaltar que a prisão domiciliar possui caráter humanitário, 

autorizando a sua concessão, por exemplo, à gestante, à pessoa com mais de 80 

(oitenta) anos, à presa mulher que possui filhos com 12 (doze) anos incompletos, 

dentre outras situações elencadas na legislação.  

 É nesse contexto que se situa o presente estudo, que tem por objetivo 

analisar a importância da prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva como 

alternativa à precariedade do sistema prisional. 

Desta feita, este breve estudo dentro da área de Direito Penal procura 

abordar de forma sucinta aspectos relevantes no que se refere à precariedade do 

sistema prisional, a problemática gerada por estas deficiências estruturais não 

solucionadas pelo Estado e a possibilidade de concessão da prisão domiciliar em 

substituição à prisão preventiva. 

A relevância do tema se faz diante da presente necessidade de se aprofundar 

no estudo da atual situação de precariedade do sistema prisional, haja vista as 

frequentes rebeliões, grande parte delas motivadas pelos problemas que se 

originam na superlotação. 

Por fim, mister registrar que a abordagem realizada é de natureza qualitativa 

e, quanto ao procedimento, documental e bibliográfica, pois se busca na doutrina, 
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legislação, artigos, dentre outras fontes, elementos que permitam compreender o 

problema de pesquisa. 

 

1 SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

 

 O sistema prisional brasileiro é alvo de diversas críticas, sendo as principais 

tecidas à sua precariedade que, por conseguinte, compromete a finalidade precípua 

da pena privativa de liberdade, que é a ressocialização do agente infrator e a sua 

reinserção em sociedade. 

Ocorre que os problemas vivenciados no âmbito do sistema prisional não são 

recentes em nosso país, até mesmo porque as prisões aqui surgiram deforma 

improvisada, sem a efetiva preocupação com a ressocialização do apenado. 

Segundo Bitencourt (2004, p. 80), a primeira prisão no Brasil foi instituída no 

Rio de Janeiro, no ano de 1769, pela denominada Carta Régia. Alguns anos depois, 

entre 1784 e 1788, foi construída, na cidade de São Paulo, a segunda instituição, 

denominada de "Casa de Correção". 

Ainda segundo Bitencourt (2004, p. 80), as prisões eram instaladas em 

grandes casarões, a exemplo da Câmara Municipal, onde existia, no porão, salas 

reservadas ao aprisionamento do infrator que aguardava a aplicação da pena 

principal que, via de regra, era de natureza corporal. 

O autor chama a atenção, ainda, para o fato de que o sistema prisional 

brasileiro traz arraigado ao seu surgimento a exclusão social, até mesmo porque a 

progressão da pena, ou seja, o seu cumprimento em estágios, somente surgiu com 

o passar dos tempos, pois no início o isolamento total era a característica marcante 

(BITENCOURT, 2004, p. 80). 

Garbeline (2004, p. 82) também aponta os problemas característicos do 

surgimento do sistema prisional no Brasil, ressaltando que foi o Código Penal de 

1890 o diploma legal responsável pelo estabelecimento de novas modalidades de 

prisão, afastando as penas de natureza perpétua e coletiva, limitando a pena 

privativa de liberdade a trinta anos, em prisão celular. 

Desta feita, foi com o advento do Código Criminal de 1890 que a prisão em 

celas. Esta modalidade de estrutura física e arquitetônica do sistema prisional teve 

uma boa aceitação, por entender-se que era uma sanção moderna, tendo se tornado 
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molde para as novas edificações prisionais. Contudo, com o aumento da massa 

carcerária, a cela individual tornou-se inviável, devido à limitação de espaço nas 

prisões (ALBERGARIA, 1996, p. 80). 

No Brasil, desde o advento da Lei de Execução Penal, editada no ano de 

1984, o legislador reconheceu a necessidade de dotar as penas privativas de 

liberdade da finalidade ressocializadora, o que somente seria possível se adotado o 

sistema progressivo. 

Não obstante a consagração apenas com o advento da Lei de Execução 

Penal, é mister frisar que desde o Código Penal do Império, de 1830, a legislação 

pátria assegura a individualização da pena, embora somente tenha sido abolida a 

pena de morte com o Advento do Código Penal de 1890, responsável também por 

ter dotado o regime penitenciário brasileiro de um caráter corretivo, visando a 

ressocialização e reeducação do preso. 

É importante ressaltar, ainda, que a Constituição da República de 1988 

expressamente traz em seu texto garantias para a proteção do preso, assegurando-

lhe a dignidade humana, pois a pena privativa de liberdade não pode atingir direitos 

outros que não aqueles diretamente atingidos pela condenação, observando, além 

do disposto no art. 1º, III, a vedação à tortura, tratamento desumano ou degradante, 

nos termos do art. 5º, III (BRASIL, 1988).  

Outros dispositivos constitucionais existem e que  não podem ser ignorados 

quando se trata da execução da pena, como o art. 5º, XLVII, que assegura a 

humanização da pena, afastando a pena de morte, salvo em caso de guerra 

declarada, bem como as penas de caráter perpétuo ou as denominadas penas 

cruéis; o art. 5º, XLVIII, que determina o cumprimento da pena em estabelecimentos 

distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado; art. 5º, 

XLIX, que assegura aos presos a integridade física e moral (BRASIL, 1988). 

Em que pese as diretrizes constitucionais, a execução da pena no Brasil se 

dá de forma bem diferente, e não raramente se tem notícias de que os 

estabelecimentos prisionais são palcos de torturas, assassinatos, segregação 

cultural e psíquica, onde os presos não contam com assistência médica, educacional 

e jurídica, tornando o cumprimento da pena um verdadeiro martírio, fatores que 

demonstram a precariedade do sistema prisional no Brasil, como se passa a expor. 
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1.1 Da precariedade do sistema prisional 

 

 A primeira questão a ser ressaltada é que não se pretende, nesse ponto, 

esgotar a análise dos problemas vivenciados no sistema prisional brasileiro, até 

mesmo pela sua complexidade. O que se busca é demonstrar que tais problemas 

comprometem a eficácia da pena de prisão, em desrespeito ao que preconiza a 

Constituição da República de 1988 e a Lei de Execução Penal. 

 Como já apontado alhures, o sistema penitenciário brasileiro enfrenta, já há 

algum tempo, uma série de problemas que comprometem diretamente os direitos 

dos apenados, refletindo, por conseguinte, na finalidade precípua da pena privativa 

de liberdade, qual seja, a ressocialização do infrator e sua reinserção na sociedade. 

 Nesse contexto é que várias críticas são tecidas à distância existente entre os 

direitos do apenado, consagrados na Constituição da República de 1988, e 

regulamentados na Lei de Execução Penal, como visto no capítulo anterior, e as 

condições em que vivem e são submetidos os presos no Brasil. 

 Ao tratar da problemática Carvalho (2003, p. 212) ressalta que o “fenômeno 

das violações dos direitos da pessoa presa, por parte da administração pública, é 

uma das realidades mais notórias no país”. 

 O problema é tão grave que não se restringe apenas à violação no âmbito 

interno dos estabelecimentos prisionais, mas se projeta, segundo o mesmo autor, 

para fora das prisões, pois diversos dispositivos de lei são violados, até mesmo 

direitos e garantias constitucionais, a exemplo da duração razoável do processo, a 

celeridade da tramitação, dentre outros, sendo comum que acusados aguardem 

longo período de tempo por uma decisão condenatória ou absolutória (CARVALHO, 

2003, p. 156). 

Ao presente estudo, porém, interesse os problemas vivenciados no interior do 

cárcere, pois é unânime dentre os estudiosos do tema a precariedade das prisões 

no Brasil, ao ponto de Bitencourt (2004, p. 154-155) proclamar a falência privativa de 

liberdade em virtude da artificialidade refletiva pelo sistema prisional, que não 

permite que o preso alcance a reabilitação por não dispor de condições materiais e 

humanas que tornam possíveis a ressocialização do agente infrator. 

A privação da liberdade constitui a mais severa das penas na atualidade, já 

que não há no ordenamento jurídico pátrio a pena de morte, salvo em caso de 
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guerra declarada, e são vedadas as penas de cunho corporal, sendo a liberdade o 

bem jurídico mais importante tutelado pelo direito, bem jurídico este atingido quando 

se impõe uma sanção restritiva. Por isso a inserção do delinquente no 

estabelecimento prisional é um grande choque. 

Nesse cenário em que se obsta o exercício do mais precioso bem jurídico que 

o homem possui, se faz necessário que o sistema atenda, a um só tempo, aos 

anseios da sociedade, do Direito e do próprio condenado, apesar de tais direitos 

serem divergentes e conflitantes. O que não se pode admitir é que a falência do 

sistema prisional alcance direitos outros senão aqueles expressamente constantes 

na sentença penal condenatória.  

Carvalho (2003, p. 181), também em crítica ao sistema prisional, destaca que 

nem mesmo as disposições constitucionais são respeitadas, e cita a clara violação à 

integridade moral do homem, que ao adentrar no sistema prisional vê a sua 

dignidade tolhida. 

Semelhante são os ensinamentos de Santos (2006, p. 30), que ressalta a 

problemática da violação dos direitos do apenado como clara violação à dignidade 

humana, em decorrência da observância ao preceito constitucional da garantia às 

integridades física e moral, nos seguintes termos: 

A garantia da integridade física e moral do ser humano preso, implícita no 
princípio da dignidade da pessoa humana definido como fundamento do 
Estado Democrático de Direito (art. 1º, III, CR), é instituída por norma 
específica da Constituição da República (art. 5º, XLIX, CR) e ratificada por 
disposições da lei penal (art. 38, CP) e da lei de execução penal (art. 40, 
LEP) – além de ser inferida da norma que assegura ao preso todos os 
direitos não atingidos pela sentença ou pela lei (art. 3º, LEP) – ou seja, a 
lesão generalizada, intensa e contínua da dignidade humana e dos direitos 
humanos de homens e mulheres presos nas cadeias públicas e 
penitenciárias do sistema penal brasileiro não ocorre por falta de princípios 
e de regras jurídicas. 

Por isso, as políticas criminais direcionadas à execução penal não deixam 

margem à exclusão, e buscam propiciar ao condenado a ressocialização, desde que 

a lei seja eficazmente aplicada. Não obstante, o condenado é hoje uma vítima do 

sistema prisional, pois embora a legislação assegure uma gama de direitos, na 

prática o apenado se vê abandonado, lesado psíquica e, não raras vezes, também 

fisicamente, resultado dos inúmeros problemas vivenciados nos estabelecimentos 

prisionais. 
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Infelizmente, o desrespeito aos direitos do preso não é recente na história da 

humanidade, como já visto anteriormente. Contudo, nas últimas décadas a situação 

se agravou, contribuindo para um círculo vicioso, pois a não efetividade dos direitos 

do preso, dentro do sistema penitenciária, acaba corroborando para o crescimento 

da criminalidade e para a reincidência, evidenciando a ineficácia das finalidades da 

pena. 

Não se faz necessário adentrar em pesquisas aprofundadas para evidenciar 

problemas pontuais em praticamente todo o país, pois os meios de comunicação 

noticiam, diuturnamente, uma série de problemas no âmbito prisional, a exemplo da 

superlotação, desrespeito à integridade física e moral do preso, péssimas condições 

de higiene, falta de assistências médica, jurídica, educacional, religiosa e social, 

ociosidade, dentre outros tantos problemas. 

Um dos principais problemas do sistema prisional, na atualidade, é a 

superlotação, que tem se tornado notícia corriqueira nos diversos meios de 

comunicação, e, como observa Brígido (2014), preocupação dos estudiosos do 

tema, já que os estudos evidenciam que a cada ano o déficit de vagas no sistema 

prisional se agrava. 

E o autor, citando estudo realizado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 

pontua: 

Estudo do CNJ revela que prisões brasileiras têm déficit de 210 mil vagas: 
Estudo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) revela que 567.655 pessoas 
vivem atrás das grades, hoje no Brasil. Como o sistema carcerário só tem 
capacidade para 357.219 presos, o déficit chega a 210.436 vagas. Portanto, 
há no país 37% mais presos do que o sistema comporta. A falta de vagas 
fica mais abissal ao se considerar o número de presos que cumprem pena 
em casa: 147.937. Segundo o CNJ, essas pessoas não estão na cadeia por 
falta de vagas no sistema aberto (BRÍGIDO, 2014). 

A superlotação carcerária, não se pode deixar de citar, está diretamente 

relacionada à ineficácia da pena privativa de liberdade no que tange o seu sentido 

ressocializador. E, enquanto resultado de uma série de fatores, a superlotação 

compromete o bom funcionamento das unidades prisionais, pois o Estado não 

consegue prestar as assistências a que se refere a legislação, os presos 

permanecem grande parte do tempo ociosos, o crime se instaura também no interior 

do cárcere, a segurança resta comprometida, dentre inúmeros outros problemas que 

surgem. 
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A lotação dos presídios, penitenciárias e até mesmo distritos policiais 

contribuem para agravar a questão do sistema penitenciário brasileiros, pois não 

raras vezes estabelecimentos construídos para acomodar 200/250 presos se 

apresentam, em média, com 600 ou mais apenados, acarretando uma superlotação 

e, por conseguinte, contribuindo para o surgimento de doenças graves, problemas 

estruturais, a má-alimentação dos presos, seu sedentarismo, o uso de drogas, a 

falta de higiene, dentre outros. 

O estudo realizado pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do 

Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, do 

Conselho Nacional de Justiça, divulgado em junho de 2014 aponta que a população 

carcerária brasileira, incluindo os condenados em prisão domiciliar, ultrapassa 711 

mil apenados, sendo que destes 563.526 presos se encontram encarcerados, dos 

quais 41% são presos provisórios (BRASIL, 2014). 

Não obstante, o número de vagas é bem menor, qual seja, 357.219, 

evidenciando um déficit de 206.307 vagas em todo o país (BRASIL, 2014). Significa 

dizer, em outras palavras, que a capacidade do sistema penitenciário é muito inferior 

à população prisional, mesmo se considerado o fato de que quase 150 mil presos se 

encontram em prisão domiciliar. 

A situação se agrava se considerado o fato que o número de mandados de 

prisão em aberto em todo o país, segundo o mesmo estudo, até junho de 2014, 

totalizava 373.991. Logo, se recolhidos à prisão aqueles cujos mandados se 

encontram em aberto e os condenados cumprindo pena em prisão domiciliar, o 

déficit de vagas sobe, automaticamente, para 728.235 (BRASIL, 2014). Tais 

números colocam o país com o terceiro no ranking com maior população prisional. 

Como dito no capítulo anterior, a Lei de Execução Penal prevê que sejam os 

detentos mantidos em celas individuais, de pelo menos 06 (seis) metros quadrados, 

nos termos do art. 88, parágrafo único, alínea “b” (BRASIL, 1984).  

Contudo, a realidade que se vivencia é bem diferente, já que o déficit de 

vagas é muito grande, sendo certo que presos definitivos e temporários dividem 

espaços pensados para um número muito menor de apenados.  

Nesse cenário de superlotação vários são os problemas acarretados, já que 

acirram as confusões, a violência, as rebeliões e fugas, bem como os ataques aos 

administradores e responsáveis pela segurança e manutenção da unidade prisional. 
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Em meio a superlotação, condições subumanas de vida, o crescimento de 

organizações criminosas no seio da própria instituição prisional, a corrupção dentro 

das prisões, corroboradas pela falta de segurança, desvirtuam toda a razão de ser 

destes estabelecimentos e, por conseguinte, a ressocialização. 

Vários protestos são comumente vistos através dos meios de comunicação, 

onde as greves de fome, as rebeliões, a violência contra os próprios colegas de cela 

ou integrantes do quadro funcional do estabelecimento prisional, são utilizados como 

meio de chamar a atenção da população civil para os problemas vivenciados no 

cotidiano de um estabelecimento prisional. 

A superlotação não é o único problema que viola o princípio da dignidade da 

pessoa humana dentro dos presídios do Brasil, a falta de manutenção básica de 

saúde, higiene e alimentos também imperam para constituir um sistema precário. 

Não se pode ignorar, ainda, que a saúde pública no sistema prisional é quase 

inexistente, sem profissionais para atuarem na área da saúde, sem medicação de 

auxílio básico. A situação dos ambulatórios, dentro dos presídios, é tão precária que 

os detentos são obrigados a sair da unidade prisional para receber atendimento, e 

muitas vezes ficam longos períodos doentes sem que o Estado tome uma atitude. 

A maioria dos presos não recebem qualquer assistência visando prover suas 

necessidades básicas, como por exemplo, vestuário. Muitos sofrem com o frio, 

outros acabam se molhando em dias de chuva e permanecem com a roupa molhada 

no corpo, causando doenças como gripes fortes e pneumonias. Para diminuir este 

fato, muitos agentes penitenciários acabam sendo "subornados” por parentes dos 

detentos que lhes providenciam roupas em troca de dinheiro, fato que acontece pelo 

descaso com os servidores, porém esse tema será abordado mais adiante neste 

trabalho. 

Também é mister ressaltar que a Lei de Execução Penal da o direito ao 

trabalho e prescreve, ainda, que este deve ser remunerado, e tal valor não pode ser 

inferior a 3/4 do salário mínimo nacional, a estes são garantidos os benefícios da 

previdência social. Sendo assim, o desempenho das funções laborativas dos 

apenados são efetuadas tanto no ambiente externo, quanto no interno das casas 

prisionais. O trabalho no interior do cárcere se dá nas áreas como a enfermaria e a 

cozinha, caracterizando-se pela manutenção e conservação do local. 
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O trabalho tem, no interior do cárcere, função reeducadora, permitindo que o 

apenado pratique e/ou adquira formação profissional, possibilitando que possa 

ganhar honestamente sua vida quando posto em liberdade. 

Porém, a ociosidade que impera no interior das prisões compromete o direito 

ao trabalho, o que, somado aos demais problemas, reflete diretamente na 

ressocialização do agente infrator. 

Inexistindo o trabalho, não há como o detento ocupar o seu tempo laborando, 

e muito menos como usufruir dos benefícios do seu trabalho, dentre eles a remição. 

O que se percebe, portanto, é que a ociosidade dos presos se dá, na maioria dos 

casos, não pelo desinteresse, mas sim pela escassez de oportunidade.  

Na prática o trabalho oferecido aos condenados, não raras vezes, varia da 

manutenção, limpeza ou pequenos reparos na unidade prisional, aos empregos em 

pequenas empresas que utilizam da mão de obra dos apenados para a confecção 

de pequenos objetos, não tendo o trabalho uma função específica, que é a de 

proporcionar especialização ao apenado, auxiliando-o efetivamente no retorno à 

sociedade. 

Estes são apenas alguns exemplos pontuais dos problemas vivenciados no 

interior do cárcere que demonstram a precariedade do sistema prisional brasileiro na 

atualidade, o que gera problemas não apenas para os apenados, mas para a 

sociedade como um todo, sendo mister, portanto, abordar as consequências da 

ineficiência do sistema prisional. 

 

 2 CONSEQUÊNCIAS DA INEFICIÊNCIA DO SISTEMA PRISIONAL  

 

 A situação encontrada nos estabelecimentos prisionais é crítica, não sendo 

possível sequer esgotar os inúmeros problemas vivenciados no interior dos 

estabelecimentos prisionais, que vai desde o desrespeito aos direitos mínimos do 

apenado, à estrutura física e humana, necessitando, por conseguinte, de melhorias 

urgentes.  

De fato, a não aplicabilidade da legislação faz com que o drama do 

condenado perdure para além da sentença, ou seja, não se restringe à pena de 

prisão, já que passa a ser um drama conhecido, embora também ignorado 

socialmente, colocando o condenado em uma situação de maior vulnerabilidade. 
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A criminalidade que vai aumentando a cada dia reflete, portanto, a ineficácia e 

onerosidade excessiva da pena privativa de liberdade, que não atende à prevenção 

geral, muito menos a específica, já que a reincidência é igualmente assustadora, 

implicando no reconhecimento de que o sistema prisional não ressocializa o 

apenado na atualidade. 

Isso se deve porque, ao ser ignorado enquanto pessoa, vendo a sua 

dignidade tolhida, a sua integridade física e psíquica afrontada, o preso, em 

condições subumanas do cárcere, é refém da crise, em meio aos motins e rebeliões, 

não possui condições de se ressocializar. 

 A crise do sistema prisional não é tema recente dentre os estudiosos, a 

exemplo de Bitencourt (2004, p. 154), que ao abordar a problemática da falência da 

pena de prisão, há mais de duas décadas, ressaltou que: 

Durante muitos anos imperou um ambiente otimista, predominando a firme 
convicção de que a prisão poderia ser meio idôneo para realizar todas as 
finalidades da pena e que, dento de certas condições, seria possível 
reabilitar o delinquente. Esse otimismo inicial desapareceu e atualmente 
predomina certa atitude pessimista, que já não tem muitas esperanças 
sobre os resultados que se possam conseguir com a prisão tradicional. A 
crítica tem sido tão persistente que se pode afirmar, sem exagero, que a 
prisão está em crise. Essa crise abrange também o objetivo ressocializador 
da pena privativa de liberdade, visto que grande parte das críticas e 
questionamentos que se faz à prisão refere-se à impossibilidade – absoluta 
ou relativa – de obter algum efeito positivo sobre o apenado. 

O autor, no afã de compreender os problemas do cárcere, aponta dois 

motivos que diretamente contribuem para a crise, sendo o primeiro deles a 

artificialidade do ambiente prisional, que não condiz em com a vida em sociedade e 

acaba afastando o preso da hipótese de ressocialização. Logo, no entender de 

Bitencourt (2004, p. 154), a pena de prisão e, por conseguinte, o sistema prisional, 

afasta o indivíduo do convívio social, na contramão do proposto. 

O segundo motivo para a ineficácia é o fato de que a pena de prisão, e o 

cárcere, acaba por estabelecer estigmas e paradoxos que se projetam para além do 

cumprimento da pena privativa de liberdade; e, muito embora não se possa propor 

um abolicionismo penal, se faz necessário repensar a forma como a pena vem 

sendo cumprida, pois os estigmas comprometem a reintegração do agente infrator à 

sociedade (BITENCOURT, 2004, p. 154-155). 
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Porém, é a superlotação que causa grande preocupação aos estudiosos do 

tema, pois como observa Brígido (2014), a cada ano o déficit de vagas no sistema 

prisional se agrava. 

E o autor, citando estudo realizado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 

pontua: 

Estudo do CNJ revela que prisões brasileiras têm déficit de 210 mil vagas: 
Estudo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) revela que 567.655 pessoas 
vivem atrás das grades, hoje no Brasil. Como o sistema carcerário só tem 
capacidade para 357.219 presos, o déficit chega a 210.436 vagas. Portanto, 
há no país 37% mais presos do que o sistema comporta. A falta de vagas 
fica mais abissal ao se considerar o número de presos que cumprem pena 
em casa: 147.937. Segundo o CNJ, essas pessoas não estão na cadeia por 
falta de vagas no sistema aberto (BRÍGIDO, 2014). 

A superlotação carcerária, não se pode deixar de citar, está diretamente 

relacionada à ineficácia da pena privativa de liberdade no que tange o seu sentido 

ressocializador. E, enquanto resultado de uma série de fatores, a superlotação 

compromete o bom funcionamento das unidades prisionais, pois o Estado não 

consegue prestar as assistências a que se refere a legislação, os presos 

permanecem grande parte do tempo ociosos, o crime se instaura também no interior 

do cárcere, a segurança resta comprometida, dentre inúmeros outros problemas que 

surgem. 

O estudo realizado pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do 

Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, do 

Conselho Nacional de Justiça, divulgado em junho de 2014 aponta que a população 

carcerária brasileira, incluindo os condenados em prisão domiciliar, ultrapassa 711 

mil apenados, sendo que destes 563.526 presos se encontram encarcerados, dos 

quais 41% são presos provisórios (BRASIL, 2014). 

Não obstante, o número de vagas é bem menor, qual seja, 357.219, 

evidenciando um déficit de 206.307 vagas em todo o país (BRASIL, 2014). Significa 

dizer, em outras palavras, que a capacidade do sistema penitenciário é muito inferior 

à população prisional, mesmo se considerado o fato de que quase 150 mil presos se 

encontram em prisão domiciliar. 

A situação se agrava se considerado o fato que o número de mandados de 

prisão em aberto em todo o país, segundo o mesmo estudo, até junho de 2014, 

totalizava 373.991. Logo, se recolhidos à prisão aqueles cujos mandados se 

encontram em aberto e os condenados cumprindo pena em prisão domiciliar, o 



18 

 

 

déficit de vagas sobe, automaticamente, para 728.235 (BRASIL, 2014). Tais 

números colocam o país com o terceiro no ranking com maior população prisional. 

Em meio a esse cenário é que o legislador, já há algum tempo, vem buscando 

alternativas, a exemplo das implementadas pela Lei nº 12.403/2011, que ao alterar o 

Código de Processo Penal introduziu medidas cautelares à prisão. 

Segundo Lopes Júnior (2011, p. 135), em que pese as alterações diversas 

introduzidas no Código de Processo Penal, a maior inovação foi efetivamente as 

medidas cautelares à prisão, sistema denominado de “polimorfologia cautelar”, ou 

seja, medidas alternativas à prisão. 

Algumas das inovações oriundas da Lei n. 12403/11 foram: a) ampliação do 

rol de medidas cautelares; b) a prisão preventiva passou a ser medida cautelar 

excepcional; c) as prisões processuais existentes agora são a temporária e a 

preventiva, ficando todas as demais revogadas; d) separação dos presos provisórios 

dos condenados; d) os caminhos que o juiz tem a seguir quando receber o flagrante, 

relaxar a prisão que for ilegal; converter a prisão em flagrante em prisão preventiva 

ou conceder liberdade provisória com ou sem medidas cautelares; e) o rol do art. 

313 foi alterado; f) a hipótese de réu vadio foi revogada; g) disciplina sobre prisão 

domiciliar; h) regula o cabimento da liberdade provisória; i) a prisão administrativa foi 

revogada; j) as hipóteses de fiança foram ampliadas; k) e criação do banco de dados 

de mandados de prisão em âmbito nacional (BRASIL, 2011). 

Ao presente estudo interesse a prisão domiciliar regulamentada no Código de 

Processo Civil, que possui natureza de medida cautelar, ou seja, é prisão 

substitutiva à preventiva, alcançando os presos provisórios, diversa do instituto 

regulamentado na Lei de Execução Penal, que, por óbvio, alcança os presos com 

sentença penal condenatória transitada em julgado, quando presentes os requisitos 

previsto nesta lei. Assim, passa-se a abordar, no próximo item, a prisão domiciliar 

como alternativa à precariedade do sistema prisional. 

 

3 PRISÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA À PRISÃO PREVENTIVA E A 

PRECARIEDADE DO SISTEMA PRISIONAL 

  

Os inúmeros problemas do cárcere têm, como enfatiza Brígido (2014), na 

superlotação o seu nascedouro, já que o grande número de presos em espaços não 
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condizentes compromete a ressocialização do agente. E, no Brasil, o número de 

presos provisórios acaba por agravar o problema da superlotação, pois como já dito 

alhures, 41% dos recolhidos aos estabelecimentos prisionais não foram julgados. 

A prisão domiciliar, nesse contexto, ganha relevância, pois enquanto medida 

alternativa à prisão, ou seja, substitutiva à prisão preventiva, contribui para retirar do 

cárcere um número considerável de presos, evitando a dessocialização, ao mesmo 

tempo em que permite sejam os recursos do sistema penitenciário voltados aos 

presos definitivos. 

Por isso faz-se necessário, nesse ponto, abordar o conceito, disciplina legal e 

requisitos da prisão domiciliar regulamentada no Código de Processo Civil. 

 

 

3.1 Aspectos conceituais e fundamento legal 

 

A primeira questão a ser destacada é que a prisão domiciliar no processo 

penal é uma inovação, recentemente introduzida no direito pátrio e de natureza 

cautelar, alternativa à prisão preventiva e se distingue da prisão domiciliar 

regulamentada no art. 117 da Lei de Execução Penal, apesar de guardar alguma 

semelhança, pois esta somente tem lugar quando se trata de preso condenado. 

Introduzida pela já citada Lei nº 12.403/2011, a prisão domiciliar leva em 

consideração situações especiais e de natureza humanitária, como enfatiza Lima 

(2015, p. 996): 

Levando em consideração certas situações especiais, de natureza 
humanitária, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar visa 
tomar menos desumana a segregação cautelar, permitindo que, ao invés de 
ser recolhido ao cárcere, ao agente seja imposta a obrigação de 
permanecer em sua residência. Para que ocorra essa substituição, que só 
pode ser determinada pela autoridade judiciária, deve se exigir prova idônea 
dos requisitos estabelecidos no art. 318 do CPP. 

Ainda segundo Lima (2015, p. 996), não se pode ignorar que a prisão 

domiciliar, regulamentada nos arts. 317 e 318 do Código de Processo Penal, foi pelo 

legislador inserida em tópico diverso das medidas cautelares diversas da prisão que, 

por sua vez, é disciplinada nos arts. 319 e 320 do mesmo diploma. 

Por causa disso, Lima (2015, p. 996) destaca ser a prisão domiciliar uma 

forma de prisão preventiva domiciliar, e não uma medida cautelar. Significa dizer, 
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para o autor, que a prisão domiciliar não objetiva pôr fim à prisão preventiva, mas 

justamente substituí-la, quando presentes os requisitos do art. 318 do Código de 

Processo Penal. 

Desta feita, a prisão domiciliar não deixa de ser modalidade de prisão, apesar 

de não se encontrar disciplinada dentre as prisões cautelares. Deriva, na verdade, 

da prisão preventiva, quando o magistrado autoriza que o acusado permaneça em 

sua residência, dela somente podendo se ausentar com autorização judicial. 

É o que se extrai do art. 317 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que: 

“A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua 

residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial” (BRASIL, 2011). 

Nesse contexto percebe-se que a prisão domiciliar é “[...] medida substitutiva 

da prisão preventiva, mantém o mesmo caráter dela, isto é, a prisão domiciliar 

também possui natureza cautelar e a sua finalidade será a mesma da prisão 

substituída” (LIMA, 2015, p. 996). 

Nesse cenário é que se faz possível, diante da prisão domiciliar substitutiva à 

prisão preventiva, a impetração de habeas corpus em favor do preso; a detração; a 

limitação, por tempo razoável, dentre outras consequências, já que não se pode 

conceber que um preso preventivo, por se encontrar em prisão domiciliar, 

permaneça indefinidamente confinado em sua residência. 

Vale dizer, ainda, que a prisão domiciliar somente pode ser decretada, de 

acordo com Lima (2015, p. 1001), se não for possível a substituição da prisão 

preventiva pelas medidas alternativas à prisão e desde que o magistrado entenda 

ser a prisão domiciliar suficiente para resguardar a eficácia do processo. 

Nucci (2016, p. 612), por sua vez, enfatiza que o magistrado somente “[...] 

deve autorizar a transferência ou o recolhimento do agente, quando decretada a 

prisão preventiva, para sua residência nesses casos extremos. Nenhuma outra 

hipótese pode ser admitida”. 

Destarte, o magistrado deve atentar para o caso em concreto, de modo a 

identificar ser cabível ou não a prisão domiciliar, não bastando, portanto, a presença 

dos requisitos legais. 

 

3.2 Requisitos para a concessão da prisão provisória 
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Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, elencados no art. 318 do 

Código de Processo Penal, segundo Nucci (2016, p. 612), podem ser sintetizados 

nos seguintes termos: a) pessoa maior de 80 anos; b) pessoa extremamente 

debilitada por motivo de doença grave; c) agente imprescindível aos cuidados 

especiais de pessoa menor de seis anos ou com deficiência; d) gestante a partir do 

sétimo mês ou sendo a gravidez de alto risco. 

Recentemente o art. 318 do Código de Processo Penal teve os incisos V e VI 

incluídos pela Lei nº 13.257/2016, para possibilitar a prisão domiciliar também à 

mulher com filho de até 12 (doze) anos incompletos e ao homem, caso seja o único 

responsável pelos cuidados do filho com a mesma idade (BRASIL, 2016). 

Nesse contexto, verificando o magistrado que se trata de pessoa maior de 80 

(oitenta) anos, e não 70 (setenta) anos, como consagra a Lei de Execução Penal em 

seu art. 117, com saúde debilitada ou frágil, demonstrada está a “[...] inconveniência 

e a desnecessidade de sua manutenção no cárcere, é possível a substituição pela 

prisão domiciliar” (LIMA, 2015, p. 998). 

Também se o acusado se encontrar extremamente debilitado por motivo de 

doença grave, pode ser concedida a substituição da prisão preventiva por domiciliar, 

hipótese sobre a qual disserta Lima (2015, p. 998): 

[...] não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de 
doença para grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão 
domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento 
médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira 
adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que 
seu tratamento fosse prestado na sua própria residência. 

A terceira hipótese de substituição da preventiva por domiciliar se encontra 

consagrada no inciso III, do art. 318 do Código de Processo Penal, que autoriza ao 

magistrado conceder a domiciliar quando o acusado preso seja imprescindível aos 

cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos de idade ou com deficiência, 

como disserta Lima (2015, p. 999). 

O que objetiva o legislador é não causar prejuízos à criança menor de 06 

(seis) anos de idade ou portadora de deficiência em virtude da prisão preventiva de 

pessoa que lhe é imprescindível aos seus cuidados. Logo, se houver familiares 

outros, em liberdade, que possam assumir a responsabilidade pela criança, não há o 

que se falar em concessão da domiciliar (LIMA, 2015, p. 1000). 
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O inciso IV, do art. 318 do Código de Processo Penal, por sua vez, traz a 

possibilidade de concessão de domiciliar à gestante a partir do 7º (sétimo) mês de 

gravidez ou aquela que está em alto risco. 

Os incisos V e VI, por sua vez, introduzidos pelo denominado Estatuto da 

Primeira Infância, autoriza a prisão domiciliar quando a presa for mulher com filho de 

até 12 (doze) anos de idade incompletos; ou homem, caso seja o único responsável 

pelos cuidados do filho com a mesma idade (BRASIL, 2016). 

Em relação ao inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, Avena 

(2017, p. 685) chama a atenção, inicialmente, que o legislador nada falou da 

imarcescibilidade aos cuidados, tal como consta no inciso III, do mesmo dispositivo 

de lei, o que poderia levar à interpretação de que faz jus à prisão domiciliar em 

substituição à preventiva a mulher que tem filho de até 12 (doze) anos incompletos, 

independentemente de qualquer condicionamento. 

O inciso VI, do art. 318, também introduzido pelo Estatuto da Primeira 

Infância, possibilita a prisão domiciliar ao homem, caso seja o único responsável 

pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 

Avena (2017, p. 686) ressalta, de igual forma, que o raciocínio realizado para 

análise da prisão domiciliar a que faz jus a mulher, em semelhante situação, deve 

ser aplicado, pois não basta que o homem seja o responsável, do ponto de vista 

jurídico, pelo filho menor de 12 (doze) anos. Tal responsabilidade, segundo o autor, 

deve ser demonstrada factualmente, sem ignorar a necessidade de que o 

magistrado se atente para a natureza do crime ou mesmo o modus operandi. 

O parágrafo único do art. 318 do Código de Processo Penal exige, em 

qualquer dos casos, prova idônea dos requisitos estabelecidos (BRASIL, 2011). 

Por fim, recai sobre o interessado o ônus de comprovar categoricamente uma 

das situações que autorizam a prisão domiciliar. É nesse sentido, aliás, o teor do 

parágrafo único do art. 318 do CPP: "Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea 

dos requisitos estabelecidos neste artigo". Diversamente do que se dá no âmbito do 

processo penal condenatório, em que o ônus da defesa é imperfeito, ou seja, basta 

criar uma dúvida razoável para que o magistrado possa absolver o acusado (v.g., 

CPP, art. 386, Vl, in fine), na hipótese de substituição da preventiva pela domiciliar, 

trata- se de ônus perfeito, ou seja, o in dubio pro reo não favorece o agente, daí por 
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que, ausente a comprovação cabal pelo interessado da ocorrência de qualquer das 

hipóteses listadas no art. 318, deve ser indeferido o pedido (LIMA, 2015, p. 1000). 

 

3.3 Benefícios da prisão domiciliar substitutiva à preventiva 

 

De acordo com Lima (2015, p. 997), a prisão domiciliar prevista no art. 117 da 

Lei de Execução Penal e cujos requisitos se encontram elencados no art. 118 do 

mesmo diploma legal “[...] funciona como modalidade de prisão aberta, ou seja, 

hipótese de cumprimento da prisão penal de regime aberto em residência particular”. 

Por se tratar de uma prisão aberta, Nucci (2016, p. 612) chama a atenção 

para o fato de que a prisão domiciliar não pode ser vulgarizada. Por isso somente 

pode ser concedida quando efetivamente se encontrarem presentes os requisitos 

legais, sob pena de ocorrer algo semelhante ao que se denominou prisão albergue 

domiciliar: 

[...] não se deve vulgarizar a prisão domiciliar como já se fez com a prisão 
albergue domiciliar. Esta somente seria possível às pessoas enumeradas 
no art. 117 da Lei de Execução Penal (situações similares ao art. 318 do 
CPP), mas foi estendida a todos os condenados ao regime aberto, onde não 
houvesse Casa do Albergado. Exterminou-se o regime aberto em 
determinados lugares, por falta de fiscalização. 

Por isso Nucci (2016, p. 612) ressalta ser necessário atentar ao fato de que a 

prisão domiciliar em comento, voltada ao acusado presumidamente inocente, motivo 

pelo qual não deve o magistrado estender o benefício a qualquer acusado na 

Comarca, ante a inexistência de vaga, por exemplo, ainda que não presentes os 

requisitos autorizadores. Em tal situação, defende o autor, se assim entender o 

magistrado, o melhor a fazer é a revogação da prisão preventiva, pois é “[...] mais 

adequado ter um réu solto do que um ficticiamente preso em casa 

Pacelli (2017, p. 272-273) complementa ser imprescindível à análise das 

circunstâncias do caso em concreto, para que o magistrado identifique se a prisão 

domiciliar será suficiente.  

É nesse cenário que Ortega (2016) conclui que não basta, por exemplo, que a 

presa ré esteja grávida para ter direito à prisão domiciliar, sendo necessário analisar 

se a concessão de tal medida não acarreta perigo à ordem pública, à conveniência 

da instrução criminal ou implique risco à aplicação da lei penal. 
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Em que pese tais considerações e a necessária cautela na concessão da 

prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva, ante a precariedade do sistema 

prisional tal medida deve ser abordada com menor resistência pelos magistrados, 

vista mesmo como alternativa à prisão.  

Decerto, quanto maior o número de presos levados à prisão, principalmente 

os de natureza provisória, maiores serão os problemas do cárcere e a dificuldade de 

o Estado tornar eficiente o sistema prisional.  

Ademais, em virtude do grande número de prisões preventivas decretadas, 

não raras vezes, sem a devida fundamentação, a prisão domiciliar ganha relevo, já 

que não conduzirá o preso à dessocialização, pois acreditar que um indivíduo 

recolhido a ambientes insalubres, superlotados, onde lhe falta o mínimo para viver 

com dignidade possibilitará a recuperação do infrator. 

Ao se conceder a prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva, nos 

casos elencados na legislação, a exemplo da gestante, o Estado está reconhecendo 

que, em determinadas situações, os riscos apresentados pelo agente infrator são 

mínimos, mormente quanto à instrução processual e manutenção da ordem pública. 

Em se tratando de sua concessão à mulher que possui filhos de até doze 

anos incompletos e ao homem com filhos na mesma idade, desde que seja o 

responsável pelos cuidados, o Estado reconhece a importância dos vínculos 

familiares, mantendo-os e, principalmente, preservando a integridade física e 

psíquica da criança. 

Ademais, estar-se-á incentivando o infrator a repensar sua conduta, pois o 

recolhimento em sua residência, somente dela podendo sair com autorização 

judicial, por mais que possa parecer demasiadamente benéfico ao infrator, impõe-lhe 

a privação da liberdade.  

Nesse cenário há de ser pensado o bem maior à sociedade, já que os 

problemas do cárcere refletem para além dos muros, dada a sensação de 

insegurança que paira, aos altos índices de reincidência, a não ressocialização do 

infrator, dentre outras questões. Desta feita, toda medida voltada a amenizar os 

problemas do cárcere deve ser adotada, até mesmo porque, em relação aos presos 

provisórios, paira o princípio da presunção da inocência. 
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Ademais, a prisão é a ultima ratio do Direto, o que leva a repensar as prisões 

cautelares, antes da sentença penal transitada em julgado, mormente o grande 

número de presos provisórios no Brasil, como já dito alhures.  

Logo, a prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva apresenta-se, na 

atualidade, como alternativa ao cárcere, principalmente pelos graves problemas 

vivenciados no sistema prisional, que apresenta claros sinais de falência. 

Mister se faz destacar ainda, que em relação à prisão temporária, de acordo 

com Lima (2015, p. 998), devem surgir questionamentos na seara doutrinária e 

jurisprudencial quanto à possibilidade de substituição pela prisão domiciliar, apesar 

do art. 318, caput, do Código de Processo Penal se referir apenas à possibilidade de 

substituição da preventiva pela domiciliar, omitindo-se, portanto, quanto à 

temporária. 

O autor defende que, ante o silencio do legislador, há de se entender a 

impossibilidade de substituição da prisão temporária pela domiciliar (LIMA, 2015, p. 

998): 

Em primeiro lugar, porque a prisão temporária tem prazo de duração bem 

reduzido – 5 (cinco) dias, prorrogáveis por igual período, ou 30 (trinta) dias, também 

prorrogáveis por igual período, em se tratando de crimes hediondos e equiparados. 

Esse prazo de duração mais curto demonstra que a prisão temporária não tem o 

condão de causar os mesmos prejuízos à saúde que a prisão preventiva, cuja 

indeterminação temporal acaba por repercutir de maneira bem mais grave e cruel. 

Em segundo lugar, considerando que o objetivo precípuo da prisão temporária é 

assegurar a eficácia das investigações, parece-nos que esse objetivo estaria 

seriamente comprometido se acaso o agente permanecesse no gozo de prisão 

domiciliar (LIMA, 2015, p. 998). 

Há, ainda, a possibilidade de ser a prisão domiciliar revogada, restaurando-

se, por conseguinte, a prisão preventiva do agente, nos termos do art. 282, § 4º, do 

Código de Processo Penal (LIMA, 2015, p. 996). 

Por último, mas não menos importante, é mister destacar que o legislador se 

silenciou acerca da fiscalização da prisão domiciliar. Por isso Lima (2015, p. 1000) 

defende a necessidade de se adotar medidas outras, também de natureza cautelar, 

a exemplo do monitoramento eletrônico do acusado: 



26 

 

 

Primeiro, porque o próprio art. 282, § 1º, do CPP, com redação determinada 
pela Lei n° 12.40311, permite que as medidas cautelares sejam aplicadas 
isolada ou cumulativamente. Segundo, porque a própria Lei de Execução 
Penal, ao tratar da prisão-albergue domiciliar, permite que o juiz defina a 
fiscalização por meio de monitoramento eletrônico quando conceder a 
prisão domiciliar (Lei n° 7.210/84, art. 146-B, IV, acrescentado pela Lei n° 
12.258/10). 

Ainda segundo Lima (2015, p. 1002), na hipótese de não ser possível a 

utilização de monitoramento eletrônico do preso em prisão preventiva, não pode 

haver óbice ao emprego de vigilância contínua na residência, na hipótese de o 

magistrado entender ser necessária e conveniente, desde que não configure 

constrangimento ao preso.  

Resta claro, portanto, que a prisão domiciliar em substituição à prisão 

preventiva merece especial atenção dos estudiosos do Direito e dos magistrados, 

uma vez que ante a precariedade do sistema prisional apresenta-se como medida 

que, a um só tempo, privilegia o princípio da presunção da inocência e contribui para 

diminuir o número de presos recolhidos aos estabelecimentos prisionais antes de 

uma sentença penal condenatória, sem ignorar o caráter humanitário da prisão 

domiciliar. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Buscou-se compreender, ao longo do presente estudo, como a prisão 

domiciliar prevista no art. 117 do Código de Processo Penal e cujos requisitos se 

encontram elencados no art. 118 do mesmo diploma legal se apresenta ante a 

precariedade do sistema prisional. 

 Constatou-se que a pena privativa de liberdade possui como finalidade 

precípua a ressocialização do agente infrator e a sua reinserção a sociedade, sendo, 

pois, a ultima ratio do Direito Penal. Não obstante, há hipóteses em que a prisão 

cautelar é permitida pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

 Acontece que os estabelecimentos prisionais, na atualidade, apresentam 

grandes problemas, sendo a superlotação preocupante, pois o número de vagas é 

muito inferior ao de presos e o déficit de vagas cresce ano após anos. E a situação 

se agrava porque há um grande número de presos provisórios no sistema prisional, 

tornando ainda mais evidente o déficit citado. 
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 Em meio a esse cenário a prisão domiciliar em substituição à prisão 

preventiva ganha importância, não se proclamando, claro, que todos os presos 

provisórios sejam beneficiados com a prisão domiciliar, que em linhas gerais 

consiste no recolhimento do preso a sua residência, dela só podendo sair mediante 

ordem judicial. 

 Porém, presentes os requisitos legais, deve o magistrado analisar a 

viabilidade de concessão do benefício em comento, pois imaginar que uma pessoa 

recolhida à prisão, que tantos problemas apresenta, sairá melhor. 

 Ademais, em relação aos presos provisórios há a presunção de inocência, 

que deve nortear a análise do juiz quando da possibilidade de concessão da prisão 

domiciliar em substituição à prisão preventiva. 

 Decerto, ante a precariedade do sistema prisional, retirar do cárcere presos 

provisórios, mormente aqueles recolhidos por determinação judicial com fulcro nos 

requisitos da prisão preventiva, concedendo-lhe a prisão domiciliar, é medida que se 

impõe, pois contribui para a não dessocialização do indivíduo e para a destinação 

dos estabelecimentos prisionais àqueles que efetivamente não podem ser colocados 

em liberdade. 
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