INTRODUÇÃO

!

O tema proposto revela-se extremamente relevante, porquanto envolve a análise
de um novo1 sistema de medidas cautelares pessoais adotado no processo penal brasileiro,
qual seja, a substituição de um regime binário reducionista,2 no qual a pessoa ou ficava
presa - cautelarmente -, ou solta - provisoriamente -, por um pluriforme, onde novas
maneiras de restrições à liberdades são postas, em contraponto à um método que estava
fadado à falência (funcional e social).3
De se destacar que as mudanças ocorreram, majoritariamente, com o advento da
Lei nº 12.403/11, após longa tramitação do Projeto de Lei 4.208/01 (cujo anteprojeto teve
comissão capitaneada pela Professora Ada Pellegrini Grinover). Evolução, esta, que poderá
ter nova transformação diante do Projeto de Lei do Senado nº 156/09 (este, com
anteprojeto coordenado pelo Ministro Hamilton Carvalhido), mantendo, aparentemente, a
mesma essência.
A importância das novas medidas resta evidenciada tendo em vista que o acusado
só deverá ter sua segregação cautelar decretada em última hipótese, ainda que em casos de
flagrante delito, e desde que devidamente fundamentada com base nas circunstâncias
concretas de cabimento da prisão preventiva. Visou-se, com isto, um desafogamento do
sistema carcerário, além de se assegurar com maior amplitude os direitos e garantias
fundamentais dos acusados.
Quando da entrada em vigor da Lei nº 12.403/11, e da ideia inicial em se estudar
as novas medidas cautelares pessoais diversas da prisão, sua forma de aplicação,
características e peculiaridades, o Brasil contava com cerca de 500.000 presos, sendo que
mais de 160.000 (32%) correspondiam à medida cautelar - ou seja, presos
provisoriamente.4 Hoje, ao término do presente estudo, o sistema carcerário é ainda pior,
1Conquanto

já houvessem medidas de cunho cautelar pessoal diversas da prisão em leis esparsas (v.g. Lei nº
11.434/06 - Drogas, e Lei nº 11.340/06 - Maria da Penha), pode-se dizer que se trata de um novo sistema,
agora, presente de forma geral em nosso Código de Processo Penal, como veremos no decorrer do trabalho.

2LOPES

JR., Aury. A Inserção do Contraditório no Regime Jurídico das Medidas Cautelares Pessoais. IN:
Boletim IBCCrim. Ano 19, n. 223. Junho de 2011, p. 5.

3Sobre

os males da prisão, ainda contemporânea as lições de: BATISTA, Weber Martins. Liberdade
provisória: modificações da Lei nº 6.416/1977. Rio de Janeiro: Forense, 1981. p. 18-26.

4Dados

colhidos do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN: Sistema penitenciário no Brasil dados consolidados. Ministério da Justiça: 2008. p. 33.
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contando com cerca de 715.000 presos (565.000 no sistema carcerário, mais algo como
150.000 em prisão domiciliar), sendo 232.000 decorrentes da prisão provisória (ou seja,
41% dos 565 mil, ou, 32% dos 715 mil).5
Temos, assim, a terceira maior população carcerária do Planeta;6,7 o que poderia
ser ainda pior, não fosse a valiosa mudança trazida pelo instituto estudado.
Exalta a pertinência do tema o fato de que, tanto quanto comemorado pela
comunidade jurídica - ainda que com críticas a ser mais uma entre as inúmeras leis de

5Departamento

de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de
Medidas Socioeducativas - DMF. Novo diagnóstico de pessoas presas no Brasil. Brasília, junho de 2014.
Encontrado em: <http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_correcao.pdf>
Acessado em 25 de novembro de 2014.

6International

Centre for Prision Studies (ICPS). World Prision Population List - 10th ed. Londres: 2013.
Disponível em: <http://www.prisonstudies.org/sites/prisonstudies.org/files/resources/downloads/
wppl_10.pdf> Acessado em 25 de novembro de 2014. Comparativo feito com dados atualizados pelo
Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de
Medidas Socioeducativas - DMF. Novo diagnóstico de pessoas presas no Brasil. Brasília, junho de 2014.
Encontrado em: <http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_correcao.pdf>
Acessado em 25 de novembro de 2014.

7Pior

ainda é a discrepância entre os Estados brasileiros, como aponta estudo feito pela Open Society
Foundation: “In South America’s largest country, Brazil, the discrepancy in the proportion of pretrial
detainees is similarly broad. In the Brazilian state of Piauí, the number of pretrial detainees as a proportion
of all prisoners was 74 percent in 2010; in the Federal district and the state of rio Grande do Sul,
respectively, the proportions were only 20 percent and 24 percent" (Open Society Justice Initiative.
Presumption go Guilt - The Global Overuse of Petrial Detention. New York: 2014. Disponível em: <http://
www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/presumption-guilt-09032014.pdf> Acessado em 25 de
novembro de 2014. p. 18).

8Assim,

critica Jacinto Nelson de Miranda Coutinho: “Hoje, porém, não se tem muita dúvida de que as
reformas parciais sempre se mostraram como desastrosas: ao invés de melhorarem o sistema processual
penal, cada vez mais o desestruturam, desgastando aquilo que possibilita o conjunto e a extensão dos efeitos
dos atos, ou seja, o nível de força com que cada ato chega aos demais e, assim, o necessário controle, fonte
primeira da imprescindível mínima segurança” (Lei no 12.403/2011: mais uma tentativa de salvar o sistema
inquisitório brasileiro. IN: Boletim IBCCrim. Ano 19, n. 223. Junho de 2011, p. 4). Também: “Falar em
reformas parciais em um Processo Penal que implora por uma mudança estrutural exige cuidado. A
promulgação de leis esparsas acarreta a perda de um referencial ideológico consistente, permitindo que a
modificação legislativa escape da lógica sistêmica e enfraqueça a proteção das garantias, concebidas e
preordenadas constitucionalmente à tutela dos direitos fundamentais" (PRADO, Geraldo; MELCHIOR,
Antonio Pedro. Breve análise crítica da lei nº 12.403/11 que modifica o regime das cautelares pessoais no
processo penal brasileiro. Boletim IBCCrim, n. 223, 2011. p. 1).A desorganização se depreende, por
exemplo, pela lacuna apontada Pierpaolo Cruz Bottini - detração diante das medidas cautelares diversas da
prisão - em seu artigo: Mais Reflexões sobre a Lei 12.403/11. IN: Boletim IBCCrim. Ano 19, n. 223. Junho
de 2011, p. 13.
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reformas parciais, que findam por desestruturar todo o ordenamento8 - é controvertido em
sua nova sistematização.9
Assim é que se mostra uma matéria das mais afervoradas. Como dito, trata-se de
um novo rol de possibilidades que o Estado tem para assegurar a cautelaridade da medida,
sem que para isso seja necessário o encarceramento.10 Formas, estas, já presentes em
outras nações, como veremos, mas que só agora chegam ao Brasil de maneira mais

9“Isso,

sem falar que a ampliação do leque de medidas cautelares pode ser vista como alternativas à prisão ou
– e aqui reside o alerta! – substitutivos da liberdade plena, se interpretadas de forma distorcida, se tornando
pérfido instrumento de ampliação da rede de vigilância do Estado sobre as liberdades individuais”, como
bem observa o Adriano Sérgio Nunes Bretas (Apontamentos críticos à lei no 12.403/2011: A ampliação da
rede de controle. Disponível em: <www.ibccrim.org.br> Acessado em: 23 de outubro 2014). No mesmo
sentido, PRADO, Geraldo; MELCHIOR, Antonio Pedro. Breve análise crítica da lei nº 12.403/11 que
modifica o regime das cautelares pessoais no processo penal brasileiro. Boletim IBCCrim, n. 223, 2011. p.
2. Em sentido oposto, “A nova legislação traz relevantes alterações no trato das prisões e da liberdade
provisório, cuidando de inserir - felizmente - inúmeras alternativas ao cárcere (art. 319, CPP)” (OLIVEIRA,
Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal - 16ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 493).

10Aliás,

já era tempo, tendo em vista, por vezes, alguns magistrados se utilizarem de um certo poder geral de
cautela como forma de driblar um, ou outro instituto (prisão preventiva e liberdade provisória). Nesse
sentido: “O juiz da jurisdição penal não tem poderes para lançar mão de medidas atípicas ou não previstas
em lei. Não existem medidas cautelares inominadas no processo penal. Todas as vezes que o juiz lança mão
desse famigerado poder geral de cautela, na verdade, ele está violando o princípio da legalidade. No
processo penal, forma e garantia. O juiz só está autorizado a praticar os atos que contam com forma legal.
Se o juiz se distancia da forma legal, resulta patente a violação à legalidade” (GOMES, Luiz Flávio e
MARQUES, Ivan Luís. Prisão e Medidas Cautelares: Comentários à Lei 12.403, de 4 de maio de 2011.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 150); Aury Lopes Júnior: “No processo penal, não
existem medidas cautelares inominadas e tampouco possui o juiz criminal um poder geral de cautela. (...)
Logo, não há espaço para ‘poderes gerais’, pois todo poder é estritamente vinculado a limites e à forma
legal” (Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional - 3ª ed., Rio de Janeiro, Lumen
Juris, 2010, v. II, p. 57.). E, ainda, aponta Antonio Scarance Fernandes: “Afirma-se que as medidas
cautelares pessoais, para serem aplicadas, dependem de expressa previsão (art. 514), o que serve como
importante garantia contra abusos dos juízes na aplicação de medidas não reguladas” (As medidas
cautelares pessoais nos projetos de reforma do Código de Processo Penal. IN: Revista de Informação
Legislativa, Brasília, julho de 2009, p. 17).
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organizada.11 Tema, ainda, em pleno desenvolvimento - diante do PLS nº 156/0912 - que
busca, incansavelmente, a globalização e constitucionalização do Direito Processual Penal
Brasileiro.13
A proporcionalidade, neste tema, passa a ser critério orientador na verificação da
adequação das medidas, sua necessidade e escolha. Fundamentadamente, o magistrado
deverá escolher uma, ou mais medidas, que atinja(m) o fim de resguardar o processo,
ferindo na menor quantia possível os direitos fundamentais do acusado.
A proposta do presente estudo, desta forma, se consubstancia na verificação de
critérios objetivos de análise para que a escolha da medida (ou das medidas) seja a mais
correta, quando de sua necessidade, passando ao largo do subjetivismo que assombra uma
decisão como esta.
Fruto dos debates acadêmicos e de escolhas políticas, analisar-se-á, quanto à esta
nova forma de tutela cautelar, seus pressupostos, fundamentos e requisitos, diante da Carta
da República, sob a visão de que não mais esta tutela pode se prestar a eventual
antecipação da pena.14

11É

de se mencionar que algumas medidas cautelares pessoais foram paulatinamente sendo inseridas em
nossa legislação através de leis esparsas, como se analisará no Capítulo 3.

12“Merece

aplauso o novo Projeto, entretanto, com a delimitação dos prazos máximos de duração da prisão
preventiva, nos artigos 546 a 549, assim como fizera o Senado com o Projeto Grinover. Alinha-se o país,
nesse ponto, aos esquemas normativos de outros países” (FERNANDES, Antonio Scarance. As medidas
cautelares pessoais nos projetos de reforma do Código de Processo Penal. IN: Revista de Informação
Legislativa, Brasília, julho de 2009, p. 18). Normatização, infelizmente, retirada do Projeto Grinover.

13COUTINHO,

Jacinto Nelson de Mirando e CARVALHO, Luis Gustavo G. C. O novo processo penal à luz
da Constituição - 2 ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. XVII.

14“Enleados

no emaranhado da narcose de narciso, como referiu McLuhan, ou seja, siderados e engolidos
pela comunicação da qual sequer se dão conta de nela estarem, muitos juízes (mormente eles como órgão de
poder; mas não só eles, por óbvio) se tornam justiceiros. Para esses, as medidas cautelares e, em especial, a
prisão processual tem sido uma forma eficaz (embora inconstitucional) de uma antecipação de pena e,
assim, sem muito – ou nenhum – pudor têm tratado de prender todos sempre que possível, pelo menos até
que um órgão superior de competência casse a ordem. A ideia é simples: pelo menos algum sofrimento
infligiram àquele que, não raro, têm tomado com inimigo. Na prática – sabe-se bem – adianta pouco; mas
gozam o bom gozo proporcionado pela pulsão de morte; e de quebra arriscam alguns minutos preciosos de
aparição nos meios de comunicação, mormente a televisão. Está-se a ano-luz de distância da
Constituição” (COUTINHO, Jacinto Nelson de Mirando e CARVALHO, Luis Gustavo G. C. O novo
processo penal à luz da Constituição - 2 ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. XVII).
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Especialmente, não se pode olvidar que vivemos em um Estado Democrático de
Direito, e a utilização do processo penal como forma de combate a criminalidade ao invés
da proteção dos bens jurídicos tutelados se mostra ultrajante.15
Diante dessa realidade, será preciso buscar institutos próprios do Direito
Processual Penal, livre das amarras de uma teoria unitária do processo, firmando uma
noção própria das medidas cautelares processuais penais e os termos que a elas são
inerentes.16
Desta feita, no capítulo 1, serão feitas considerações sobre a cautelaridade no
processo penal brasileiro, seus objetivos e forma de aplicação, bem como sobre o princípio
da proporcionalidade como limite às intervenções nos direitos fundamentais. Trata-se de
um capítulo paradigma, apresentando as diversas correntes existentes, adotando-se uma
delas como arquétipo a ser seguido, de maneira a possibilitar o aprofundamento do tema
fulcral em análise.
No capítulo 2 conduz-se o estudo comparado do direito estrangeiro, trazendo
conceitos e debates já vividos nos países modelos que serviram de referência para nossa
mudança legislativa.
Em seguida, no 3º capítulo, adentra-se na matéria propriamente dita, delineando
as características das novas medidas cautelares pessoais, esmiuçando seu método de
aplicação ante o modelo apresentado nos capítulos anteriores.
Já no capítulo de número 4, apresenta-se projeto de lei em trâmite no Congresso
Nacional, o qual visa produzir um novo Código de Processo Penal, por inteiro. Neste,
fazemos o estudo das medidas cautelares pessoais diversas da prisão, assinalando as
mudanças que devem advir deste novo código; não só dentro de uma visão doutrinária,
como do próprio debate feito nas diversas reuniões que se seguiram no Senado Federal.
Por fim, no 5º capítulo, adentramo-nos em uma seara mais prática, observando
como se comportaram os Tribunais Superiores quanto à aplicação das medidas
apresentadas desde a entrada em vigor da Lei nº 12.403/11.
15“A evolução

do Estado Democrático de Direito não pode ser feita às expensas do abrandamento dos direitos
fundamentais do réu, sob pena de se colocar em xeque esse mesmo Estado”. MALAN, Diogo Rudge.
Processo penal do inimigo. IN: Revista Brasileira de Ciências Criminais, no 59. Março/abril de 2006. São
Paulo: RT, 2006, p. 250.

16LOPES

JR, Aury. Introdução crítica ao processo penal. Fundamentos da instrumentalidade
constitucional - 4 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 199.
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O objetivo do presente estudo, assim, é averiguar os pressupostos e requisitos para
se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, a fim de se garantir a segurança
processual, sem que, contudo, seja necessário o encarceramento em massa, ocorridos até
então. Mais do que isso: buscou-se, também, explorar a atividade cotidiana do judiciário, a
fim de conferir a real aplicação das medidas já em vigor.

!
!
!
!
!
!
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!
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1 CAUTELARIDADE NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO E A
PROPORCIONALIDADE

!
1.1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS

!
Antes de adentrarmos no estudo das medidas cautelares pessoais diversas da
prisão, trazidas, majoritaria e definitivamente, com o advento da Lei nº 12.403/11, é de
bom grado percorrer um breve caminho a respeito da cautelaridade no processo penal
brasileiro, sua evolução, possibilidade de aplicação e particularidades.
O processo penal, como um todo, surge como uma forma de se contrapor à Lei do
Talião17, avocando para o Estado o poder de punir. Ao suprimir a vingança privada, este
passa a ser o único legitimado à satisfação da pretensão acusatória e à imposição de uma
pena.18 “O exercício do poder punitivo está condicionado e é condicionante da atuação
estatal. O processo penal, como instituição estatal, é a única estrutura que se reconhece
como legítima para imposição da pena”, como enfatiza Aury Lopes Junior.19
Mas não se trata de exercício arbitrário e sem parâmetros. A liberdade individual,
regra decorrente inclusive do direito à vida e da dignidade da pessoa humana, está
consagrada em nossa Carta Magna20 e nos tratados internacionais21 ratificados por nossa
Nação. Assim, toda e qualquer ação estatal no sentido da aplicação de uma pena deve
percorrer o processo judicial, tendo como fim a justificação da sua decisão final.22

17“Olho

por olho, dente por dente”. Código de Hammurabi, artigo 25 §227: “Se um construtor edificou uma
casa para um Awilum, mas não reforçou seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono
da casa, esse construtor será morto”.

18LOPES

JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 66.

19LOPES

JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 69; Sobre o surgimento do
processo, brevemente: BATISTA, Weber Martins. Liberdade provisória: modificações da Lei nº
6.416/1977. Rio de Janeiro: Forense, 1981. p. 1-3.

20Exemplo: Artigo

5º, caput e inciso LIV.

21Exemplo: Artigo

7º da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos.

22TAVARES,

Juarez. Teoria do injusto penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 200.
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“O processo é, nesse quadro, um instrumento a serviço da paz social”, afirmam
Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido R. Dinamarco.23
No entremeio, porém, entre o início do processo e a obtenção do provimento final,
corre-se o risco de que eventos, de diversas naturezas,24 comprometam a atuação
jurisdicional, ou mesmo, a eficácia e utilidade final do julgado. Surgem as medidas
cautelares.25
Tratam-se de “[...] providências urgentes, com as quais se busca evitar que a
decisão da causa, ao ser obtida, não mais satisfaça o direito da parte e não realize, assim,
a finalidade instrumental do processo, consistente em uma prestação jurisdicional justa”,
na conceituação de Antonio Scarance Fernandes.26

23Surge

a noção de instrumentalidade, assim disposta: “Falar em instrumentalidade do processo, pois, não é
falar somente nas suas ligações com a lei material. O Estado é responsável pelo bem estar da sociedade e
dos indivíduos que a compõem: e, estando o bem-estar social turbado pela existência de conflitos entre
pessoas, ele se vale do sistema processual para, eliminando conflitos, devolver à sociedade a paz desejada.
O processo é uma realidade desse mundo social, legitimada por três ordens de objetivos que através dele e
mediante o exercício da jurisdição o Estado persegue: sociais, políticos e jurídico. A consciência dos
escopos da jurisdição e sobretudo do seu escopo social magno da pacificação social constitui fator
importante para a compreensão da instrumentalidade do processo, em sua conceituação e endereçamento
social e político” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO,
Cândido R. Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 1997. pg. 41).

24Tutela

do direito material, por exemplo, quando ocorre medida sobre a liberdade do acusado visando a
garantia da aplicação da lei penal; tutela do direito processual, a exemplo de medidas que visem a
conveniência da instrução criminal. Temas melhor abordados no item 1.3.3.1 e subitens.

25FERNANDES,

Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2012. p. 285; FERNANDES, Og. (Coord.). Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas
alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 16. NICOLITT,
André Luiz. Lei nº 12.403/2011: o novo processo penal cautelar, a prisão e demais. Rio de Janeiro: Elsevier,
2011. p. 04; RAMOS, João Gualberto Garcez. A tutela de urgência no processo penal brasileiro. Belo
Horizonte: Del Rey, 1998. p. 37/40; TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. São Paulo:
Saraiva, 2009. p. 27; BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas
sumárias e de urgência (tentativa de sistematização) - 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 81/82;
BATISTA, Weber Martins. Liberdade provisória: modificações da Lei nº 6.416/1977. Rio de Janeiro:
Forense, 1981. p. 3-5.

26FERNANDES,

Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2012. p. 285. Nesse sentido, Antonio Magalhães Gomes Filho alerta: “Na disciplina da aplicação do direito
material, muitas vezes o legislador se vê compelido a admitir essa antecipação, mesmo com sacrifício de
valores considerados essenciais à realização da justiça, pois a demora exigida para a solução do conflito
pelas vias normais arriscaria tornar inócua a decisão definitiva; sem a cautela, ter-se-ia, como lembrou
Calamandri, um remédio longamente elaborado para um doente já morto” (Presunção de Inocência e
Prisão Cautelar. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 53); BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e
tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de sistematização) - 3ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2003. p. 81-83.
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Se o processo penal é o instrumento pelo qual o Estado concretiza o que
regulamentado no âmbito penal-material27, as medidas cautelares são o instrumento do
instrumento28, de forma a garantir o regular andamento do processo e seu provimento final,
nos termos ainda a serem tratados.29

27“A

strumentalità do processo penal reside no fato de que a norma penal apresenta, quando comparada com
outras normas jurídicas, a característica de que o preceito tem por conteúdo um determinado
comportamento proibido ou imperativo e a sanção tem por destinatário aquele poder do Estado, que é
chamado a aplicar a pena. Não é possível a aplicação da reprovação sem o prévio processo, nem mesmo no
caso de consentimento do acusado, pois ele não pode se submeter voluntariamente à pena, senão por meio
de um ato judicial (nulla poena sine iudicio). Essa particularidade do processo penal demonstra que seu
caráter instrumental é mais destacado que o do processo civil. (...) Trata-se de limitação do poder e tutela do
débil e a ele submetido (réu, por evidente), cuja debilidade é estrutural (e estruturante do seu lugar). Essa
debilidade sempre existirá e não tem absolutamente nenhuma relação com as condições econômicas ou
sociopolíticas do imputado, senão que decorre do lugar em que ele é chamado a ocupar nas relações de
poder estabelecidas no ritual judiciário (pois o sujeito passivo, ou seja, aquele sobre quem recaem os
diferentes constrangimentos e limitações impostos pelo poder estatal). Essa é a instrumentalidade
constitucional que a nosso juízo funda sua existência” (LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal.
São Paulo: Saraiva, 2012. p. 88-91). Neste sentido, ressalta, ainda, Jorge Figueiredo Dias: “O direito
processual penal constitui, em certo sentido que precisaremos já, uma parte do direito penal. O direito
processual penal e o direito substantivo penal formam uma unidade, derivada da função específica que a
esta extensa região do Direito compete: só através do direito processual logra o direito substantivo, ao
aplicar-se aos casos reais da vida, a realização ou concretização para que originariamente tende” (Direito
Processual Penal. Coimbra: Coimbra, 1974. p. 23).

28Terminologia

utilizada por Calamandrei, explicitada da seguinte forma: “[...] la tutela è, nei confronti del
diritto sostanziale, una tutela mediata: più che a far giustizia, serve a garantire l’efficace funzionamento
della giusitizia. Se tutti i provvedimenti giurisdizionali sono uno strumento del diritto sostanziale che
attraverso essi si attua, nei provvedimenti cautelari si riscontra una strumentalità qualificata, ossi elevata,
per così dire, al quadrato: esso sono infantti, immancabilmente, un mexo predisposto per la miglior riuscita
del provvedimento definitivo, che a sua volta è mezzo per l’attuazione del diritto; sono cioè, in relazione
alla finalità ultima della funzione giurisdizionale, strumenti dello strumento” (CALAMANDREI, Piero.
Introduzione allo Studio Sistematico dei Provvedimenti Cautelari. Pádova: CEDAM, 1936. p. 21-22).
(“[...]a tutela é, no confronto com o direito material, uma tutela mediata: mais que fazer justiça, serve para
garantir a eficácia de seu funcionamento. Se todos os provimentos judiciais são um instrumento do direito
material, o procedimento cautelar se traduz em uma instrumentalidade qualificada, ou elevada, por assim
dizer, ao quadrado: de fato, trata-se de meio de preparo para o sucesso do provimento final, que por sua vez,
possui meios para aplicação do direito; ou seja, são, em relação à finalidade última da função judicial,
instrumento do instrumento” ‒ tradução livre do autor). Corroborando esta ideia: “Esse posicionamento,
correto no campo processual civil, é reforçado no campo penal. Sendo o direito penal um instrumento de
coação indireta, e não havendo possibilidade de imposição de sanção penal, senão por meio de processo,
resta potencializado o caráter instrumental do processo penal em relação ao direito penal. Trata-se, pois, de
uma instrumentalidade necessária" (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo Penal - 2ª ed. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2014. p. 705). Em oposição à esta conclusão, contrapondo-se à ideia de instrumento do
instrumento, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, em linhas gerais: “A tutela cautelar não
pode ser vista como dirigida a assegurar a efetividade do processo. Como é evidente, a única utilidade que o
autor almeja quando vai a juízo é a tutela material. Assim, a tutela cautelar somente pode ser relacionada
com a efetividade da tutela do direito, ou com a segurança da situação tutelável, e não com a ‘seriedade da
jurisdição’” (Processo Cautelar - 2ª ed (Coleção curso de processo civil - v. 4). São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2010. p. 24).

29BARROS,

Romeu Pires de Campos. Processo penal cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 21. “[...] A
tutela cautelar seria, assim, de natureza instrumental, meio para que se realize a tutela jurisdicional do
processo de conhecimento ou de execução” (FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal
Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 286). No sentido, BATISTA, Weber Martins.
Liberdade provisória: modificações da Lei nº 6.416/1977. Rio de Janeiro: Forense, 1981. p. 06.
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Note-se, assim, que não há processo ou ação autônoma cautelar em sede de
processo penal.30 Há, tão somente, medidas cautelares, aptas a assegurar a prestação
jurisdicional, seja em fase de conhecimento, seja na fase de execução.31,32
“Decorre da acessoriedade, também, que a medida cautelar não deve buscar ou
possuir um fim em si mesma, mas apenas voltar-se para a busca de finalidades processuais
ligadas ao processo de conhecimento ou de execução”, nas palavras de Andrey Borges de
Mendonça. E completa, “[...] o destino destas medidas cautelares está umbilicalmente
ligado ao do processo que visa a tutelar”.33
Perceba que falamos, aqui, em sede de medidas cautelares penais. Embora ainda
não seja pacífico na doutrina a existência de uma Teoria Geral do Processo, aplicada à
ambas as categorias - penal e civil -, cada vez mais os conceitos, nomenclaturas e
consequências entre institutos das duas vertentes processuais se distanciam, crescendo,

30A

discussão, na verdade, sobre a autonomia do processo cautelar penal está longe do fim e de um consenso.
Diversos são os posicionamentos e as justificativas adotadas, como se pode ver: BARROS, Romeu Pires de
Campos. Processo penal cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 13; TUCCI, Rogério Lauria. Medidas
cautelares constritivas patrimoniais. Revista de Processo, n. 67, p. 41-42, jul./set. 1992; DELMANTO
JÚNIOR, Roberto. As modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração. Rio de Janeiro:
Renovar, 2001. p. 77-78; LOPES JUNIOR, Aury. O novo regime jurídico da prisão processual,
liberdade provisória e medidas cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 15;
NICOLITT, André Luiz. Lei nº 12.403/2011: o novo processo penal cautelar, a prisão e demais. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2011. p. 4; GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Recursos no processo penal. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2005. p. 32; OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. São Paulo:
Atlas, 2012. p. 518; MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São
Paulo: Método, 2011. p. 23-27.
Acreditamos, no entanto, que Rogério Lauria Tucci delineia com muita propriedade o tema (cientes, como
dito, da ausência de consenso): “Ora, inadequando-se, como visto, a transposição do conceito de pretensão
ao processo penal, é de ter-se presente, outrossim, que: a) no âmbito deste, só há lugar para a efetivação de
medidas cautelares, desenroladas no curso da persecução ou da execução penal, e não para ação ou
processo cautelar, que exigem, para sua realização a concretização de procedimento formalmente
estabelecido em Lei; b) despicienda mostra-se a concorrência dos pressupostos da ação (e respectiva
concessão) cautelar ‒ periculum in mora e fumus boni iuris ‒, para que seja concedida ou determinada, até
mesmo de ofício, medida cautelar penal” (Teoria do Direito Processual Penal: jurisdição, ação e processo
penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 107).
Ademais, não é demais dizer que não há prejuízo para o delineamento do presente trabalho
independentemente da corrente a que se filie.

31TUCCI,

Rogério Lauria; DELMANTO JUNIOR, Roberto. Sistematização das medidas cautelares
processuais penais. Revista do Advogado, v. 24, n. 78, p. 113, set. 2004.

32Diversamente

do que ocorre no Processo Civil, em que poderá haver a antecipação da tutela (artigo 273) ou
execução provisória (artigo 475-O).

33MENDONÇA,

27-28.

Andrey Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p.
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assim, a corrente que pugna pela total independência da ciência processual penal em
relação à civil.34
Dada essa crescente diferenciação doutrinária, faremos uma análise pormenorizada
da aplicação da medida cautelar processual penal, sem a necessidade de se transportar
conceitos e fundamentos aprofundados do processo civil, em especial quando o foco do
presente capítulo é o processo cautelar penal e, mais especificamente, a aplicação de
medidas cautelares pessoais diversas da prisão à luz da proporcionalidade.35
Antes, no entanto, um breve apontamento geral com relação às usuais
características da cautelaridade, bem como das outras medidas (previstas em nosso Código
de Processo Penal), assemelhadas à tutela civil.

!

!
!
!
!

34Dentre

os defensores de uma Teoria Geral, encontramos: José Frederico Marques (Estudos de direito
processual penal. Campinas: Millennium, 2001. p. 9); Romeu Pires de Campos Barros (Processo penal
cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 1982); Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover,
Cândido R. Dinamarco (Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 49), que, a respeito de
uma teoria geral, afirmam: “A própria Constituição Federal, discriminando a competência legislativa da
União e dos Estados (concorrente), refere-se ao direito processual, unitariamente considerado, de modo a
abranger o direito processual civil e o direito processual penal (arts. 22, inc. I e 24, inc. XI). E, com efeito,
os principais conceitos atinentes ao direito processual, como os de jurisdição, ação, defesa e processo, são
comuns àqueles ramos distintos, autorizando assim a elaboração científica de uma teoria geral do processo.
Pense-se, ainda, nas noções de coisa julgada, recurso, preclusão, competência, bem como princípios do
contraditório, do juiz natural, do duplo grau da jurisdição ‒ que são correntes, em igual medida, em ambos
os campos do direito processual”. Defendendo a autonomia do direito processual penal: Aury Lopes Junior:
“O problema é grave, mais grave ainda quando assistimos à imensa parcela da doutrina (e, por
consequência do ciclo vicioso [senão, incestuoso], também da jurisprudência) falando em fumus boni iuris e
periculum in mora para as prisões cautelares; defendendo que o objeto do processo penal é a pretensão
punitiva (erro histórico de Binding, como explicaremos); invocando o pomposo (mas absolutamente
inadequado para nós no processo penal) pas de nullité sans grief para tratar das nulidades, bem como fazer
inadequadas relativizações; negando ‘efeito suspensivo’ ao Recurso Especial e Extraordinário (por culpa de
uma famigerada Lei n. 8.038 pensada para o processo civil); relativizando a competência (esquecendo que
no processo penal o juiz natural é garantia fundante); atribuindo poderes instrutórios ao juiz (ativismo
judicial); e lecionando que as condições de ação processual penal são as mesmas do processo civil (!), e por
aí vai” (Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 91-94); Rogério Lauria Tucci (Teoria do
Direito Processual Penal: jurisdição, ação e processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p.
54), que citam, ainda, Francesco Carnelutti, Jorge Figueiredo Dias, Fernando Luso Soares, Jacinto Nelson
de Miranda Coutinho e também João Gualberto Garcez Ramos (A tutela de urgência no processo penal
brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p. 79); Marcellus Polastri Lima (Manual de processo penal.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 561).

35Veremos

adiante que, a par da discussão quanto à possibilidade de uma teoria geral processual, quando se
fala em medida cautelar pessoal, já é pacífico o abismo que separa o processo civil do penal.
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1.2 FUNDAMENTOS E CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO CAUTELAR

!
A tutela cautelar, conforme coloca José Roberto dos Santos Bedaque, “tem como
pressuposto invariável o de evitar o prejuízo iminente e irreparável que o direito pode
sofrer antes de reconhecido definitivamente.”36
Muitas vezes, o desenrolar processual não satisfaz a necessidade de urgência que
determinadas situações podem carecer, podendo ocasionar ineficácia absoluta da tutela
jurisdicional. É exatamente para se atender à estes casos que o judiciário se serve das
medidas cautelares.37
Trata-se de medida ajustada por meio da cognição sumária, donde certos
requisitos legais e predeterminados devem ser preenchidos, como veremos. Exatamente
por isso - por não ter uma percepção exauriente da situação e do direito -, possui
característica instável (provisoriedade), podendo haver sua revogação ou modificação no
decorrer do processo.
No entanto, “o que define a cautelaridade não é a provisoriedade ou a
circunstância de a tutela ser concedida no curso do processo de conhecimento, mas sim a
sua função diante do direito material,” como colocam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio
Cruz Arenhart. “A tutela que satisfaz o direito material, ainda que no curso do processo tutela antecipatória -, não pode ser confundida com a tutela cautelar, pois esta última não
tem o escopo de realizar ou satisfazer o direito, mas apenas o de resguardá-lo,”
completam os autores.38

36BEDAQUE,

José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência
(tentativa de sistematização) - 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 157.

37“Conciliar

rapidez necessária à utilidade da tutela com o tempo imprescindível ao pleno exercício das
garantias processuais e ao conhecimento adequado da relação material constitui, talvez, o maior objetivo do
processualista moderno (…)” BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada:
tutelas sumárias e de urgência (tentativa de sistematização) - 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 111.

38MARINONI,

Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo Cautelar - 2ª ed (Coleção curso de
processo civil - v. 4). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 20. José Roberto dos Santos Bedaque
explica que “a tutela cautelar, sem dúvida, se identifica precisamente em função do seu escopo específico.
Enquanto as demais, cognitiva e executiva, visam à satisfação do interesse juridicamente protegido no plano
substancial, a cautelar tem por função assegurar a efetividade dessas tutelas contra o perigo representado
pelo retardamento do pronunciamento jurisdicional definitivo. A demora do provimento satisfativo pode
gerar sua ineficácia, o que torna muitas vezes necessária determinada providência assecuratória, função
precípua da tutela cautelar.” (Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa
de sistematização) - 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 135)
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A provisoriedade, assim, característica da tutela cautelar que remete à seu aspecto
interino, ou seja, não definitivo, não é definidora de sua natureza, como dito acima. Mais
do que temporária, há de se explicar, a provisoriedade “sobrevive somente até a emissão do
provimento definitivo.”39
Não se pode confundir, todavia, a tutela cautelar com a tutela antecipada.
Conquanto aquela objetiva a frutuosidade40 (seja do processo - instrumento do instrumento
-, seja da tutela satisfativa, a depender da corrente), a tutela antecipatória é saciativa do
direito material, permitindo sua realização (e não sua mera segurança) mediante cognição
sumária.41 São espécies das chamadas tutelas de urgência.42
Assim, por sua destinação acauteladora do processo no qual se visa um direito
material, a tutela cautelar está intimamente ligada à este direito material, surgindo seu
39BEDAQUE,

José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência
(tentativa de sistematização) - 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 126. No sentido: POLASTRI LIMA,
Marcellus. Tutela Cautelar no Processo Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 74. Embora o
provimento definitivo seja aquele com trânsito em julgado, a afirmação, aqui, em se tratando de processo
penal, é ainda mais restritiva, pois a provisoriedade sobrevive, mesmo, apenas até a decisão seguinte,
definitiva na instância em que se encontrar o processo. Ora, por força do artigo 387, §1º do CPP, ainda que
em sede de sentença condenatória, há se fundamentar a manutenção (ou aplicação) da medida cautelar. Em
se tratando de processo civil, Luiz Guilherme Marinoni e Sérigo Cruz Arenhart pontuam: “A tutela cautelar
não encontra limite no trânsito em julgado da sentença de procedência, mas sim no trânsito em julgado da
sentença de improcedência. No caso de sentença de procedência, como a tutela do direito ainda depende da
execução, a cautelar deve manter-se efetiva até a utilização dos meios executivos” (Processo Cautelar - 2ª
ed (Coleção curso de processo civil - v. 4). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 30) Gustavo
Henrique Badaró faz a distinção: “Embora do ponto de vista gramatical as palavras [provisoriedade e
temporariedade] possam ser usadas como sinônimas, é possível fazer uma diferenciação, para fins
processuais, no que diz respeito à maneira pela qual cessará a eficácia da medida, conforme seja provisória
ou temporária. A simples temporariedade de uma situação, isto é, sua duração limitada no tempo, não é de
fato suficiente para caracterizá-la como provisória. Nos atos provisórios seu limite temporal ou de duração
está condicionado à ocorrência (ou a não ocorrência) de outra situação temporal. (Processo Penal - 2ª ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p. 707)

40MARINONI,

Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo Cautelar - 2ª ed (Coleção curso de
processo civil - v. 4). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 62.

41MARINONI,

Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo Cautelar - 2ª ed (Coleção curso de
processo civil - v. 4). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 62. A distinção está no fato de que a tutela
cautelar (conservativa ou assecuratória) se destina a assegurar a efetividade da tutela material, em
provimento futuro; já a tutela antecipatória é satisfativa, por sí só, do direito material, realizando os
interesses do autor, ainda que em sede de cognição sumária e meramente verossímel (ou seja, não
acobertada pela imutabilidade inerente à coisa julgada material).

42Gustavo

Henrique Badaró, ao questionar a cautelaridade das novas medidas advindas com a Lei nº
12.403/11, coloca: “Não é preciso justificar a necessidade de que o sistema processual preveja medidas que
assegurem a efetividade da tutela jurisdicional, procurando minorar os males do tempo sobre o processo. A
tutela cautelar e a tutela antecipada têm a mesma razão de ser: eliminar, ou ao menos minorar, os males do
tempo. Ambas, pois, são filhas da demora processual. Daí, poderem ser consideradas espécies do gênero
tutela de urgência” (Medidas Cautelares Alternativas à Prisão Preventiva - Comentários aos artigos 319-350
do CPP, na redação da Lei 12.403/11 In: FERNANDES, Og. (Coord.). Medidas cautelares no processo
penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
p. 212)
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atributo de referibilidade. No caso do processo penal, o direito hipotético de punir o
suspeito do crime pelo qual se acusa (presentes, claro, os requisitos que ainda
estudaremos). É pela referibilidade que restringimos a fixação de uma medida cautelar ao
preenchimentos dos requisitos no caso concreto (e específico).43
Neste ponto, não podemos aceitar a tutela antecipatória em sede de processo
penal, dadas as garantias constitucionais, sobretudo perante o princípio da presunção de
inocência.44 Desta ideia é que nasce a característica de acessoriedade da tutela cautelar:
não é ela um fim em si mesma, não tendo poderes para solucionar e satisfazer, de per si, a
situação de direito material; carece, ela, da cognição cuidadosa e desacelerada que se tem
no processo ordinário.45

43Por

esta razão é que Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart explicam que “a tutela cautelar
somente pode ser relacionada com a efetividade da tutela do direito, ou com a segurança da situação
tuteláveis, e não com a ‘seriedade da jurisdição’” (Processo Cautelar - 2ª ed (Coleção curso de processo
civil - v. 4). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 24) No sentido, BADARÓ, Gustavo Henrique Righi
Ivahy. Processo Penal - 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p. 710.

44GOMES

FILHO, Antonio Magalhães. Presunção de Inocência e Prisão Cautelar. São Paulo: Saraiva,
1992. p. 43; BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo Penal - 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2014. p. 715. A morosidade da justiça e a sensação de impunidade, por outro lado, são graves características
presentes em nosso Sistema Judicial. Diz-se que aqui, diferentemente de outros países democráticos,
demora-se muito a punir os acusados, ainda que condenados em mais de uma instância. Muitas das vezes,
eles possuem diversos recursos, podendo transcorrer um percurso de até quatro instâncias (juiz singular,
colegiado de 2º instância, além de dois Tribunais Superiores). Nesse sentido, corre perante o Congresso
Nacional a Proposta de Emenda Constitucional de nº 15 de 2011 (a conhecida PEC dos Recursos), proposta
pelo Senador Ricardo Ferraço e outros, muito defendida pelo então presidente do Supremo Tribunal
Federal, Ministro Cezar Peluso. Nela, não se visa possibilitar a antecipação do resultado; nem poderia.
Propõe-se, em linhas gerais, a supressão dos Recursos Especial e Extraordinário, transformando-os em
Ações Rescisórias Especial e Extraordinário, de maneira a se possibilitar o trânsito em julgado após a
decisão de 2ª instância. O então Ministro Presidente assim se posicionou: "Minha proposta de emenda
constitucional conhecida como PEC dos Recursos ataca frontalmente dois dos mais graves, se não os dois
mais graves problemas do sistema judicial brasileiro: a lentidão dos processos e a impunidade. Para tanto,
altera a Constituição para acabar com a chamada 'indústria dos recursos', em que manobras protelatórias
retardam o andamento dos processos e impedem a execução das sentenças judiciais. Em termos simples, o
projeto estabelece o final do processo após duas decisões judiciais. O Brasil é o único país do mundo em
que um processo pode percorrer quatro graus de jurisdição: juiz, tribunal local ou regional, tribunal superior
e Supremo Tribunal Federal (STF). O sistema atual produz intoleráveis problemas, como a ‘eternização' dos
processos, a sobrecarga do Judiciário e a morosidade da Justiça” (PELUSO, Antonio Cesar. Em defesa de
uma justiça eficiente. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?
idConteudo=181248> Acessado em 11 de dezembro de 2014.)

45BADARÓ,

Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo Penal - 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p. 706.
Lembremo-nos, também, que no processo penal brasileiro não há que se falar em processo cautelar e
processo principal. Há, aqui, medidas cautelares, fixadas, estas, no decorrer do processo principal, se for o
caso.
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A tutela cautelar, deste modo, é uma "tutela sumária provisória, destinada a não
produzir efeito definitivo no plano material, mas apenas garantir que esse resultado possa
ocorrer com certa dose de eficiência”, coloca José Roberto dos Santos Bedaque.46
Desta feita, se pensarmos em uma fórmula genérica, correspondente entre os
institutos penal e civil, quando falamos em medidas que não as estritamente objeto do
presente trabalho (aquelas incidentes sobre a pessoa do acusado), temos a seguinte
situação.
Assim como no processo civil, existe a possibilidade de se assegurar os efeitos da
tutela quando se vislumbra uma medida incidente sobre a coisa (busca e apreensão, arresto,
sequestro, hipoteca legal) ou mesmo sua antecipação, quando sobre a prova (depoimentos
antecipados).47,48,49
Nestes casos, segundo Antonio Magalhães Gomes Filho,
[...] a técnica processual serve-se das medidas cautelares como instrumento
para superar esse risco inerente à própria estrutura processual [demora],
possibilitando a antecipação dos efeitos de um futuro provimento [incidente
sobre a coisa], exatamente com o objetivo de assegurar os meios [incide sobre a
prova] para que a decisão definitiva seja alcançada e, ao mesmo tempo, possa
ser eficaz.50

46BEDAQUE,

José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência
(tentativa de sistematização) - 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 117.

47FERNANDES,

Og. (Coord.). Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas:
comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 17.

48Embora

não seja objeto do presente trabalho [medidas cautelares assecuratórias], tampouco seja questão
abordada de maneira pormenorizada pela doutrina, Rogério Lauria Tucci e Roberto Delmanto Junior, pela
impossibilidade, em processo penal, de qualquer tipo de antecipação: “[...] se as medidas cautelares fossem
antecipação de uma eventual condenação, todas elas ‒ aí incluídas as prisões não decorrentes de sentença
condenatória transitada em julgado, bem como o sequestro de bens para garantir a reparação do ilícito, um
dos efeitos da condenação (Código Penal, art. 91, I) ‒, seriam contra constittionem: o provimento teria
fundamentação incompatível com a Constituição da República” (Sistematização das medidas cautelares
processuais penais. Revista do Advogado, v. 24, n. 78, p. 113, set. 2004). Enquanto Guilherme de Souza
Nucci, em clara defesa da antecipação, em se tratando de cautelar incidente sobre a coisa: “São
providências, no processo criminal, para garantir futura indenização ou reparação à vítima da infração
penal, pagamento das despesas processuais ou penas pecuniárias ao Estado ou mesmo evitar que o acusado
obtenha lucro com a prática criminosa” (Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2008. p. 352).

49Tomamos

nota, ainda, apenas para mencionar que existem outras formas de antecipação da tutela,
mormente quando a favor da liberdade, como são os casos de tal tutela nas Revisões Criminais e das
liminares em habeas corpus.

50GOMES

FILHO, Antonio Magalhães. Medidas cautelares e princípios constitucionais ‒ Comentários ao
artigo 282 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.). Medidas cautelares no
processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011. p. 16.
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Desta feita, são fundamentos do processo cautelar os valores considerados
essenciais à realização da justiça, de forma que o legislador, em certos casos, se vê
obrigado a admitir a antecipação, haja vista que a demora poderia tornar inócua a decisão
final.51 Eis que, sendo a medida cautelar instrumento do instrumento; sendo o processo um
meio (instrumento) e não um fim em si mesmo52; tais providências extraordinárias devem
ser aceitas, de maneira excepcional, cumpridos determinados requisitos ‒ fumus boni iuris
e periculum in mora ‒, sem os quais a medida se torna ilegítima.53
Fumus boni iuris constitui, em linhas gerais, e numa ideia ainda ligada ao processo
civil, na maior probabilidade de que o provimento jurisdicional futuro seja favorável ao
autor54; trata-se de um juízo de aparência, donde a hipótese reveste-se de plausibilidade,
nunca de certeza.55
O provimento cautelar pressupõe, ainda, a proteção do bem jurídico ameaçado ante
a demora processual e os riscos que dela decorrem, caracterizados pelo que se chama

51“[…]

da impossibilidade de se fazer com rapidez e segurança jurídica o processo de conhecimento
condenatório, é que surge o processo cautelar, que tem como pressupostos a urgência e a provisoriedade.
[…] Por isso o processo cautelar é uma tutela jurídica imediata, visando assegurar o resultado final do
processo principal, tendo por característica a sua provisoriedade, uma vez que vigora apenas enquanto não
vem a tutela definitiva. Mas já aqui surge aquela realística situação resultante do processo penal, que é o
único instrumento de que dispõe o Estado para aplicar o preceito sancionador da norma penal
incriminadora: a dialética entre o individual e o social” (BARROS, Romeu Pires de Campos. O processo
cautelar. Revista de Processo, v. 1, n. 2, p. 220-221, abr./jun. 1976).

52Fortalecendo,

mais uma vez, a instrumentalidade do processo, alertando para a aplicação, mesmo nesse
campo, das garantias constantes do direito material: “Fala-se da instrumentalidade do processo, ainda, pelo
seu aspecto negativo. Tal é a tradicional postura (legítima também) consistente em alertar para o fato de que
ele não é um fim em si mesmo e não deve, na prática cotidiana, ser guindado à condição de fonte geradora
de direitos. Os sucessos do processo não devem ser tais que superem ou contrariem os desígnios do direito
material, do qual ele é também um instrumento [...]” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER,
Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido R. Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 42).

53FERNANDES,

Og. (Coord.). Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas:
comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 16; BEDAQUE, José Roberto
dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de
sistematização) - 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 163.

54Afinal,

vige no âmbito penal a regra constitucional da presunção de inocência, consoante o disposto no
inciso LVII do artigo 5º da Constituição da República.

55LIMA,

Marcellus Polastri. Tutela cautelar no processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 76.

56CINTRA,

Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido R. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 321; BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela
cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de sistematização) - 3ª ed. São
Paulo: Malheiros, 2003. p. 164/165.
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periculum in mora.56 “A urgência não está na satisfação do direito, mas na conservação
preventiva”, como explica José Roberto dos Santos Bedaque.57
Devemos observar, no entanto, que tais medidas cautelares, chamadas de reais
(sobre a coisa) ou instrutórias58 (referentes ao conjunto probatório) ou, ainda, providências
processuais assecuratórias, mais se aproximam de institutos da responsabilidade civil, e
não criminal (que possui requisitos próprios, ainda que parecidos).59
Apontada sua existência, particularidade e correlação com o processo civil, passase ao estudo do processo cautelar das medidas pessoais. Afinal, “[...] as providências
processuais assecuratórias [...] constituem espécies desse vasto gênero [medida cautelar] e
se caracterizam por elementos que lhes são privativos e as distinguem das demais”,
explicita a diferenciação Hélio B. Tornaghi.60

!
1.3 REQUISITOS DAS MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS

!
As medidas cautelares pessoais destinam-se à tutela do processo e buscam garantir
seu normal desenvolvimento, quando em risco. Como consequência, podem assegurar a
eficaz aplicação do poder punitivo. Por isso, diz-se que seu caráter é instrumental.61
“Las medidas son, pues, actos que tienem por objeto garantizar el normal
desarrollo del proceso y, por tanto, la eficaz aplicación del jus puniendi. Este concepto

57BEDAQUE,

José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de
urgência (tentativa de sistematização) - 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 170.

58Termo

utilizado por João Gualberto Garcez Ramos (A tutela de urgência no processo penal brasileiro.
Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p. 39).

59TORNAGHI,

Hélio B. Instituições de processo penal. São Paulo: Saraiva, 1978. p. 11. Ainda, Aury Lopes
Junior: “Cada uma das medidas [assecuratórias] possui a sua especificidade, exigindo uma certa
flexibilização dos conceitos a ponto de, por sua estreita relação com as medidas cautelares do Direito
Processual Civil, não constituir uma impropriedade falar-se em fumus boni iuris e periculum in
mora” (Direito processual penal. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 907).

60TORNAGHI,

Hélio B. Instituições de processo penal. São Paulo: Saraiva, 1978. p. 3.

61LOPES

JUNIOR, Aury. Direito processual penal. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 779. MARQUES, José
Frederico. Elementos de direito processual penal. Campinas: Bookseller, 1997. p. 31. BARROS, Romeu
Pires de Campos. Processo penal cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 45.
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confiere a las medidas cautelares la nota de instrumentalidad, en cuanto son medios para
alcanzar la doble finalidad arriba apuntada”, nas palavras de Sara Aragoneses Martinez.62
Assim, somente abraçando a vertente de que tais medidas têm pressupostos e
requisitos diversos dos da ação penal, objetivando tão somente o resguardo processual (e
não a antecipação da tutela), é que se consegue compatibilizar tal instituto com os preceitos
constitucionais (quais sejam: presunção de inocência, devido processo legal,
proporcionalidade e legalidade).63, 64
Importa, assim, analisarmos o princípio da legalidade, antes dos demais requisitos,
vez que se situa como uma das mais importantes garantias constitucionais, prevista no
inciso II do artigo 5º de nossa Carta Magna: “[...] ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.”
Desta feita, tratando-se de limitação da liberdade, que é o que acarreta também a
aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, Nicolas Gonzalez-Cuellar
Serrano aponta que, assim como o nullum crimen nulla poena sine lege se traduz na
impossibilidade de aplicação da pena sem prévia cominação legal, em sede de processo
penal, tem-se o nulla coactio sine lege,65 “[...] pois a lei processual deve tipificar tanto as

62MARTINEZ,

1996. p. 387.

Sara Aragoneses et al. Derecho procesal penal. Madrid: Centro de Estudios Ramon Areces,

63TUCCI,

Rogério Lauria; DELMANTO JUNIOR, Roberto. Sistematização das medidas cautelares
processuais penais. Revista do Advogado, v. 24, n. 78, p. 111-122, set. 2004. p. 114/116. Nesse sentido,
aproveita-se o quanto exposto por Marcos Alexandre Coelho Zilli, quando trata da relação entre a
presunção de inocência e a prisão processual: “A Constituição de 1988 abraçou a regra [presunção de
inocência], erigindo-a à condição de garantia individual. Seguiu, assim, os passos de diversos documentos
internacionais de direitos humanos. Foi, contudo, mais ampla uma vez que fixou o trânsito em julgado da
sentença condenatória como uma condição resolutiva da inocência, além de estendê-la a qualquer pessoa e
não somente aos acusados. A previsão, note-se, de nenhum modo proscreveu a prisão processual do sistema
jurídico-penal. Na verdade, sacramentou a incompatibilidade constitucional das medidas constritivas da
liberdade calcadas em critérios outros que não a necessidade de preservação da finalidade do próprio
processo. A cautelaridade é, portanto, requisito que deve cercar toda e qualquer prisão anterior à
condenação transitada em julgado, sob pena de inadmissível equiparação à prisão-pena” (Ainda que tardia,
que venha a liberdade: breve panorama sobre a prisão cautelar no Direito brasileiro. Revista Brasileira de
Ciências Criminais, v. 85, p. 452, jul. 2010).

64Nesse

sentido é que as reformas trazidas pela Lei nº 12.403/2011 vieram a calhar e dar continuação aos
sistemas de garantias que se iniciou com a reforma de nosso código de processo pelas Leis nº 11.689/2008 e
11.719/2008. Estas aboliram a prisão decorrente de pronúncia e a decorrente de sentença penal condenatória
recorrível.

65SERRANO,

Nicolas Gonzalez-Cuellar. Proporcionalidad y Derechos Fundamentales en el Proceso
Penal. Madrid: Colex, 1990. p. 77.
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condições de aplicação, como o conteúdo das intromissões dos poderes públicos no âmbito
dos direitos fundamentais dos cidadãos”, como explica Antonio Magalhães Gomes Filho.66

!
1.3.1 Princípio da Legalidade

!
O processo penal, como vimos, é a garantia do indivíduo contra o poder punitivo do
Estado. Trata-se da forma pela qual se resguardam os direitos fundamentais do cidadão.
Geórgia Bajer Fernandes de Freitas Porfírio anota que “[...] decorre daí que não é
suficiente a previsão genérica de permissão de restrição de direitos individuais para que
se conforme a coação processual penal dentro de parâmetros legais”.67
O indivíduo não pode ser tratado como objeto, sendo que a sistemática processual,
decorrente do princípio da legalidade, permite que se restrinjam direitos apenas na forma e
para a finalidade cominadas em lei.68 Trata-se do “[...] último instrumento de defesa das
classes subalternas”, afirma Eros Roberto Grau.69
Decorre deste princípio, juntamente com o previsto no artigo 22, inciso I da
Constituição Federal70, que apenas atos emanados do Poder Legislativo são capazes de
estabelecer medidas restritivas como as aqui tratadas. Trata-se da reserva de lei,
desdobramento do princípio aqui tratado.71
66GOMES

FILHO, Antonio Magalhães. Medidas cautelares e princípios constitucionais ‒ Comentários ao
artigo 282 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.). Medidas cautelares no
processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011. p. 18.

67PORFÍRIO,

Geórgia Bajer Fernandes de Freitas. A tutela da liberdade no processo penal. São Paulo:
Malheiros, 2005. p. 176.

68PORFÍRIO,

Geórgia Bajer Fernandes de Freitas. A tutela da liberdade no processo penal. São Paulo:
Malheiros, 2005. p. 177.

69GRAU,

Eros Roberto. O ‘princípio’ da legalidade e as duas legalidades: Pavana para dois acórdãos do STF.
In: ADEODATO, João Maurício; BITTAR, Eduardo C. B. Filosofia e teoria geral do direito: homenagem
a Tercio Sampaio Ferraz Junior. São Paulo: Quartier Latin, 2011. p. 356. No sentido, Hélio Tornaghi: “A
garantia individual está mais na forma que no conteúdo do Direito, mais na Legalidade que na Justiça. Por
isso o cabimento, a configuração, o lugar, o tempo dos atos processuais, a competência para aplicá-los,
tudo, é regulado em lei. A inobservância da norma legal respectiva constitui ilegalidade; a prática de
qualquer ato fora dos casos ordenados ou admitidos em lei, redunda em excesso de poder” (TORNAGHI,
Hélio apud PORFÍRIO, Geórgia Bajer Fernandes de Freitas. A tutela da liberdade no processo penal. São
Paulo: Malheiros, 2005. p. 166).

70“Compete

privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; [...]”.

71SILVA,

José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 422.
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Daí que a tipicidade processual penal é inversamente proporcional àquela do direito
penal material. Enquanto nesta, todas as condutas não definidas como crime são lícitas e
possíveis, naquelas, apenas as condutas tipificadas é que se tem como autorizadas.72
Exsurge, em sede de medidas cautelares pessoais, dúvida quanto à possibilidade de
aplicação de um poder geral de cautela pelo magistrado.
O princípio da legalidade, como vimos, impede este tipo de aplicação na restrição
dos direitos fundamentais.73
Desponta, no entanto, questão relativa à possibilidade de aplicação analógica
(levando-se em conta o artigo 3º do Código de Processo Penal74) do artigo 798 do Código
de Processo Civil75, haja vista, segundo esta corrente, subsumir-se ao princípio da
legalidade, dado a legislação apresentada.76

72“Considere-se

que a terminologia ‘tipicidade’ é utilizada como condição-limite à atuação estatal, à validez e
à eficácia dos atos procesuais” (PORFÍRIO, Geórgia Bajer Fernandes de Freitas. A tutela da liberdade no
processo penal. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 166-167). Sobre o tema, Nicolas Gonzales-Cuellar Serrano
pontua: “¿Qué requisitos ha de observar la ley procesal que tipifique las medidas restrictivas de derechos
fundamentales? La doctrina penal señala, como ya se mencionó, la concurrencia de una triple exigencia,
derivada de la vigencia del principio de legalidad penal; la ley ha de ser scripta, stricta y previa (...). El
principio de legalidad penal es una croncreción del principio general de legalidad, al igual que el principio
de legalidad procesal penal. ¿Significa ello que la triple exigencia no es exclusiva del Derecho penal, sino
que se extiende también al ámbito del principio de legalidad procesal penal? Creemos que sí” (SERRANO,
Nicolas Gonzalez-Cuellar. Proporcionalidad y Derechos Fundamentales en el Proceso Penal. Madrid:
Colex, 1990. p. 78). E Hélio Bastos Tornaghi: “Já se disse que o Código Penal é a Carta Magna dos
criminosos, os quais, por meio dele, sabem que atos podem praticar sem incidir na sanção da lei; enquanto
o Código de Processo Penal é estatuto protetor dos inocentes, que nele encontram o escudo contra a
prepotência dos juízes ou a má fé dos adversários” (Instituições de processo penal - 2ª ed. São Paulo:
Saraiva, 1977. p. 75).

73“A

afirmação da legalidade das medidas cautelares pessoais constitui outro importante avanço rumo à
consolidação das garantias individuais. Afinal, medidas que afetam o status libertatis, em maior ou menor
grau, devem, obrigatoriamente, ser alvo de expressa previsão legal, evitando-se, assim, a inovação judicial e
o recurso ao expediente das cautelares inominadas que poderiam gerar incerteza e fomentar a insegurança
jurídica. Trata-se, aliás, de previsão perfeitamente alinhada aos ditames da garantia do devido processo.
Afinal, a restrição da liberdade supõe não só amparo legal, mas também, observância de um procedimento
que possa ser qualificado de justo” (ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. Ainda que tardia, que venha a
liberdade: breve panorama sobre a prisão cautelar no direito brasileiro. Revista Brasileira de Ciências
Criminais, v. 85, p. 458, jul. 2010).

74Art.

3º: A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o
suplemento dos princípios gerais de direito.

75Art.

798: Além dos procedimentos cautelares específicos, que este Código regula no Capítulo II deste
Livro, poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio
de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.

76Este

tema será melhor abordado quando tratarmos da matéria especificamente no Brasil, no item 3.2,
Capítulo 3.
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Ademais, assim como qualquer medida cautelar, aqui também se faz necessário a
presença de dois requisitos básicos77: fumus commissi delicti e periculum libertatis.78

!
1.3.2 Fumus Commissi Delicti: materialidade e autoria

!
Fumus commissi delicti se traduz na presença de elementos indicadores (firmes) da
existência de crime (materialidade) e de sua autoria.79 Afinal, tendo em vista que visa
garantir o processo, cujas partes são determinadas, não é possível a aplicação de tal medida

77“Nenhuma

medida cautelar pessoal no processo penal poderá ser decretada sem que haja fumus commissi
delicti e periculum libertatis” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Medidas cautelares alternativas à prisão
preventiva ‒ Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og.
(Coord.). Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei
12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 218). Também, Aury Lopes Junior: “Importante
sublinhar que não se trata de usar tais medidas quando não estiverem presentes os fundamentos da prisão
preventiva. Nada disso. São medidas cautelares e, portanto, exigem a presença do fumus commissi delicti e
do periculum libertatis, não podendo, sem eles, serem impostos” (O novo regime jurídico da prisão
processual, liberdade provisória e medidas cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p.
125). No mesmo sentido: DELMANTO, Fabio Machado de Almeida. Medidas substitutivas e
alternativas à prisão cautelar. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) ‒ Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2006. p. 280.
Em sentido diverso, Guilherme de Souza Nucci aponta que, no silêncio do artigo 282 relativamente às
medidas cautelares diversas da prisão, poder-se-ia argumentar sob dois prismas: o mencionado pelos
autores acima; ou, seguir-se o trajeto da prisão temporária, onde tais requisitos são dispensáveis. “Basta
seguir o preceito básico de quem pode o mais, pode o menos”, completa o autor ao inclinar-se no segundo
sentido. “Sendo possível decretar prisão temporária sem a prova segura da materialidade ou de indício
suficiente de autoria, por óbvio, pode-se deferir medida cautelar de menor peso, como as previstas pelo art.
319 do CPP”, completa (Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei
12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 27). Este último posicionamento não parece
encontrar guarida. De qualquer sorte, a discussão sobre a natureza da prisão temporária, seus requisitos e
fundamentos, bem como de medidas cautelares pessoais diversas aplicadas sob tal égide pode ser objeto de
uma dissertação por inteiro, fugindo do que aqui se busca tratar. Basta lembrarmos que a prisão temporária
possui sua cautelaridade voltada para a investigação, não para o processo, como as demais medidas.

78Em

certa alusão aos já mencionados fumus boni iuris e periculum in mora; mas com uma especificidade e
adequação muito maiores. Nesse sentido: FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal
constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 292. LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual
penal. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 778. TUCCI, Rogério Lauria; DELMANTO JUNIOR, Roberto.
Sistematização das medidas cautelares processuais penais. Revista do Advogado, v. 24, n. 78, p. 121, set.
2004. PRADO, Geraldo. Excepcionalidade da prisão provisória ‒ Comentários aos artigos 311-318 do CPP,
na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.). Medidas cautelares no processo penal:
prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 104.

79Código

de Processo Penal: 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” (grifo nosso). Veremos
que as medidas cautelares pessoais diversas da prisão estão intimamente ligadas aos requisitos da
decretação da prisão, conforme art. 282, §6º, desde Código. No sentido: BATISTA, Weber Martins.
Liberdade provisória: modificações da Lei nº 6.416/1977. Rio de Janeiro: Forense, 1981. p. 10/11;
GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Presunção de inocência e prisão cautelar. São Paulo: Saraiva,
1992. p. 81.
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de maneira genérica, sobre aquele a quem não recaia qualquer imputação ou, mesmo, ante
a incerteza da ocorrência de um crime.80
Trata-se, na verdade, de um vislumbramento sobre a questão de fundo, donde o
juízo é de probabilidade, nunca de certeza.81 A certeza não é possível nesta fase ‒ seja ela
pré ou processual ‒, dadas as garantias atinentes ao imputado.
A materialidade, desta feita, se traduz na comprovação, por elementos objetivos dos
autos, de que eventual crime fora cometido. A autoria, assim, seria aquele a quem se
imputa a ação delitiva.82

!

!

80“Especulações

e presunções de autoria e participação, portanto, são inadmissíveis para fundamentar decreto
de prisão preventiva [lê-se, medidas cautelares]” (PRADO, Geraldo. Excepcionalidade da prisão provisória
‒ Comentários aos artigos 311-318 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.).
Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 116).

81Aury

Lopes Junior, seguindo lição de Francesco Carnelutti, expõe que “[...] existe possibilidade em lugar
de probabilidade quando as razões favoráveis ou contrárias à hipótese são equivalentes. O juízo de
possibilidade prescinde da afirmação de um predomínio das razões positivas sobre as razões negativas ou
vice-versa. Para o indiciamento, seria suficiente um juízo de possibilidade, posto que no curso do processo
deve o Ministério Público provar de forma plena, robusta, a culpabilidade do réu. Já para a denúncia ou
queixa ser recebida, entendemos que deve existir probabilidade do alegado. A sentença condenatória, ainda
que seja um ato de convencimento do juiz, somente se legitima quando calcada em um alto grau de
probabilidade. Caso contrário, a absolvição é imperativa. Para a decretação de uma prisão preventiva (ou
qualquer outra prisão cautelar), diante do altíssimo custo que significa, é necessário um juízo de
probabilidade, um predomínio das razões positivas. Se a possibilidade basta para a imputação, não pode
bastar para a prisão preventiva, pois o peso do processo agrava-se notavelmente sobre as costas do
imputado” (LOPES JUNIOR, Aury. O novo regime jurídico da prisão processual, liberdade provisória
e medidas cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 73). Neste exato sentido, Frederico
Marques, citado por Fernando da Costa Tourinho Filho (MARQUES, Frederico apud TOURINHO FILHO,
Fernando da Costa. Processo penal. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 522); BATISTA, Weber Martins.
Liberdade provisória: modificações da Lei nº 6.416/1977. Rio de Janeiro: Forense, 1981. p. 06;
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo Cautelar - 2ª ed (Coleção curso de
processo civil - v. 4). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 28/29; José Roberto dos Santos Bedaque
explica que este é “juízo de verossimilhança, decorrente de cognição superficial, não exauriente, da relação
material. A cognição plena leva ao juízo de certeza, autorizando a tutela definitiva." (Tutela cautelar e
tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de sistematização) - 3ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2003. p. 185).

82LIMA,

Renato Brasileiro de. Curso de processo penal. Niterói: Impetus, 2013. p. 784. Romeu Pires de
Campos Barros já advertia, “se a existência do crime exige prova plena, já a autoria admite temperamentos,
a expressão ‘indícios suficientes da autoria’, tem provocado discussão no seu alcance e no seu próprio
entendimento, como forma de graduação indiciária. […] O crime precisa estar provado e a autoria necessita
ser pelo menos ‘provável'” (Processo penal cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 191). Neste ponto,
Gustavo Henrique Badaró defende que a comprovação do crime, ou seja, a materialidade se traduz em um
juízo de certeza; ainda que se trate de uma certeza provisória, segundo o estado dos autos, que futuramente
pode se alterar. Ou seja, baseada em uma cognição sumária (Processo Penal - 2ª ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2014. p. 720).
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1.3.2.1 Requisitos Negativos: ausência das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade

!
Falando-se nos mencionados pressupostos negativos, traduz-se a ideia da
necessidade de que o ato praticado não possa ter relação com nenhum dos incisos do artigo
23 do nosso Código Penal83, conforme preceitua o artigo 314 do Código de Processo
Penal.84 “Nem poderia ser diferente. Verificada uma hipótese excludente de ilicitude, não
há que se considerar presente o fumus commissi delicti”, preleciona Gustavo Henrique
Badaró.85
Neste ponto, o fumus age em favor do imputado. Rogério Sanches Cunha alerta que
“[...] a suspeita séria e real de uma discriminante sugere cautela, não sendo razoável a
prisão provisória [leia-se, medida cautelar]”.86
Ocorre que, também as excludentes de culpabilidade não podem estar presentes no
fato apurado, para que se vislumbre a possibilidade em se fixar uma medida cautelar.
Afinal de contas, presentes qualquer delas, indicadas no inciso IV do artigo 386 de nosso
Código de Processo Penal, há de se absolver o acusado.

83Art.

23. Não há crime quando o agente pratica o fato: I - em estado de necessidade; II - em legítima defesa;
III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

84Art.

314. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos
autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 23 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

85BADARÓ,

Gustavo Henrique. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒ Comentários aos
artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. FERNANDES, Og. (Coord.). Medidas cautelares
no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011. p. 219. Assim também: LOPES JUNIOR, Aury. O novo regime jurídico da prisão
processual, liberdade provisória e medidas cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p.
75. BARROS, Romeu Pires de Campos. Processo penal cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 195.

86GOMES,

Luiz Flávio; MARQUES, Ivan Luís. (Coords.). Prisão e medidas cautelares: comentários à Lei
12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 157; No mesmo sentido, já dizia quando ainda da
vigência do artigo 310 do CPP com redação dada pela Lei nº 6.416/77: BATISTA, Weber Martins.
Liberdade provisória: modificações da Lei nº 6.416/1977. Rio de Janeiro: Forense, 1981. p. 73. Nesse
ponto, explica Romeu Pires de Campos Barros que “a negativa da decretação da prisão preventiva [lê-se,
medida cautelar] por estar comprovada, nessa oportunidade, uma dessas excludentes da antijuridicidade, em
nada influi no processo principal, devido à independência entre as duas jurisdições. […] tal situação poderá
alterar-se, afastando-se a aparência inicial no sentido da ocorrência da excludente […]” (Processo penal
cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 196).
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Assim, pela mesma razão que não se pode decretar uma medida quando presente
uma excludente de ilicitude, não há de se decretá-la havendo qualquer das causas previstas
nos artigos 20, 21, 22, 26 e §1º do artigo 28, todos do Código Penal.87
Não seria o caso, por conseguinte, de se exigir certeza da prática do delito em uma
dessas circunstâncias; a cognição é sumária. Fosse definitiva, como já o dissemos, ter-se-ia
um sentença. Basta a probabilidade, de forma que, neste ponto, o fumus age in bonam
partem, ao acusado.

!
1.3.3 Periculum Libertatis88

!
No que concerne ao periculum libertatis, este consiste no risco de que o acusado,
em liberdade, possa furtar-se de eventual condenação ‒ pela fuga por exemplo ‒, ou
mesmo, trazer graves prejuízos ao processo. O perigo aqui, como se vê, é da liberdade do
imputado, e não do lapso temporal entre o provimento cautelar e o definitivo.
É pelo periculum libertatis que se vislumbra a necessidade de aplicação de uma
medida. Afinal, “[...] somente se presente a necessidade da medida é que se poderá
asseverar que a medida cautelar respeita o princípio da presunção de inocência”.89

87BADARÓ,

Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo Penal - 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p. 737.
Nesse sentido, MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo:
Método, 2011. p. 253; BARROS, Romeu Pires de Campos. Processo penal cautelar. Rio de Janeiro:
Forense, 1982. p. 196.

88Passada

a dicotomia “prisão versus liberdade”, pode causar, a alguns, estranheza a manutenção do termo
periculum libertatis. A verdade é que isto não chega a ser discutido na doutrina. Entretanto, não há
imperfeição no termo, dado que o perigo da liberdade, agora, deve ser entendido no usufruto da liberdade
plena (termo utilizado por MORAES, Maurício Zanoide. Disciplina Medidas Cautelares Pessoais no
Processo Penal ‒ Garantismo e Efetividade (DPC5863-1/1), no curso de pós-graduação da Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo, 2º semestre de 2012; também, CRUZ, Rogerio Schietti Machado.
Prisão cautelar: dramas, princípios e alternativas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 141). A dicotomia,
agora, passa a ser liberdade plena versus liberdade mitigada, onde a prisão é a maior restrição possível.
Afinal, como coloca Guilherme Madeira Dezem, “Para entender a questão das medidas cautelares pessoais
é preciso que se compreenda o conceito de liberdade. A Corte Interamericana de Direitos Humanos
estabeleceu o conceito de liberdade no Caso Chaparro Alvarez: A liberdade é a capacidade de fazer e de não
fazer tudo o que está licitamente permitido. Em outras palavras, constitui o direito de toda pessoa de
organizar sua vida individual e social conforme suas opiniões e convicções. Falar em medidas cautelares
pessoais implica em falar em medidas que restrinjam a liberdade do sujeito em algum grau, não
significando necessariamente supressão da liberdade de locomoção” (Medidas cautelares pessoais:
primeiras reflexões. Boletim IBCCrim, n. 223, p. 15, jun. 2011).

89MENDONÇA,

30.

Andrey Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p.
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Tal perigo está disposto no artigo 282, inciso I, do CPP, e deve, necessariamente,
estar atrelado à alguma das hipóteses previstas na primeira parte do artigo 312, do Código
de Processo, quais sejam: “[...] garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal”.90
No caso das medidas alternativas à prisão, cada uma poderá ser decretada diante de
hipóteses específicas, que variam entre elas, como se verá em capítulo posterior.91
De mais a mais, para além dos requisitos essenciais (fumus commissi delicti e
periculum libertatis) e seus desdobramentos, impende ao julgador analisar algumas outras
exigências, desdobramentos do princípio da proporcionalidade92, recém positivadas no
artigo 282, do Código de Processo Penal93, pela Lei em estudo, como se verá no item 1.5 ‒
Proporcionalidade e Seus Desdobramentos.

90Neste

sentido, Andrey Borges de Mendonça aponta que “[...] os fundamentos que antes se aplicavam
apenas para a prisão preventiva (Art. 312 do CPP), agora são ampliados para toda e qualquer medida
cautelar pessoal” (Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 31).

91“Para

a decretação das medidas alternativas à prisão também é necessário que ao pressuposto positivo se
some ao menos uma hipótese de periculum libertatis. As medidas alternativas à prisão dos incs. I, III, V,
VIII e IX do caput do art. 319 e do art. 320 do CPP poderão ser decretadas quando necessárias ‘para
aplicação da lei penal, para investigação ou a instrução criminal’ (CPP, art. 282, caput, inc. I, 1ª parte). Para
a medida de proibição de ausentar-se da comarca é prevista somente a finalidade de cautela probatória ou
instrumental (CPP, art. 319, caput, IV). Finalmente, em relação às medidas alternativas dos incs. II, VI e
VII do caput art. 319, o legislador, observando a exigência da parte final do inc. I do caput do art. 282,
expressamente previu que poderão ser decretadas para evitar a reiteração criminosa” (BADARÓ, Gustavo
Henrique. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒ Comentários aos artigos 319-350 do CPP,
na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.). Medidas cautelares no processo penal:
prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 219).
No mesmo sentido: MARCÃO, Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares
restritivas: de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 32. Guilherme de Souza
Nucci, no entanto, admite somente a utilização da prisão preventiva quando o caso for de garantia da ordem
pública ou econômica (Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei
12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 27). Uma terceira corrente, no entanto, enfatiza que
as novas medidas cautelares pessoais são aplicadas em substituição à prisão preventiva; logo, qualquer dos
requisitos autorizariam qualquer medida, dado que em substituição à própria prisão. Nesse sentido: CRUZ,
Rogerio Schietti Machado. Prisão cautelar: dramas, princípios e alternativas. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2011. p. 139-140; LOPES JUNIOR, Aury. O novo regime jurídico da prisão processual, liberdade
provisória e medidas cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 125.

92Em

nota, Maurício Zanoide de Moraes afirma, no que se refere à divergência de sua natureza, que “[...] a
maioria dos autores entendem-na como ‘princípio’, não obstante, quando assim a ela se referem, não têm
em mente um conceito normativo oposto à ‘regra’, conforme leciona a ‘teoria dos princípios’”, fazendo-o
sob “[...] uma conotação de relevância e fundamentalidade sobre outras tanta indagações juspolíticas, algo a
nortear exames e análises concretas (em decisões judiciais) e abstratas (em nível legislativo)
[...]” (Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua estrutura normativa para a
elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 310).

93Art.

282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I 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; II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.
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1.3.3.1 Requisitos Positivos Específicos do Periculum Libertatis

!
1.3.3.1.1 Garantia da Ordem Pública

!

Trata-se do fundamento com maior amplitude em seu campo conceitual, sendo
objeto de candentes debates na doutrina e jurisprudência.94 “Não sem razão, por sua
vagueza e abertura, é o fundamento preferido, até porque ninguém sabe ao certo o que
quer dizer...”, afirma Aury Lopes Junior.95
Nessa esteira, é recorrente a aplicação da medida cautelar pessoal sob este
fundamento jungindo-o à noção de clamor público, abalo social ou intranquilidade,
traduzido no sentimento que o suposto crime deve gerar na população.96
Da mesma forma, prende-se à ideia de credibilidade, justificando que a não
aplicação da medida poderia gerar o descrédito ‒ ou até mesmo um senso de anarquia ‒ do

94LOPES

JUNIOR, Aury. O novo regime jurídico da prisão processual, liberdade provisória e medidas
cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 76; BARROS, Romeu Pires de Campos.
Processo penal cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 197-198; Maria Lúcia Karam apud
FERNANDES, Og. (Coord.). Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas:
comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 119; MARCÃO, Renato.
Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas: de acordo com a Lei n.
12.403/2011. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 143-174; OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo
penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 423; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Medidas cautelares penais
(Lei nº 12.403/2011: novas regras para a prisão preventiva e outras polêmicas. Revista do Advogado, n.
113, p. 116, set. 2011; NICOLITT, André Luiz. Lei nº 12.403/2011: o novo processo penal cautelar, a
prisão e demais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 69-70.
Sobre a abertura dos requisitos em geral, Marcos Alexandre Coelho Zilli, tratando da prisão preventiva, ao
que se aproveita: “Das modalidades de prisão processual previstas no sistema brasileiro, sem dúvida, a
prisão preventiva é a que provoca maiores debates os quais se devem, em grande parte, à opção legislativa
por um modelo aberto de revelação de seus requisitos. Isso porque, deixou-se à atividade jurisdicional a
tarefa de delimitar o sentido e o alcance das expressões: ‘conveniência da instrução criminal’, ‘aplicação da
lei penal’ e ‘garantia da ordem pública e da ordem econômica’. A opção, convenhamos, não é totalmente
condenável. Afinal, em sistemas jurídicos, historicamente fundados em uma cultura de respeitabilidade das
liberdades fundamentais, a fórmula ganha larga operatividade, revelando-se uma alternativa preferível ao
engessamento normativo. No mais das vezes, no entanto, mostra-se desastrosa em sistemas cujos principais
atores jurídicos ainda permaneçam ligados a um roteiro autoritário. Nesse passo, um exame histórico da
jurisprudência do STF revela as contínuas dificuldades de se fixarem parâmetros exegéticos razoáveis e, ao
mesmo tempo, consentâneos com a expectativa cautelar que deva recair sobre a prisão preventiva.”( ZILLI,
Marcos Alexandre Coelho. Ainda que tardia, que venha a liberdade: breve panorama sobre a prisão cautelar
no direito brasileiro. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 85, p. 453, jul. 2010.

95LOPES

JUNIOR, Aury. O novo regime jurídico da prisão processual, liberdade provisória e medidas
cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 76. Sobre o tema, já disse Antonio Magalhães
Gomes Filho quando da análise deste requisito para a prisão cautelar: “(…) o apelo à ‘ordem pública’
representa, em última análise, a superação dos limites impostos pelo princípio da legalidade estrita, que se
postula fundamental à matéria, para propiciar a atribuição de um amplo poder discricionário ao juiz, que
nesse particular não fica sujeito a limitações senão da própria ‘sensibilidade.’" (Presunção de Inocência e
Prisão Cautelar. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 67)

96BADARÓ,

Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo Penal - 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p. 738.
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sistema. Em geral, a noção desta (in)credibilidade está ligada, também, à brutalidade ou
gravidade do crime.97
Por estranho que possa parecer, dada as garantias constitucionais (principalmente a
presunção de inocência), revela-se comum a utilização da garantia da ordem pública, “[...]
aplicando-a sempre que se supõe possível que em liberdade o imputado reitere nas
práticas delituosas [...]”, expõe, de maneira crítica, Geraldo Prado.98
Percebe-se, assim, que as visões sobre o conceito de ordem pública mais se
assemelham às de uma medida de segurança, ligadas ao direito material, e não
propriamente cautelar, assumindo um colorido de pena antecipada.99
Por outro lado, assimilando seu caráter material, mas aceitando-a, de maneira
excepcional, Maurício Zanoide de Moraes elenca três requisitos (mínimos e
cumulativos)100: a) a pena prevista para o crime imputado, que deverá ter certa

97LOPES

JUNIOR, Aury. O novo regime jurídico da prisão processual, liberdade provisória e medidas
cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 76; BARROS, Romeu Pires de Campos.
Processo penal cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 197-198.

98PRADO,

Geraldo. Excepcionalidade da prisão provisória ‒ Comentários aos artigos 311-318 do CPP, na
redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.). Medidas cautelares no processo penal:
prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 138.
Contrapondo-se à cautelaridade desta medida, Weber Martins Batista já afirmada: “Neste caso, a medida
não guarda relação direta com o processo. Em vez disso, está voltada para a proteção de interesses a ele
estranhos, tem nítido traço de medida de segurança. A providência impõe-se, nesta hipótese, para evitar que
o delinqüente volte a cometer crimes, ou, de qualquer outra maneira, cause perturbação à ordem pública
[…]” (Liberdade provisória: modificações da Lei nº 6.416/1977. Rio de Janeiro: Forense, 1981. p. 16).

99SANGUINÉ,

Odone. A inconstitucionalidade do clamor público como fundamento da prisão preventiva.
Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, n. 10, p. 114, 2003; FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão:
teoria do garantismo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 509; GOMES FILHO, Antonio
Magalhães. Presunção de inocência e prisão cautelar. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 68; BADARÓ,
Gustavo Henrique. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒ Comentários aos artigos 319-350
do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.). Medidas cautelares no processo
penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
p. 216.

100MORAES,

Maurício Zanoide. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua
estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010. p. 396.
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magnitude101; b) as circunstâncias e formas de cometimento dos supostos crimes102; e c)
relação temporal entre o conhecimento da autoria e o momento da decretação.103
Grande parte da crítica à amplitude e uso deste fundamento se deu quando nosso
sistema de medidas cautelares pessoais era binário reducionista104, de forma que a prisão,
sempre que se vislumbrasse o periculum libertatis (e os demais requisitos) se mostrava,
por vezes, exagerada.
Doutrina e jurisprudência105, junto com o advento das novas medidas, têm aceito a
utilização deste requisito ‒ ainda que sob duras críticas ‒, conquanto haja elementos
objetivos e reais nos autos do processo, seja limitado seu âmbito de aplicação ante os
princípios constitucionais balizadores e seja justificado dentro dos parâmetros de

101“O

primeiro requisito, referente à ‘pena fixada abstratamente para o crime’, justifica-se porquanto deriva
diretamente da idéia de proporcionalidade, a qual deve orientar toda a análise de medida restritiva. Não há
razão material que justifique, segundo o exame da proporcionalidade, a prisão de alguém por crime, cuja
pena prevista em abstrato não implicará privação de sua liberdade” (MORAES, Maurício Zanoide.
Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua estrutura normativa para a
elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 393).

102“O

segundo requisito, [...] explica-se na medida em que há situações em que o modo como o crime é
cometido traz maior conotação aos fatos que o crime em si. [...] A análise desse fato exige uma conjunção
de aspectos que somente o caso concreto pode oferecer e que deve ser feita de modo associado aos outros
dois requisitos aqui indicados” (MORAES, Maurício Zanoide. Presunção de inocência no processo penal
brasileiro: análise de sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 394).

103“A

partir do ato imputado, mais exatamente do descobrimento do seu autor, a prisão provisória e o tempo
passam a ter relação inversa de proporcionalidade. Isto é, quanto maior for o tempo decorrido desde aquele
marco tanto menor será a necessidade de se efetuar a prisão provisória, salvo se forem descobertos novos
atos relacionados com o primeiro acontecimento e que o agravem” (MORAES, Maurício Zanoide.
Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua estrutura normativa para a
elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 395).

104Conceito

utilizado para caracterizar o sistema em que vivíamos, pré-Lei-12.403/2011, onde reinava a
dualidade liberdade x prisão, sem forma intermediária de controle e aplicação de medidas cautelares
pessoais (LOPES JUNIOR, Aury. A inserção do contraditório no regime jurídico das medidas cautelares
pessoais. Boletim IBCCrim, n. 223, p. 5, jun. 2011. )

105MARCÃO,

Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas: de
acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 143-147.
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necessidade, adequação e proporcionalidade stricto sensu, que veremos em item logo
mais.106

!
1.3.3.1.2 Garantia da Ordem Econômica

!

Esta, braço da ordem pública, é outra medida em que se vê a ausência de
cautelaridade, traduzindo-se em verdadeira antecipação da pena.107
Tal requisito foi introduzido ao artigo 312 do Código de Processo Penal pelo
advento da Lei nº 8.884/94. Relaciona-se ao combate aos crimes financeiros, fundando-se
na magnitude da lesão econômica ocorrida.108

106É

o que se extrai das conclusões de Maurício Zanoide de Moraes: “Para se demonstrar a viabilidade de
uma elaboração legislativa conforme a presunção de inocência e os demais direitos fundamentais que
orientam sua formação e com ela interagem para melhor efetivação, indicou-se as bases de um sistema de
medidas coativas processuais penais. Demonstrou-se a possibilidade de se conceber um sistema ao mesmo
tempo eficiente e garantista, admitindo-se como legítima a prisão provisória com base em argumentos
materiais, p. ex., a ‘ordem pública’.
Porém, isso somente será possível em um novo sistema a ser elaborado e no qual se estabeleçam: valores
constitucionais claros e imperativos para a determinação das medidas coativas; um rol extenso de medidas
de vários graus de redução dos direitos fundamentais; e, por fim, em casos excepcionais, a necessidade de o
julgador, com maior carga argumentativa, demonstrar com base em elementos objetivos e constantes nos
autos a existência de requisitos cumulativos para que a prisão provisória seja legítima em sua aplicação
casuística [foi o que fez a Lei 12.403/2011].
Com esses cuidados, elimina-se a necessidade de se expungir do sistema processual a expressão ‘ordem
pública’, ou a sua congênere ‘ordem econômica’, porém, limita-se seu espaço normativo por meio de
margens legais de contenção. Torna-se desnecessário o inconveniente ingresso no conteúdo do conceito
ordem pública para tentar limitá-lo por uma perspectiva interna (de dentro). Sua contenção se dá por meio
de limites externos e legais, retirando dessa expressão a sua atual capacidade expansiva e sem nenhum
controle” (Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua estrutura normativa para a
elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 537).
No mesmo sentido, Eugênio Pacelli de Oliveira (Curso de processo penal. São Paulo: Atlas, 2012. p. 551)
e Aury Lopes Junior (Direito processual penal. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 846-847) citam países em que
também se vislumbra a possibilidade da segregação cautelar ante a reiteração criminosa (ou argumentos
correlatos); são eles: Alemanha, Portugal, Espanha, Italia e E.U.A.

107PRADO,

Geraldo. Excepcionalidade da prisão provisória ‒ Comentários aos artigos 311-318 do CPP, na
redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.). Medidas cautelares no processo penal:
prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 138;
DELMANTO JÚNIOR, Roberto. As Modalidades de Prisão Provisória e seu Prazo de Duração - 2ª ed.
Rio de Janeiro: Renovar, 2001. pg. 192.
Enfatizando ser este requisito um desdobramento da ordem pública, Guilherme de Souza Nucci vai em
caminho contrário aos acima citados, contrapondo-se à inconstitucionalidade alegada [antecipação dos
efeitos da tutela] (Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 65).

108MARCÃO,

Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas: de
acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 148; BADARÓ, Gustavo Henrique Righi
Ivahy. Processo Penal - 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p. 741.
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Em reprovação, a doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira assenta que tal magnitude
não seria amenizada pela simples prisão do imputado. Melhor seria aplicar alguma das
medidas assecuratórias, como o sequestro e a indisponibilidade de bens.109
1.3.3.1.3 Conveniência da Instrução Criminal

!

Essa, como o próprio nome já diz, talvez seja o requisito mais adequado, fazendose, realmente, instrumento do instrumento, vez que visa “[...] evitar que ele [acusado]
prejudique a colheita de prova, dificultando a descoberta da verdade”, como expõe
Romeu Pires de Campos Barros.110
Guilherme de Souza Nucci explana, sobre a atitude do imputado, se “[...] for
imparcial, inerte e contemplativa, permitindo toda a sorte de acontecimentos, não há
inconveniência para que permaneça solto”.111
Eugênio Pacelli de Oliveira, por sua vez, explica que caberá a medida sob tal
fundamento “[...] em razão da perturbação ao regular andamento do processo, o que
ocorrerá, por exemplo, quando o acusado, ou qualquer outra pessoa em seu nome, estiver
intimidando testemunhas, peritos ou o próprio ofendido [...]” da mesma forma, quando
estiver “[...] provocando qualquer incidente do qual resulte prejuízo manifesto para a
instrução criminal”.112

109OLIVEIRA,

Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. São Paulo: Atlas, 2012. p. 548. Acompanha-o
Aury Lopes Junior (O novo regime jurídico da prisão processual, liberdade provisória e medidas
cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 95).

110BARROS,

Romeu Pires de Campos. Processo penal cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 200. No
mesmo sentido, referindo-se aos requisitos da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei
penal: “Nas duas últimas hipóteses, temos verdadeiras medidas cautelares. Garantir a colheita da prova e
assegurar a presença do réu para o eventual cumprimento da pena são medidas tomadas no interesse do
processo, sendo, pois evidente seu caráter instrumental” (BATISTA, Weber Martins. Liberdade
provisória: modificações da Lei nº 6.416/1977. Rio de Janeiro: Forense, 1981. p. 16).

111NUCCI,

Guilherme de Souza. Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei
12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 66,.

112OLIVEIRA,

Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. São Paulo: Atlas, 2012. p. 547.
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A decretação de qualquer medida nesse sentido deixará de estar justificada no
momento em que se encerra a instrução113, ou mesmo por sua produção antecipada.114

!
1.3.3.1.4 Assegurar Aplicação da Lei Penal

!

Este requisito, conquanto tangencie a inconstitucionalidade (ante a presunção de
inocência), vez que tem como sua base um evento futuro e incerto ‒ a condenação ‒, é
aceito pela doutrina e jurisprudência face à demonstração real do perigo de fuga do
imputado, na tentativa de tergiversar-se a eventual condenação.115
Não é demais lembrar que, assim como os requisitos anteriores, necessário que se
tenha elementos concretos, vez que “[...] a mera suspeita, desacompanhada de elementos
seguros de convicção, não dá ensejo à segregação excepcional”, conforme Renato
Marcão.116

!
!

113“Se

a cautela visava apenas e tão somente à conveniência da instrução criminal, estando ela finda, não
deve subsistir a prisão sob tal fundamento decretada”, assevera Renato Marcão (Prisões cautelares,
liberdade provisória e medidas cautelares restritivas: de acordo com a Lei n. 12.403/211. São Paulo:
Saraiva, 2011. p. 149).

114LOPES

JUNIOR, Aury. O novo regime jurídico da prisão processual, liberdade provisória e medidas
cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 100-103.

115MARCÃO,

Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas: de
acordo com a Lei n. 12.403/211. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 150; LOPES JUNIOR, Aury. O novo regime
jurídico da prisão processual, liberdade provisória e medidas cautelares diversas. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2011. p. 103. Nesse sentido, Romeu Pires de Campos Barros explica que o perigo de fuga
“[...] revela-se, quando o indiciado prepara-se para deixar o seu domicílio, desfazendo-se dos bens imóveis,
demonstrando o desejo de empreender viagem ou revela a outrem esse seu propósito” (Processo penal
cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 204). Exemplificando de maneira mais minudente, Guilherme
de Souza Nucci: “Há indicativos: a) sumir logo após a prática do crime, sem retornar, nem dar o seu
paradeiro; b) dispor de seus bens e desligar-se de seu emprego; c) despedir-se de familiares e amigos,
buscando transferência de valores ou bens a outro Estado ou ao exterior; d) viajar a local ignorado, sem dar
qualquer satisfação do seu paradeiro, ao juiz do feito, por tempo duradouro; e) ocultar sua residência e
manter-se em lugar inatingível pela Justiça” (Prisão e liberdade: as reformas processuais penais
introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 66).

116MARCÃO,

Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas: de
acordo com a Lei n. 12.403/211. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 151. Também, OLIVEIRA, Eugênio Pacelli
de. Curso de processo penal. São Paulo: Atlas, 2012. p. 547.
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1.4 C O N D I Ç Ã O M Í N I M A D E A D M I S S I B I L I D A D E D A S M E D I D A S
CAUTELARES PESSOAIS DIVERSAS DA PRISÃO: Previsão de pena
privativa de liberdade

!
A Lei nº 12.403/11, como é sabido, trouxe novas formas de constrição da liberdade,
diversas da prisão. Neste sentido, o legislador traçou condições de admissibilidade distintas
para as novas medidas acauteladoras e para a prisão.
Em patamar genérico, aplicado à quaisquer medidas cautelares ‒ diversas ou prisão
‒, tem-se o artigo 283, §1º, do Código de Processo Penal: “As medidas cautelares previstas
neste Título não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou
alternativamente cominada pena privativa de liberdade”.117
Trata-se de condição de admissibilidade negativa118, tornando-se impossível a
decretação de qualquer das medidas a contravenções penais e eventuais crimes sem
previsão de pena privativa de liberdade.119
Sobre a prisão cautelar, como não se trata de objeto envolto pelo tema proposto,
basta sabermos que, em regra120, será cabível apenas aos crimes cuja pena máxima
117MARCÃO,

Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas: de
acordo com a Lei n. 12.403/211. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 31-32. No caso da prisão, ainda, há um
patamar mínimo de cominação da pena máxima (4 anos) conforme preceitua o artigo 313, inciso I, do CPP.

118LOPES

JUNIOR, Aury. O novo regime jurídico da prisão processual, liberdade provisória e medidas
cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 33; MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão e
outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 56.

119Como

exemplo, tem-se o artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (Drogas), onde há apenas previsão de advertência,
prestação de serviços, comparecimento a programas educativos, admoestação verbal e multa.
Nesse sentido: MARCÃO, Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares
restritivas: de acordo com a Lei n. 12.403/211. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 333; MENDONÇA, Andrey
Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 56.

120A

possibilidade da decretação de prisão em caso de descumprimento das demais medidas cautelares é
controverso e bastante discutido na doutrina. Mais uma vez, como não se trata de objeto em análise nesta
dissertação, fazemos apenas referências a tal discussão, lastreada pelos artigos 282, §4º, 312 e 313, inciso I
do Código de Processo Penal.
Vide tratamentos: VOLPE FILHO, Clovis Alberto; BORGES, Diego da Mota. Descumprimento de medida
cautelar e a decretação da prisão preventiva: análise à luz da homogeneidade. Boletim IBCCrim, n. 227, p.
8, out. 2011; NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e liberdade: as reformas processuais penais
introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 69 et seq.; BRETAS, Adriano
Sérgio Nunes. Apontamentos críticos à lei nº 12.403/2011: A ampliação da rede de controle. IBCCRIM,
São Paulo, 2011. Disponível em: <http://www.ibccrim.org.br/artigos/2011/09> Acesso em: 23 out. 2014;
ALMEIDA, Gabriel Bertin de. A prisão preventiva para a garantia da ordem pública na lei 12.403/11.
Boletim IBCCrim, n. 229, p. 14-16, dez. 2011; HARTZ, Marcelo de Moraes; RITTA, Cristiano Ribeiro. A
lei nº 12.403/2011 e a nova sistemática da prisão preventiva. IBCCRIM, São Paulo, 2011. Disponível em:
<http://www.ibccrim.org.br/artigos/2011/09>. Acesso em: 23 de outubro 2014; MENDONÇA, Andrey
Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 472; dentre outros.
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cominada seja superior a 4 anos121 e não tenha sido o crime praticado sem violência ou
grave ameaça.122
Já com relação aos requisitos específicos de admissibilidade das demais medidas
cautelares, estes serão esmiuçados quando da análise de cada medida, vez que algumas
possuem elementos próprios.

!
1.5 PROPORCIONALIDADE123 E SEUS DESDOBRAMENTOS

!
1.5.1 Breves Considerações Apriorísticas: adotando a Teoria Externa de Robert
Alexy

!
É sabido que há enorme divergência com relação ao tema da proporcionalidade, sua
natureza jurídica, estrutura normativa, fundamentação constitucional etc.; e, embora não
seja argumento, mas consequência lógica, o presente trabalho só tem razão de ser se se
adotar a proporcionalidade seguindo a teoria dos princípios124 (teoria externa), em
contraposição às demais, limitativas (teoria interna), como a teoria institucional ou que
aceitem as noções de limites imanentes, limites constitucionais, limites internos ou direito

121Artigo

313, inciso I do Código de Processo Penal.

122LOPES

JUNIOR, Aury. O novo regime jurídico da prisão processual, liberdade provisória e medidas
cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 33; MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão e
outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 58.

123Sobre

o surgimento do princípio da proporcionalidade, Fabio Machado de Almeida Delmanto mostra que
“[...] no âmbito processual penal, foi na Alemanha que ocorreu a primeira alusão ao princípio da
proporcionalidade, por ocasião de uma resolução do deutscher Journalistentag, tomada em Bremen, em 22
de agosto de 1875, na qual se solicitava que as medidas coativas, dirigidas contra os periodistas que se
negavam a declarar como testemunhas, fossem proporcionais às penas previstas para os delitos perseguidos.
Essa decisão foi o primeiro passo para que o princípio, já conhecido no poder de polícia administrativo,
fosse trasladado para o processo penal” (Medidas substitutivas e alternativas à prisão cautelar. 2006.
Dissertação (Mestrado em Direito) ‒ Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. p. 61). No Brasil, Gilmar
Ferreira Mendes identifica que “[...] a primeira referência de algum significado ao princípio da
proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ‒ tanto quanto é possível identificar ‒
está intimamente relacionada com a proteção ao direito de propriedade” apresentando voto do Ministro
Relator Orozimbo Nonato no Recurso Extraordinário nº 18.331 (MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO,
Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva,
2009. p. 358).

124Teoria

comumente atribuída a Robert Alexy, teve como pilar a teoria dos princípios como mandados de
otimização, de Ronald Dworkin. Nesse sentido: GUEDES, Néviton. Constituição e poder: A importância de
Dworkin para a teoria dos princípios. Conjur, 5 nov. 2012. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/
2012-nov-05/constituicao-poder-ronald-dworkin-teoria-principios#_ftn2>. Acesso em: 26 mar. 2013.
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definitivo; suporte fático restrito; teoria interna para o tema das restrições; e, por fim,
conteúdo essencial absoluto.125
Como observa Maurício Zanoide de Moraes,
[...] não se pode misturar, segundo a conveniência ou por desconhecimento
científico, frações ou partes de correntes e linhas doutrinárias constitucionais
diversas e, em muitos pontos, conflitantes, seja essa conduta tida para aumentar
ou diminuir o âmbito de proteção da norma jusfundamental.126

A teoria interna preconiza que a definição dos limites de cada direito é interno a ele
(daí, limites imanentes). Se é assim, a definição, extensão e limites de cada direito
independe de fatores externos e, sobretudo, não sofre influência de colisões entre direitos.
Isto, pois, a definição do conteúdo do direito e seu âmbito de aplicação é definido de
antemão, logo, de validade estrita.127,128
Tal conceito ‒ validade estrita ‒, “[...] significa que uma norma será com certeza
aplicável e produzirá todos os seus efeitos sempre que se tratar de uma situação que se

125MORAES,

Maurício Zanoide. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua
estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010. p. 292.

126MORAES,

Maurício Zanoide. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua
estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010. p. 293.

127Termo

utilizado por Jan-R. Sieckmann, conforme Virgílio Afonso da Silva (Direito constitucional: O
conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas constitucionais. Revista de Direito do
Estado, v. 1, n. 4, p. 37, out./dez. 2006).

128SILVA,

Virgílio Afonso da. Direito constitucional: O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a
eficácia das normas constitucionais. Revista de Direito do Estado, v. 1, n. 4, p. 23-51, out./dez. 2006.
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enquadre na hipótese por ela descrita”, conforme Virgílio Afonso da Silva. Segue-se o
raciocínio do “tudo ou nada”, atinente aos conflitos entre regras.129,130,131
Como consequência, tem-se que os direitos fundamentais e sua extensão são
definidos de maneira apriorística, quando da confecção da norma, em um âmbito de
suporte fático restrito, impedindo qualquer tipo de sopesamento a posteriori.132,133
Afinal, delimita Maurício Zanoide de Moraes,
[...] ou os adeptos da teoria institucional dos direitos fundamentais (limites
imanentes), por coerência, não se utilizam da proporcionalidade no momento da
aplicação da norma ao caso concreto, ou estarão, de forma imprópria,
cumulando erroneamente formas diversas de reduções aos direitos
fundamentais.134

129SILVA,

Virgílio Afonso da. Direito constitucional: O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a
eficácia das normas constitucionais. Revista de Direito do Estado, v. 1, n. 4, p. 23-51, out./dez. 2006.

130“Com

freqüência, não são regra e princípio, mas norma e princípio ou norma e máxima, que são
contrapostos. Aqui, regras e princípios serão reunidos sob o conceito de norma. Tanto regras quanto
princípios são normas, porque ambos dizem o que deve ser. Ambos podem ser formulados por meio das
expressões deônticas básicas do dever, da permissão e da proibição. Princípios são, tanto quanto regras,
razões para juízos concretos de dever-ser, ainda que de espécie muito diferente. A distinção entre regras e
princípios é, portanto, uma distinção entre duas espécies de normas” (ALEXY, Robert. Teoria dos direitos
fundamentais - 2ª ed. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros: 2011. p. 87)

131Para

o momento, basta sabermos que as regras “[...] são normas que explicitam direitos/deveres definitivos
cuja aplicação se faz pela forma ‘tudo ou nada’, sendo irrestringíveis sempre que houver conflito entre
regras, a solução, por coerência, dá-se pela exclusão de uma delas do ordenamento. Essa exclusão ocorre
motivada pela perda de validade da regra ou pela criação de uma ‘cláusula de exceção’. Uma ou outra
solução dependerá do nível de incompatibilidade (total ou parcial) entre as regras”, como explica Maurício
Zanoide de Moraes (Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua estrutura
normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p.
298). Também, MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo
Gonet. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 318. Criticando este posicionamento:
ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos - 12º edição.
São Paulo: Malheiros, 2011. p. 44-51.

132MORAES,

Maurício Zanoide. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua
estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010. p. 311; SILVA, Virgílio Afonso da. Direito constitucional: O conteúdo essencial dos direitos
fundamentais e a eficácia das normas constitucionais. Revista de Direito do Estado, v. 1, n. 4, p. 38, out./
dez. 2006.

133“A

extensão do direito não é modificada por colisões com outras posições jurídicas, seu conteúdo
definitivo é definido de antemão”, conforme Martin Borowski (apud SILVA, Virgílio Afonso da. Direito
constitucional: O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas constitucionais.
Revista de Direito do Estado, v. 1, n. 4, p. 37, out./dez. 2006).

134MORAES,

Maurício Zanoide. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua
estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010. p. 311.
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O ponto fulcral de tal teoria é a percepção de que “[...] toda vez que alguém
exercita algo garantido por um direito fundamental, essa garantia tem que ser definitiva”,
não comportando ponderação ante o caso concreto.135
Dito isto, vejamos a teoria externa e o modo pelo qual o legislador aplicou-a ao
dispor o artigo 282 do Código de Processo Penal.136
Ao contrário daquela, a teoria externa tem como objeto a percepção de um direito
em si, e, destacado dele, suas restrições. Trata-se de uma significativa diferença, vez que, é
a partir dela “[...] que se pode chegar ao sopesamento como forma de solução das colisões
entre direitos fundamentais e, mais do que isso, à regra da proporcionalidade, com suas
três sub-regras ‒ adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito”.137
Essa teoria tem como paradigma que as restrições não tenham nenhuma influência
no conteúdo do direito posto, podendo apenas, diante da situação de fato, restringir o seu
135SILVA,

Virgílio Afonso da. Direito constitucional: O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a
eficácia das normas constitucionais. Revista de Direito do Estado, v. 1, n. 4, p. 38, out./dez. 2006.
Explicando: “Isso significa que, se um direito é garantido por uma norma que tenha a estrutura de uma
regra, esse direito é definitivo e deverá ser realizado totalmente, caso a regra seja aplicável ao caso
concreto” (SILVA, Virgílio Afonso da. Direito constitucional: O conteúdo essencial dos direitos
fundamentais e a eficácia das normas constitucionais. Revista de Direito do Estado, v. 1, n. 4, p. 27, out./
dez. 2006). Complementando: “A regra, contudo, contém certo grau de generalidade na medida em que
não é elaborada para resolver uma situação concreta, mas para regular um espectro de situações
abstratamente previstas pelo legislador. Assim, quando não há uma situação de contradição normativa,
ocorre a interpretação do significado do seu texto normativo em face do caso concreto. Se houver
subsunção, a norma é aplicável. Porém, se não for aplicável, isto é, a situação concreta não se subsumiu
àquela regra, não significa que tal regra tenha se tornado inválida. Apenas não é aplicável por falta de
subsunção daquela situação específica à norma. Isso não altera sua forma de aplicação ‘tudo ou nada’,
porquanto a regra deixou de ser aplicada apenas porque o significado empreendido ao texto normativo não
estava adequado àquela situação concreta apresentada” (MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de
inocência no processo penal brasileiro: análise de sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e
para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 272).

136O

artigo 282 do Código de Processo Penal dispõe que:
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I 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; (incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado
ou acusado.
Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró alerta para a confusão feita pelo legislador: “Como facilmente se
percebe, além de não mencionar a máxima da proporcionalidade em sentido estrito, o novo art. 282
utilizou os conceitos de necessidade e adequação em sentido diverso daqueles que vêm sendo empregados
na doutrina, que de forma amplamente majoritária, tem entendido que o ‘Princípio’, ou ‘regra’, da
Proporcionalidade é composto pelas máximas ou subprincípios da adequação, necessidade e
proporcionalidade em sentido estrito. [...] Nesse contexto [o qual veremos abaixo], o critério da
necessidade, previsto no inciso I do caput do artigo 282, deve ser entendido no mesmo sentido doutrinário
que se dá à adequação” e vice-versa (As novas medidas cautelares alternativas à prisão e o alegado poder
geral de cautela no processo penal: a impossibilidade de decretação de medidas atípicas. Revista do
Advogado, n. 113, p. 73, set. 2011).

137SILVA,

Virgílio Afonso da. Direito constitucional: O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a
eficácia das normas constitucionais. Revista de Direito do Estado, v. 1, n. 4, p. 38-39. out./dez. 2006.
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exercício.138 Mais: toda espécie de norma que garanta um direito ‒ logo, imponha um
dever ‒ tem estrutura normativa de princípio139; e na colisão entre princípios, não há
afetação de validade (o “tudo ou nada”, como nas regras)140, mas tão somente o
afastamento parcial.141
Nasce a noção de direitos prima facie e os mandamentos de otimização, elemento
nuclear da teoria dos princípios de Alexy.142
Dado que normas-princípios exigem que seu conteúdo seja realizado na maior
amplitude possível, e que seu teor é tão expansível que cria, com outras normas (princípios

138SILVA,

Virgílio Afonso da. Direito constitucional: O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a
eficácia das normas constitucionais. Revista de Direito do Estado, v. 1, n. 4, p. 39. out./dez. 2006..

139“O

termo princípio é plurívoco. Isso, em si, não significa nenhum problema. Problemas surgem a partir do
momento em que o jurista deixa de perceber esse fato e passa a usar o termo como se todos os autores que
a ele fazem referência o fizessem de forma unívoca. [...] o conceito de princípio, na teoria de Alexy, é um
conceito que não faz referência à fundamentalidade da norma em questão [como o faz Celso Antônio
Bandeira de Mello, segundo o qual princípios são mandamentos nucleares ou disposições fundamentais de
um sistema]. [...] uma norma é um princípio não por ser fundamental, mas por ter a estrutura de um
mandamento de otimização”, explica Virgílio Afonso da Silva (A constitucionalização do direito: os
direitos fundamentais nas relações entre particulares. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 36). “O ponto
decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas que ordenam que algo seja
realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fálicas existentes. Princípios são,
por conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus
variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades
fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado
pelos princípios e regras colidistes. Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não
satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos.
Regras contêm, portanto, determinações no âmbito daquilo que é tática e juridicamente possível. Isso
significa que a distinção entre regras e princípios é uma distinção qualitativa, e não uma distinção de grau.
Toda norte é ou uma regra ou um princípio”, coloca Robert Alexy (Teoria dos direitos fundamentais - 2ª
ed. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros: 2011. p. 91).

140“Um

conflito entre regras somente pode ser solucionado se se introduz, em uma das regras, uma cláusula
de exceção que elimine o conflito, ou se pelo menos uma das regras for declarada inválida. (…) Se uma
regra é válida e aplicável a um caso concreto, isso significa que também sua conseqüência jurídica é válida.
Não importa a forma como sejam fundamentados, não é possível que dois juízos concretos de dever-ser
contraditórios erre si sejam válidos. Em um determinado caso, se se constata a aplicabilidade de duas regras
com conseqüências jurídicas concretas contraditórias entre si, e essa contradição não pode ser eliminada por
meio da introdução de uma cláusula de exceção, então, pelo menos uma das regras deve ser declara
inválida” (ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais - 2ª ed. Tradução de Virgílio Afonso da
Silva. São Paulo: Malheiros: 2011. p. 93).

141MORAES,

Maurício Zanoide. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua
estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010. p. 270; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2012. p. 63. Para uma abordagem mais detalhada: ALEXY, Robert. Teoria dos direitos
fundamentais - 2ª ed. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros: 2011. p. 93-103.

142SILVA,

Direito constitucional: O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas
constitucionais. Revista de Direito do Estado, v. 1, n. 4, p. 27. out./dez. 2006; ; ALEXY, Robert. Teoria
dos direitos fundamentais - 2ª ed. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros: 2011. p.
103-106. Em sentido crítico: ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos
princípios jurídicos - 12º edição. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 62/63.
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ou regras), campos de contradição, somente dentro das realidades fático-jurídicas143 será
possível fazer o balizamento do espectro de aplicação da norma. Tal espectro terá variações
caso a caso.144
Disso, tem-se que um direito posto (prima facie), percorrido o caminho dos
mandamentos de otimização acima exposto, tornar-se-á definitivo; naquele caso.145
O juízo de ponderação a ser exercido, dentro da proporcionalidade, demanda que o
sacrifício de um direito seja útil e necessário para a solução do conflito, de maneira que
ele se resolva da forma menos danosa possível, e que o ônus imposto não sobreleve o
benefício que se pretende obter com tal solução. “Deve-se comprimir no menor grau
possível os direitos em causa, preservando-se a sua essência, o seu núcleo essencial”,
coloca Paulo Gustavo Gonet Branco.146
Esse juízo de ponderação entre os interesses em confronto pode ser feito tanto pelo
juiz, para resolver uma lide, quanto pelo legislador, ao traçar balizas e determinar, como no
objeto em estudo, quais as medidas cautelares aplicáveis.147

143“Por

condições fáticas devem-se entender as condições da vida que se apresentam no caso concreto e que
influenciam o intérprete no instante de dar àquele princípio sua melhor extensão” (MORAES, Maurício
Zanoide. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua estrutura normativa para a
elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 273); “[...]
dificilmente a realização total de um princípio não encontrará barreiras na proteção de outro princípio ou
de outros princípios”, perfazendo a condição jurídica (SILVA, Virgílio Afonso da. Direito constitucional: O
conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas constitucionais. Revista de Direito
do Estado, v. 1, n. 4, p. 27. out./dez. 2006.

144SILVA,

Virgílio Afonso da. Direito constitucional: O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a
eficácia das normas constitucionais. Revista de Direito do Estado, v. 1, n. 4, p. 27-28. out./dez. 2006;
MORAES, Maurício Zanoide. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua
estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010. p. 273.

145“Os

princípios são determinações para que determinado bem jurídico seja satisfeito e protegido na maior
medida que as circunstâncias permitirem. Daí se dizer que são mandados de otimização, já que impõe que
sejam realizados na máxima extensão possível. Por isso, é factível que um princípio seja aplicado em
graus diferenciados, conforme o caso que o atrai. [...] Essa característica dos princípios de funcionarem
como mandados de otimização revela-lhes um elemento essencial. Eles possuem um caráter prima
facie” (MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 318).

146MENDES,

Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de
direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 319; ALEXY, Robert. Teoria dos direitos
fundamentais - 2ª ed. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros: 2011. p. 116-120.

147MENDES,

Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de
direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 320.
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Daí, que na utilização do critério da proporcionalidade, deve-se analisar seus já
mencionados três subelementos148: adequação, necessidade e proporcionalidade stricto
sensu.
No âmbito penal e processual penal, no entanto, Maurício Zanoide de Moraes,
seguindo a doutrina concebida por Nicolas Gonzales-Cuellar Serrano, aponta uma divisão
mais precisa, para além dos três subelementos supra (e antes de sua análise)149, qual seja:
(i) a existência de norma infraconstitucional, porquanto nenhuma restrição
poderá ocorrer no campo criminal (penal ou processual penal) sem prévia
existência de lei que a preveja (impositivo das legalidades penal e processual
penal), e (ii) que ela seja justificada teleológica e constitucionalmente.

Necessário, ainda, que o exame seja sempre realizado por juiz competente e por
meio de decisão fundamentada (judicialidade e motivação).150
Percebe-se, assim, que trata-se de critério orientador, essencial à racionalidade do
Estado Democrático de Direito, funcionando não só como restrição das restrições, à
medida que proíbe o excesso e veda o arbítrio do Poder (garantismo negativo), como

148Nos

filiamos aos dizeres em nota de Maurício Zanoide de Moraes, por também ser, aqui, irrelevante o
debate quanto ao tema da natureza e seu desdobramento terminológico: “[...] conforme se entenda a
proporcionalidade como princípio, regra ou critério, a doutrina denomina esses elementos como
‘subprincípios’, ‘subregras’ ou ‘subcritérios’. Por ser irrelevante o debate ao tema do trabalho,
denominaremos todos de ‘elementos’ ou ‘fases’ do exame da proporcionalidade” (Presunção de inocência
no processo penal brasileiro: análise de sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a
decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 313). Humberto Ávila, por exemplo, crítico da
conceituação e desdobramentos sobre regras e princípios de Robert Alexy (e de vários outros), trata a
proporcionalidade como postulado, cuja fórmula segue, ainda assim, adequação, necessidade e
proporcionalidade em sentido estrito (Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios
jurídicos - 12º edição. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 173).

149MORAES,

Maurício Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua
estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010. p. 313.

150“Essa

opção expositiva da doutrina processual não conflita com a tradicional doutrina dos direitos
fundamentais, apenas muda a forma de classificar aquilo que os constitucionalistas já aceitavam. A
doutrina constitucional não nega, em verdade pressupõe, de forma expressa ou implícita, que o exame do
conteúdo da proporcionalidade tenha como dois primeiros passos o exame da ‘licitude do propósito
perseguido’ e da ‘licitude do meio utilizado’, pontos que a citada doutrina processual chama,
respectivamente, de pressuspostos material (justificação teleológica ou constitucional) e formal
(legalidade)” (MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro:
análise de sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2010. p. 313-314).

- 51 -

legitimando a atuação estatal, identificando-se com a proibição de uma proteção
insuficiente da coletividade (garantismo positivo).151

!
1.5.2 Pressupostos e Requisitos da Proporcionalidade

!
1.5.2.1 Pressupostos da Legalidade e da Justificação Constitucional

!
É pacífico o entendimento de que toda medida estatal, em sede de direito e processo
penal, de caráter restritivo, deve ter sua formatação prévia, escrita, estrita e se dirija a um
fim constitucionalmente legítimo.152 Trata-se dos preceitos do devido processo legal (art.
5º, inc. LIV da Constituição Federal)153, legalidade geral (art. 5º, inc. II da Constituição) e
penal material (art. 5º, inc. XXXIX, Constituição da República).154
Antonio Scarance Fernandes coloca que “[...] em virtude do princípio da
legalidade, estendido ao direito processual penal, não poderia a restrição a direito
individual ser admitida sem prévia lei, elaborada por órgão constitucionalmente
competente, imposta e interpretada de forma estrita” e sobre o pressuposto da justificação
teleológica (ou constitucional), “[...] decorre que a limitação a direito individual só tem

151STRECK,

Lenio Luiz. A dupla face do princípio da proporcionalidade e o cabimento de mandado de
segurança em matéria criminal: superando o ideário liberal-individualista-clássico. Revista AJURIS, n.
97, p. 180, mar. 2005; BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros,
1993. p. 352-355; ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios
jurídicos - 12º edição. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 174.

152SERRANO,

Nicolas Gonzalez-Cuellar. Proporcionalidad y Derechos Fundamentales en el Proceso
Penal. Madrid: Colex, 1990. p. 72.

153Os

constitucionalistas afirmam que seria neste preceito a consolidação própria da proporcionalidade, de
maneira autônoma, conforme Gilmar Ferreira Mendes (MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio
Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009. p.
363).

154MORAES,

Maurício Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua
estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010. p. 315; SERRANO, Nicolas Gonzalez-Cuellar. Proporcionalidad y Derechos Fundamentales en
el Proceso Penal. Madrid: Colex, 1990. p. 78.
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razão de ser se tiver como objetivo efetivar valores relevantes do sistema
constitucional”.155
Assim, para que o Estado exerça seu poder limitador, deve, este, estar justificado
por razões de adequação, necessidade, e supremacia do valor a ser protegido em
detrimento daquele que será restringido. Sempre dentro das balizes constitucionais.

!
1.5.2.2 Requisitos da Judicialidade e da Motivação

!
Levando-se em conta que a proporcionalidade pode ser aplicada tanto na
verificação da inconstitucionalidade da lei, como no âmbito de sua correta aplicação, não
há como o Poder Judiciário furtar-se de sua obrigação constitucional da prestação
jurisdicional (art. 5º, incs. XXXV156 e LIII157 da Constituição da República).158

155FERNANDES,

Antonio Scarance. Processo penal constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2012. p. 60. Nesse sentido, seguindo orientação do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, Nicolas
Gonzales-Cuellar Serrano coloca: “El principio de proporcionalidad se asienta sobre dos presupuestos, uno
formal, constituido por el principio de legalidad, y otro material, el principio de justificación teleológica.
El primero exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista por la ley.
Puede ser considerado un presupuesto formal porque no asegura un contenido determinado de la medida,
pelo sí es un postulado básico para su legitimidad democrática y garatnía de previsibilidad de la actuación
de los poderes públicos.
El segundo presupuesto, de justificación teleológica, lo hemos definido como material porque introduce en
el enjuiciamiento de la admisibilidad de las intromisiones del Estado en la esfera de derechos de los
ciudadanos los valores que trata de salvaguardar la actuación de los poderes públicos y que precisan gozar
de la fuerza constitucional suficiente para enfrentarse a los valores representados por los derechos
fundamentales restringidos. El principio de proporcionalidad requiere que toda limitación de estos
derechos tienda a la consecució de fines legítimos. en este lugar se analiza el fin en sí mismo considerado”
(Proporcionalidad y Derechos Fundamentales en el Proceso Penal. Madrid: Colex, 1990. p. 69).
Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, no entanto, aponta que o “[...] ilustre autor espanhol, em outro
passo da mesma obra (p. 200-201), defendeu na Espanha ‘la possibilidad de que los jueces apliquen
medidas alternativas a las legalmente previstas siempre que sean observadas tres condiciones [...] a)
idoneidad y menor lesividad de las medidas alternativas; b) cobertura legal suficiente de la limitación de
los derechos que la medida restrinja y c) existencia de la infraestructura necesaria para su aplicación’.
Atente-se, contudo, para a premissa da aceitação da aplicação das medidas atípicas ‘a pesar de la falta de
regulamentación de medidas alternativas en nuestra Ley procesal y sin prejuicio del deseable desarrollo
legislativo de alternativas menos gravosas [...]. Ou seja, com o desenvolvimento legislativo e a expressa
previsão legal de medidas alternativas, a necessidade de aceitação de medidas atípicas deixa de ter sentido.
É o caso brasileiro, posteriormente à Lei 12.403/11” (As novas medidas cautelares alternativas à prisão e o
alegado poder geral de cautela no processo penal: a impossibilidade de decretação de medidas atípicas.
Revista do Advogado, n. 113, p. 75, set. 2011.)

156“A lei

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

157“Ninguém

será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”.

158MORAES,

Maurício Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua
estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010. p. 320.
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Como aponta Maurício Zanoide de Moraes, “[...] o julgador deverá analisar os
fatos e o direito, interpretando-os e aplicando-os, em cada instante da persecução, não
apenas no momento da decisão do mérito da causa”.159
Nesse diapasão, não se diz que a atuação jurisdicional poderá se dar a qualquer
tempo ou de qualquer maneira. Certos direitos constitucionais ‒ e neste rol entra o objeto
aqui tratado: liberdade ante a limitação da medida cautelar restritiva ‒ só poderão ser
restringidos diante de uma atuação judiciária prévia e motivada.160
Tal necessidade ‒ de motivação ‒ decorre do artigo 93, inciso IX da Constituição da
República: “[...] todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]”. Mas não só.
Para além da justificativa técnico-jurídica, a motivação brota como forma de
controle da decisão, possibilitando a análise argumentativa de maneira a se vislumbrar a
ocorrência de arbitrariedades ou não. Possibilita, também, o exercício do duplo grau de
jurisdição, vez que coloca em perspectiva a discussão do caminho adotado para a decisão.
Logo, tal controle se dá tanto pelas partes, como pelos órgãos jurisdicionais superiores.161
159MORAES,

Maurício Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua
estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010. p. 320.

160SERRANO,

Nicolas Gonzalez-Cuellar. Proporcionalidad y Derechos Fundamentales en el Proceso
Penal. Madrid: Colex, 1990. p. 110.

161SERRANO,

Nicolas Gonzalez-Cuellar. Proporcionalidad y Derechos Fundamentales en el Proceso
Penal. Madrid: Colex, 1990. p. 142; MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de inocência no
processo penal brasileiro: análise de sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a
decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 322. No sentido, Antonio Magalhães Gomes Filho
coloca: “É através da motivação, com efeito, que se expressão os aspectos mais importantes considerados
pelo magistrado ao longo do caminho percorrido até a conclusão última, representando, por isso, o ponto
de referência para a verificação da imparcialidade, do atendimento às prescrições legais e do efetivo
exame das questões suscitadas pelo interessado no provimento. Mais do que isso, no regime democrático,
a obrigatoriedade da motivação, conjugada à publicidade dos pronunciamentos jurisdicionais, adquire
relevante função extraprocessual, qual seja a de possibilitar ao povo, fonte exclusiva do poder, o controle
generalizado e difuso sobre o modo como se administra a justiça” (Presunção de Inocência e Prisão
Cautelar. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 80). No mesmo sentido Willis Santiago Guerra Filho “Ainda com
relação ao modo de aplicar corretamente o princípio da proporcionalidade, para encerrar essa ligeira
apresentação dele, vale ressaltar que, assim como ele pressupõe a existência de valores estabelecidos
positivamente em normas do ordenamento jurídico, especialmente aquelas com a natureza de um princípio
fundamental, também requer um procedimento decisório, a fim de permitir a necessária ponderação em
face dos fatos e hipóteses a serem considerados. Tal procedimento deve ser estruturado - e também
institucionalizado - de uma forma tal que garanta maior racionalidade e objetividade possíveis da decisão,
para atender ao imperativo de realização de justiça, que é imanente ao princípio com o qual nos ocupamos.
Especial atenção merece, portanto, o problema do estabelecimento de formas de participação
suficientemente intendida e extensiva de representantes dos mais diversos pontos de vista a respeito da
questão a ser decidida” (Sobre o princípio da proporcionalidade. IN: LEITE, George Salomão (coord.).
Dos Princípios Constitucionais: considerações em torno das normas principiológicas da Constituição.
São Paulo: Malheiros, 2003. p. 251).
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1.5.2.3 Requisito da Adequação

!
A adequação, primeiro subelemento da proporcionalidade, informa que a medida
cautelar deve ser idônea e apropriada a atingir seu fim. Deve ser apta aos seus motivos e
propósitos.162
Robert Alexy explica que
essa máxima tem, na verdade, a natureza de um critério negativo. Ela elimina
meios não adequados. Um tal critério negativo não determina tudo, mas exclui
algumas coisas. Nesse sentido, ele ajusta-se à idéia de uma ordem-moldura.
Como elemento de uma ordem como essa, ele exclui coisas - a saber: aquilo que
não é adequado - sem, com isso, determinar tudo.163

Logo, em uma primeira análise, o juiz deverá separar todas as medidas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal, adequadas ao fim a que se almeja. Para tanto,
“[...] basta que se possa estabelecer uma relação de causalidade entre ele [meio] e o fim”,
afirma Maurício Zanoide de Moraes. Em contrapartida, será inadequada quando
inconcebível sua relação de causalidade, completa o autor.164
As finalidades, assim, são aquelas já estudadas, constantes do inciso I do artigo 282
do CPP: necessidade para aplicação de lei penal, para investigação ou para a instrução
criminal e para evitar a prática de infrações penais.
162CRUZ,

Rogerio Schietti Machado. Prisão cautelar: dramas, princípios e alternativas. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2011. p. 93; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Medidas cautelares e princípios
constitucionais ‒ Comentários ao artigo 282 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og.
(Coord.). Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei
12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 26; LOPES JUNIOR, Aury. O novo regime
jurídico da prisão processual, liberdade provisória e medidas cautelares diversas. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2011. p. 32; MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais.
São Paulo: Método, 2011. p. 40.

163ALEXY,

Robert. Teoria dos direitos fundamentais - 2ª ed. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São
Paulo: Malheiros: 2011. p. 590. Nesta toada, aliás, Humberto Ávila explica que, em geral, o Poder
Judiciário deve escolher uma medida que promova o fim almejado, independentemente de ser a mais
intensa, a melhor ou a mais segura. Isto, pois, ao se exigir somente as de melhor qualidade (ou com todas
qualidades), impedir-se-ia a consideração dos demais argumentos a justificar a escolha (necessidade e
proporcionalidade em sentido estrito) (Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios
jurídicos - 12º edição. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 178/179).

164MORAES,

Maurício Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua
estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010. p. 323. Nesse sentido, LOPES JUNIOR, Aury. O novo regime jurídico da prisão processual,
liberdade provisória e medidas cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 32;
BADARÓ, 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. Revista do
Advogado, n. 113, p. 73, set. 2011; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 61.
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Antonio Fernandes Scarance, ao analisar tal elemento, diante da necessidade de sua
verificação empírica e objetiva, segue a doutrina de Nicolas Gonzalez-Cuellar Serra,165
onde são traçados dois parâmetros: adequação qualitativa e adequação quantitativa. Ao
passo que na análise subjetiva, deve estar ligada à idoneidade em face do sujeito passivo.
Explica aquele autor:
A medida deve, assim, ostentar qualidade essencial que a habilite a alcançar o
fim pretendido (adequação qualitativa), a sua duração ou intensidade deve ser
condizente com a sua finalidade (adequação quantitativa) e deve a medida ser
dirigida a um indivíduo sobre o qual incidam as circunstâncias exigíveis para
ser autuada (adequação subjetiva).166

É exatamente sob o espectro quantitativo que o legislador autorizou a aplicação
isolada ou cumulativa das medidas cautelares, a depender da necessidade do caso
concreto.167
A análise da adequação perpassa, necessariamente, pela análise do que determina o
artigo 282, inciso II do Código de Processo Penal: gravidade do crime, circunstâncias do
fato e as condições pessoais do agente.168
Andrey Borges de Mendonça acresce, ainda, um outro elemento condicionante da
análise da adequação da medida, qual seja, a efetividade prática. O autor explica que de

165SERRANO,

Nicolas Gonzalez-Cuellar. Proporcionalidad y Derechos Fundamentales en el Proceso
Penal. Madrid: Colex, 1990. p. 160-179.

166FERNANDES,

Antonio Scarance. Processo penal constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2012. p. 61. Nesse sentido, GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Medidas cautelares e princípios
constitucionais ‒ Comentários ao artigo 282 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og.
(Coord.). Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei
12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 26.

167GOMES

FILHO, Antonio Magalhães. Medidas cautelares e princípios constitucionais ‒ Comentários ao
artigo 282 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.). Medidas cautelares no
processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011. p. 43; MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São
Paulo: Método, 2011. p. 41.
Assim dispõe o artigo 282, §1º do Código de Processo Penal: “As medidas cautelares poderão ser
aplicadas isolada ou cumulativamente”.

168“Quando

se refere à gravidade do crime, deve ser considerada especialmente a pena em abstrato prevista
para o crime. Por sua vez, as circunstâncias do fato dizem respeito à forma de execução, ao modus
operandi, à maior ou menor sofisticação da organização criminosa, aos danos e prejuízos causados à
vítima e à coletividade. [...] Dentre as condições pessoais do agente, devem-se verificar seus antecedentes
judiciais, a reincidência, o seu comportamento em relação a anteriores processos e medidas cautelares, a
conduta social, as condições laborativas, sociais e econômicas, seus vínculos pessoais e sociais (se possui
emprego fixo, residência certa etc.), se já descumpriu medidas cautelares anteriores ou não, se já fugiu
etc.” (MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método,
2011. p. 42).
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nada adianta percorrer o caminho supra “[...] caso eventualmente não haja possibilidade
de fiscalização das cautelares”. Deixariam elas de ser, na prática, aptas a neutralizar os
perigos indicados no artigo 282, inciso I do Código de Processo Penal. “Se é assim, o
magistrado não deve decretá-la [...]”, completa. Em outras palavras, o Estado, além de
aplicar a medida, deve ser capaz de fiscalizar seu fiel cumprimento.169

!
1.5.2.4 Requisito da Necessidade

!
A necessidade também pode ser denominada de intervenção mínima, alternativa
menos gravosa, ou, ainda, subsidiária.170 Isto, pois, não basta que a medida seja adequada
ao fim ao qual se pretende. Deve, ela, necessariamente, ser a que menos lesões cause aos
direitos do indivíduo.171
“Para impor uma restrição ao indivíduo, colocam-se, a quem exerce o poder,
várias possibilidades de atuação, devendo ser escolhida a menos gravosa”, pontua
Antonio Scarance Fernandes.172

169MENDONÇA,

Andrey Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011.
p. 43. O autor, embora conclua pela não aplicabilidade de medidas não passíveis de fiscalização, não
estabelece se tal incapacidade leva à possibilidade de fixação de medida mais grave, ou não. Só podemos
crer que não. Afinal, trata-se de obrigação do Estado dar os meios capazes de supervisionar e zelar pelo
cumprimento das medidas. Não poderia o acusado, ante todas as garantias constitucionais, sofrer pela
ineficiência estatal, sob pena do mesmo quedar-se inerte, objetivando justamente a inutilidade das novas
medidas implementadas, ao dispor da prisão.

170SERRANO,

Nicolas Gonzalez-Cuellar. Proporcionalidad y Derechos Fundamentales en el Proceso
Penal. Madrid: Colex, 1990. p. 189. Robert Alexy coloca: “Ela exige que, dentre dois meios
aproximadamente adequados, seja escolhido aquele que intervenha de modo menos intenso. (…) Em razão
da existência de um meio que intervém menos e é igualmente adequado, uma posição pode ser melhorada
sem que isso ocorra às custas de outra posição. É claro que, ao contrário do que ocorre com o exame da
adequação, aqui não ocorre uma simples eliminação de meios. Mas ao legislador também não é prescrita
categoricamente a adoção do meio que intervém em menor intensidade. O que se diz é apenas que, se o
legislador quiser persegui o objetivo escolhido, ele pode adotar apenas o meio mais suave, ou um meio
igualmente suave ou um meio ainda mais suave” (Teoria dos direitos fundamentais - 2ª ed. Tradução de
Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros: 2011. p. 590/591).

171CRUZ,

Rogerio Schietti Machado. Prisão cautelar: dramas, princípios e alternativas. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2011. p. 94; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2012. p. 61; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Medidas cautelares e princípios
constitucionais ‒ Comentários ao artigo 282 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og.
(Coord.). Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei
12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 27.

172FERNANDES,

2012. p. 62.

Antonio Scarance. Processo penal constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais.
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Veja que no momento da adequação, dentre todas as medidas possíveis, foram
separadas todas aquelas, de um modo genérico, que se encaixavam nos requisitos da
adequação (relação de meio-fim).
Nesse ponto, Humberto Ávila adverte:
Um meio não é, de todos os pontos de vista, igual ao outro. Em alguma medida,
e sob algum ponto de vista, os meios diferem entre si na promoção do fim. Uns
promovem o fim mais rapidamente, outros mais vagarosamente; uns com menos
dispêndios, outros com mais gastos; uns são mais certos, outros mais incertos;
uns mais simples, outros mais complexos; uns mais fáceis, outros mais difíceis,
e, assim, sucessivamente. Além disso, a distinção entre os meios será em alguns
casos evidente; em outros, obscura. Por último, mas não por fim: alguns
promovem mais o fim em exame, e também os outros com ele relacionados,
enquanto outros meios promoverão em menor intensidade o fim em exame, mas
com mais intensidade outros cuja promoção também é determinada pelo
ordenamento jurídico.173

Aqui, dentre aquelas separadas, o magistrado deverá escolher a que menos
gravames trará ao indivíduo que sofre a constrição cautelar. Trata-se de uma otimização
gradual das limitações aos direitos individuais, fruto do princípio da intervenção mínima
(este, no coração, mesmo, da proporcionalidade).174
Não se trata de tarefa fácil ou objetiva. A comparação transcorre um caminho de
variáveis, que, segundo Maurício Zanoide de Moraes, são: “a) o grau de eficiência da
medida em relação ao fim almejado e b) o grau de restrição do direito fundamental
restringido”.175
Assim, completa referido autor, o raciocínio de que prevalece a medida de menor
restrição ao direito individual estará correto somente quando aquela seja igualme’te

173ÁVILA,

Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos - 12º edição.
São Paulo: Malheiros, 2011. p. 183.

174SERRANO,

Nicolas Gonzalez-Cuellar. Proporcionalidad y Derechos Fundamentales en el Proceso
Penal. Madrid: Colex, 1990. p. 189; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Medidas cautelares e
princípios constitucionais ‒ Comentários ao artigo 282 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In:
FERNANDES, Og. (Coord.). Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas:
comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 27. “Tudo o que for além será
excesso e perderá seu caráter cautelar para transformar-se em punição”, aduz Andrey Borges de Mendonça
(Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 47).

175MORAES,

Maurício Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua
estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010. p. 326; ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos
- 12º edição. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 185.
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eficiente em face do fim almejado, “[...] e tiverem apenas variações de lesividade ao
direito que se quer restringir na menor medida possível”.176
Haverá casos em que as medidas a serem comparadas apresentam diferentes graus
de eficiência no escopo desejado, lesando em graus diversos os direitos fundamentais. Por
vezes, ocorrerá também medidas de igual eficiência que lesem direitos ’undamentais
distintos.177
Nestes casos é encargo o exame da proporcionalidade stricto sensu.

!
1.5.2.5 Requisito da Proporcionalidade em Sentido Estrito

!
Maurício Zanoide de Moraes marca alguma doutrina que não aceita esta etapa do
exame da proporcionalidade.178 No cerne da crítica está a ideia de que tal etapa se
mostraria por demais subjetiva, baseada em valores criticáveis: “[...] do ponto de vista
material, os direitos fundamentais são heterogêneos e isso impede um sopesamento que só
seria possível entre elementos comensuráveis”, afirmam Dimitri Dimoulis e Leonardo
Martins.
“Do ponto de vista formal, os direitos possuem a mesma força jurídica e isso
impede a hierarquização. Isso indica a impossibilidade de se efetuar uma ponderação
fundamentada na Constituição”, completam os autores.179
Para referidos autores, passada a etapa da necessidade, caso haja dúvidas ou
equivalência quanto à restrição ao direito fundamental, deve prevalecer a perspectiva do

176MORAES,

Maurício Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua
estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010. p. 326.

177MORAES,

Maurício Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua
estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010. p. 327; ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos
- 12º edição. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 185.

178Para

referência bibliográfica de tal pensamento, v. DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria
geral dos direitos fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 214-223.

179DIMOULIS,

Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2010. p. 230.
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titular do direito violado, primando-se pelo critério de interpretação in dubio pro
libertate.180
Por outro lado, em corrente diversa (e majoritária)181, afirma-se que nesta terceira
fase, a proporcionalidade stricto sensu evita o exagero de medidas, dado que o simples
exame das duas etapas anteriores (adequação e necessidade) poderiam deixar “[...] à
margem de qualquer proteção outros direitos fundamentais tão relevantes quando aquele
direito que se pretende garantir da restrição a ser implementada”.182
Esta última etapa, que consiste em uma balança entre os direitos envolvidos, teria
como função precípua evitar o exagero, ou seja, “[...] evitar que medidas estatais, embora
adequadas e necessárias, restrinjam direitos fundamentais além daquilo que a realização
do objetivo perseguido seja capaz de justificar”, contrapõe Virgílio Afonso da Silva.183
Tentou-se, na otimização de tal etapa, construir uma espécie de fórmula matemática
de ajuda no sopesamento das questões envolvidas; algo como: para atingir o objetivo (O),
há de se comparar as medidas (M1, M2, M3...) ante o direito fundamental atingido (D).184
Entretanto, não há modelo matemático capaz de responder perguntas como “Que
medida realiza melhor o objetivo?”, “Que medida restringe menos o direito afetado?”, sem
que se faça uma valoração subjetiva por parte do julgador. “Mais importante que fórmulas

180DIMOULIS,

Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2010. p. 211-213.

181FERNANDES,

Antonio Scarance. Processo penal constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2012; MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009; SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos
fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. São Paulo: Malheiros, 2009.

182MORAES,

Maurício Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua
estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010. p. 328.

183SILVA,

Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. São Paulo:
Malheiros, 2009. p. 175. Nesse sentido, Nicolas Gonzales-Cuellar Serrano esclarece ser a
proporcionalidade em sentido estrito um juízo valorativo: “El principio de proporcionalidad en sentido
estricto encierra, en definitiva, criterios materiales y su funión consiste en asegurar la eficacia de los
derechos individuales y en dar protección a los intereses particulares, mediante la técnica de la poderación
de valores y el equilibrio de los interesses en juego en el caso concreto” (Proporcionalidad y Derechos
Fundamentales en el Proceso Penal. Madrid: Colex, 1990. p. 228).

184SILVA,

Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. São Paulo:
Malheiros, 2009. p. 177.
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matemáticas, é a busca de regras de argumentação, critérios de valoração ou
fundamentação de precedências condicionadas”, explica Virgílio Afonso da Silva.185
O risco, aventado pela corrente crítica, do subjetivismo do juiz na análise dos
princípios em conflito deve ser suplantado pela “fixação de critérios de prevalência” a
serem edificados por doutrina e jurisprudência.186
Nessa etapa há de se fazer uma correlação entre a medida cautelar a ser imposta e a
pena aplicada em caso de condenação. Não há de se cogitar que a medida acauteladora seja
mais gravosa ao acusado que a própria pena aplicável ao final do processo.187
Embora tal circunstância não esteja positivada em nosso código, o legislador
croncretizou-a, em certa medida, por critérios e parâmetros mínimos de admissibilidade
das medidas cautelares e da prisão.188

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

185Ibid.,

p. 176.

186FERNANDES,

2012. p. 63.

Antonio Scarance. Processo penal constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais,

150BADARÓ,

Gustavo Henrique Righi Ivahy. Direito processual penal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. p.
150; CRUZ, Rogerio Schietti Machado. Prisão cautelar: dramas, princípios e alternativas. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2011. p. 96; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Medidas cautelares e princípios
constitucionais ‒ Comentários ao artigo 282 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og.
(Coord.). Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei
12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 39; LOPES JUNIOR, Aury. O novo regime
jurídico da prisão processual, liberdade provisória e medidas cautelares diversas. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2011. p. 33; Andrey Borges de Mendonça exemplifica: “[...] figurativamente, o remédio vai
trazer mais efeitos colaterais que os provocados pela doença a ser curada” (Prisão e outras medidas
cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 52).

188MENDONÇA,

2011. p. 56.

Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método,
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2 MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS DIVERSAS DA PRISÃO E
SUA RELAÇÃO COM A PROPORCIONALIDADE NO
ORDENAMENTO JURÍDICO ESTRANGEIRO

!
O estudo das legislações extravagantes se mostra, em geral, dos mais apropriados.
O mundo globalizado, a troca rápida de informações e parâmetros, bem como a
possibilidade de comparação entre sistemas de diversos países, tem se mostrado um
importante mecanismo de aprimoramento do Direito.
No atinente à aplicação de medidas cautelares pessoais no processo penal, o
abandono do sistema único bifásico ‒ prisão versus liberdade ‒ tornou-se uma
orientação189 e prática em ampla expansão mundial. Diversos são os países em que se
adotam medidas alternativas ao encarceramento.
Neste capítulo, o que se pretende é apresentar sistemas que de alguma forma
contribuíram ou podem contribuir, ainda que de maneira meramente comparativa, para a
atual conjuntura adotada no Brasil.
Ao se examinar ordenamentos estrangeiros, é possível aprofundarmos na natureza e
percurso feito até a chegada deste novo sistema de medidas pessoais alternativas. Portugal
e Itália foram os países escolhidos porque adotam como premissa a tutela da liberdade do
acusado sob paradigmas da dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência e da
aplicação proporcional de medidas.
A própria comissão proponente do Projeto de Lei nº 4.208/2001, conforme
exposição de motivos, pretendeu colocar nosso sistema “[...] em consonância com
modernas legislações estrangeiras, como as da Itália e de Portugal”.190
Por se tratar de inovação legislativa completamente destoante do sistema até então
utilizado, discussões que se iniciaram no Brasil já foram travadas e resolvidas nos
ordenamentos a se estudar, como com relação à possibilidade ou não de aplicação

189Informe

nº 35/2007 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Também, as diretrizes
estabelecidas nas Regras das Nações Unidas sobre Medidas não-privativas de liberdade (Regras de
Tóquio, de 1990: item 6.2), dentre outras.

190Exposição

de Motivos nº 22 ‒ Ministério da Justiça ‒ Projeto de Lei nº 4.208/01.
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cumulativa, a existência de ordem de aplicação de medidas, a justificação da escolha, o
prazo de duração das diversas medidas, dentre tantas outras.

!
2.1 SISTEMA PROCESSUAL PENAL PORTUGUÊS191

!
A Constituição da República Portuguesa data de 25 de abril de 1976, e, assim como
ocorre em outros Estados Democráticos de Direito, empenhada na proteção dos direitos
fundamentais da pessoa humana, designadamente o direito à liberdade, prescreve em seu
artigo 27 diretrizes que norteiam a aplicação de medidas cautelares pessoais.192
Ademais, como critério de atuação no âmbito das medidas de coação (nossas
medidas cautelares pessoais), o princípio da presunção de inocência193 é previsto no artigo
32, número 2, daquela Constituição.194
Assim como em nosso ordenamento, também em Portugal, como explica Sónia
Fidalgo, “o princípio da presunção de inocência do arguido surge, então, como critério
orientador na aplicação de qualquer medida de coacção”.195
Dele, exsurgem os demais princípios e garantias, “[...] impondo que não sejam
aplicadas [medidas de coação] senão nos estritos limites das necessidades processuais,

191No

sistema processual penal português, medidas de garantia patrimonial são comumente tratadas junto às
medidas de coação; entretanto, não serão abordadas, vez que fogem ao tema do presente trabalho.

192Artigo

27.º Direito à liberdade e à segurança.
1. Todos têm direito à liberdade e à segurança.
2. Ninguém pode ser total ou parcialmente privado da liberdade, a não ser em consequência de sentença
judicial condenatória pela prática de acto punido por lei com pena de prisão ou de aplicação judicial de
medida de segurança.
3. Exceptua-se deste princípio a privação da liberdade, pelo tempo e nas condições que a lei determinar, nos
casos seguintes: a) Detenção em flagrante delito; b) Detenção ou prisão preventiva por fortes indícios de
prática de crime doloso a que corresponda pena de prisão cujo limite máximo seja superior a três anos; c)
Prisão, detenção ou outra medida coactiva sujeita a controlo judicial, de pessoa que tenha penetrado ou
permaneça irregularmente no território nacional ou contra a qual esteja em curso processo de extradição ou
de expulsão; [...]
193FIDALGO,

Sónia. Medidas de coacção: aplicação e impugnação (Breves notas sobre a revisão da revisão).
Revista do Ministério Público, n. 123, p. 248, jul./set. 2010.

194Artigo

32.º Garantias de processo criminal.
2.Todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença de condenação, devendo ser
julgado no mais curto prazo compatível com as garantias de defesa.

195FIDALGO,

Sónia. Medidas de coacção: aplicação e impugnação (Breves notas sobre a revisão da revisão).
Revista do Ministério Público, n. 123, p. 249, jul./set. 2010.
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que têm por função satisfazer, e que sejam adequadas às exigências cautelares que o caso
requer”, afirma Germano Marques da Silva.196
Decorre, também, o caráter instrumental das medidas de coação, dado que, da
mesma maneira que aqui se ocorre, como vimos, não podem se tornar uma antecipação da
responsabilização penal.197

!
2.1.1 Princípios Aplicáveis às Medidas de Coação198

!
2.1.1.1 Princípio da Legalidade

!
Positivado no artigo 191 do Código de Processo Penal Português (CPPP), este
afirma que “[...] a liberdade das pessoas só pode ser limitada, total ou parcialmente, em
função de exigências processuais de natureza cautelar, pelas medidas de coacção e de

196SILVA,

Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. p. 348.

197BRANDÃO,

Nuno. Medidas de coacção: o procedimento de aplicação na revisão do Código de Processo
Penal. Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Coimbra, n. 1, p. 82, jan./mar. 2008; FIDALGO, op.
cit., p. 249. Nesse sentido, Frederico Isasca: “No que diz respeito às finalidades e à natureza jurídica das
medidas de coacção, elas resultam da conjugação de um conjunto de preceitos, [...] dos quais transparece o
seu carácter excepcional, judicial, precário, intraprocessual e não condenatório: só subsistem e são
admissíveis enquanto o processo se mantém; são de exclusiva e indelegável competência de um juiz; só
são aplicáveis a um sujeito processual que é o arguido; orientam-se para a prossecução da justiça no caso
concreto; fundamentam-se em juízos de natureza indiciária e não de culpa, afastando-se assim,
derradeiramente, das finalidade constantes do art. 40, do Código Penal” (A prisão preventiva e restantes
medidas de coacção. In: PALMA, Maria Fernanda. (Coord.). Jornadas de direito processual penal e
direitos fundamentais. Coimbra: Almedina, 2004. p. 108).

198“Uma

última referência merece, neste contexto, as disposições relativas às medidas de coacção ‒ categoria
que integra, entre outras, a figura da prisão preventiva. Por um lado, o Código submete todas estas
medidas aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da necessidade. Por outro lado, alarga o
respectivo espectro, introduzindo, a par das medidas de coacção já clássicas, novas modalidades, como,
por exemplo, a obrigação de permanência na habitação. Este alargamento permite uma maior
maleabilidade na escolha das soluções concretamente aplicáveis, com respeito pelos ditames da
proporcionalidade e da necessidade. Mas permite, acima de tudo, a realização efectiva do princípio
constitucional da subsidiariedade da prisão preventiva, em homenagem ao qual, de resto, o Código
extingue a categoria dos crimes incaucionáveis” (Exposição de Motivos do CPPP, tópico III, nº 10, último
parágrafo).
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garantia patrimonial previstas na lei”, e de forma taxativa. Não se permite no direito
processual penal português o poder geral de cautela.199
A doutrina de Germano Marques da Silva esclarece, assim como o próprio nº 2 do
artigo 191 do CPPP, que não se considera medida de coação a condução coercitiva e
permanência de até 6 horas para fins de identificação do arguido.200
Como assevera Paulo Pinto de Albuquerque,201 “[...] as normas que regulam as
medidas de coacção e as medidas de garantia patrimonial são normas processuais
materiais, com exceção das normas respeitantes ao termo de identidade e residência [...]”.
Assim, à todas as medidas de coação, é aplicável o princípio da legalidade substantiva,
contida no artigo 29, nº 3 e 4 da Constituição Portuguesa.202
Isto quer dizer que, no Direito português, além de estar vedada a aplicação
analógica das normas, não há que se cogitar de uma aplicação retroativa de medidas menos
favoráveis ao imputado do que aquelas existentes à época dos fatos.203

!
199GONÇALVES,

Manuel Lopes Maia. Código de Processo Penal anotado. Coimbra: Almedina, 2001. p.
434; SILVA, Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. p. 349. No sentido,
Frederico Isasca coloca: “Quanto aos princípios da legalidade e tipicidade a sua relevância é por demais
óbvia, no capítulo das medidas de coacção. Exigindo o primeiro a prévia definição dos pressupostos,
gerais e especiais, das medidas de coacção e não permitindo o segundo a criação e aplicação de medidas
diversas das que expressamente constam da lei, impedido fica, pela conjunção de ambos, a arbitrariedade e
o casuísmo, imprimindo-se uma total transparência às ‘regras do jogo’, de importância capital quando
estão em causa os direitos fundamentais de um cidadão” (A prisão preventiva e restantes medidas de
coacção. In: PALMA, Maria Fernanda. (Coord.). Jornadas de direito processual penal e direitos
fundamentais. Coimbra: Almedina, 2004. p. 104).

200Artigo

191.º, n. 2: Para efeitos do disposto no presente livro, não se considera medida de coacção a
obrigação de identificação perante a autoridade competente, nos termos e com os efeitos previstos no
artigo 250.º. Também: SILVA, Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. p.
349.

201ALBUQUERQUE,

Paulo Sérgio Pinto de. Comentário do Código de Processo Penal à luz da
Constituição da República e da Convenção Européia dos Direitos do Homem. Lisboa: Universidade
Católica, 2011. p. 565.

202Artigo

29.º Aplicação da lei criminal.
3. Não podem ser aplicadas penas ou medidas de segurança que não estejam expressamente cominadas em
lei anterior.
4. Ninguém pode sofrer pena ou medida de segurança mais graves do que as previstas no momento da
correspondente conduta ou da verificação dos respectivos pressupostos, aplicando-se retroactivamente as
leis penais de conteúdo mais favorável ao arguido.

203ALBUQUERQUE,

Paulo Sérgio Pinto de. Comentário do Código de Processo Penal à luz da
Constituição da República e da Convenção Européia dos Direitos do Homem. Lisboa: Universidade
Católica, 2011. p. 565. “[...] devendo ter-se como termo de referência de aplicação da lei o momento da
prática do crime”, completa o autor.
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2.1.1.2 Princípios da Necessidade, Adequação e da Proporcionalidade

!
Estes princípios encontram-se expressamente previstos no artigo 193, nº 1 do
CPPP204; mas é no artigo 192, nº 2 deste diploma legal em que se garante a necessidade, ao
se afirmar que “[...] nenhuma medida de coacção ou de garantia patrimonial é aplicada
quando houver fundados motivos para crer na existência de causas de isenção da
responsabilidade ou de extinção do procedimento criminal”.205
Uma vez necessária a aplicação de uma medida, a adequação preceitua que entre as
legalmente admissíveis, aplica-se aquela suficiente para salvaguardar as exigências
cautelares que o caso requer. Nada diferente do nosso sistema; inclusive quanto aos
preceitos qualitativos (quando há pertinência entre a medida e o fim almejado) e
quantitativos (duração ou intensidade).206
A adequação liga-se, ainda, ao dever de que as medidas impostas estejam
relacionadas à situação personalíssima de cada arguido, impossibilitando decretações e
motivações genéricas, cujo despacho utiliza-se de fórmulas estereotipadas e textos préformatados.207
O nº 4 do artigo 193 assegura, ainda, que direitos fundamentais diversos daqueles
visados pela medida devem permanecer garantidos, quando haja possibilidade de aplicação
sem conflitos.208

204Artigo

193.º Princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade.
1 - As medidas de coacção e de garantia patrimonial a aplicar em concreto devem ser necessárias e
adequadas às exigências cautelares que o caso requerer e proporcionais à gravidade do crime e às sanções
que previsivelmente venham a ser aplicada.

205Trata-se,

de fato, do requisito negativo do fumus comissi delicti, como vimos no item 1.3.2.1 supra.

206“O

princípio da adequação, consagrado no art. 193º, significa que a medida a aplicar ao arguido deve ser
idónea para satisfazer as necessidades cautelares do caso e, por isso, há-de ser escolhida em função da
cautela, da finalidade a que se destina” (SILVA, Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa:
Babel, 2011. p. 361); GONÇALVES, Fernando; ALVES, Manuel João. As medidas de coação no
processo penal português. Coimbra: Almedina, 2011. p. 64.

207ALBUQUERQUE,

Paulo Sérgio Pinto de. Comentário do Código de Processo Penal à luz da
Constituição da República e da Convenção Européia dos Direitos do Homem. Lisboa: Universidade
Católica, 2011. p. 568.

208SILVA,

Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. p. 362.
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Desta feita, a necessidade, ainda, exige que o fim visado pela medida de coação
decretada não possa ser obtido por outro meio menos gravoso aos direitos do arguido,
numa afinidade precisa com a nossa visão do critério da proporcionalidade.209
A proporcionalidade (strictu sensu), por sua vez, exige que o ajuste da medida de
coação esteja em harmonia com a gravidade do crime imputado, em uma relação direta
entre a medida e a possível pena aplicável.210
Não é por menos que o CPPP possui, em cada medida, indicação relativa de seu
cabimento para delitos de diferentes patamares de pena, em um espécie de
proporcionalidade positivada. Este preceito, aliás, está positivado também no artigo 18, nº
2 da Constituição portuguesa: “A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias
nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao
necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente
protegidos.”
Também no artigo 193, nº 2 do CPPP, bem como por consequência lógica dos
princípios aqui cuidados, decorre a subsidiariedade da prisão preventiva ou a obrigação de
permanência na habitação. Igualmente no Direito português a restrição maior da liberdade
é tida como ultima ratio.211

!
2.1.1.3 Princípio da Precariedade: dos prazos máximos de duração das medidas de
coação

!
Diante deste princípio, bem como da presunção de inocência, as medidas de coação
não devem permear o comunitariamente insuportável. Por esta razão é que o legislador
português estabeleceu, nos artigos 215 e 218 do CPPP, prazos máximos de duração da
prisão preventiva, bem como das demais medidas, respectivamente.212
209ALBUQUERQUE,

Paulo Sérgio Pinto de. Comentário do Código de Processo Penal à luz da
Constituição da República e da Convenção Européia dos Direitos do Homem. Lisboa: Universidade
Católica, 2011. p. 570.

210SILVA,

Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. p. 362.

211SILVA,

Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. p. 364.

212GONÇALVES,

Fernando; ALVES, Manuel João. As medidas de coação no processo penal português.
Coimbra: Almedina, 2011. p. 66; SILVA, Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel,
2011. p. 412-414.
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Desta forma, o prazo de duração das medidas de coação alternativas à prisão estão
condicionados aos prazos desta.
Trata-se de clara observância à manifestação constitucional da presunção de
inocência, bem como atinente à proporcionalidade, de forma que a excepcionalidade das
medidas devem se ater a um determinado tempo, conforme dispõe o artigo 28, nº 4 da
Carta de República.213
Assim, para os prazos da prisão preventiva, temos o seguinte quadro214:

!
!
!
!
213Artigo

28.º Prisão preventiva: 4. A prisão preventiva está sujeita aos prazos estabelecidos na lei.

214Artigo

215.º Prazos de duração máxima da prisão preventiva.
1 - A prisão preventiva extingue-se quando, desde o seu início, tiverem decorrido: a) Quatro meses sem
que tenha sido deduzida acusação; b) Oito meses sem que, havendo lugar a instrução, tenha sido proferida
decisão instrutória; c) Um ano e dois meses sem que tenha havido condenação em 1.ª instância; d) Um ano
e seis meses sem que tenha havido condenação com trânsito em julgado.
2 - Os prazos referidos no número anterior são elevados, respectivamente, para seis meses, dez meses, um
ano e seis meses e dois anos, em casos de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada, ou
quando se proceder por crime punível com pena de prisão de máximo superior a 8 anos, ou por crime: a)
Previsto no artigo 299.º, no n.º 1 do artigo 318.º, nos artigos 319.º, 326.º, 331.º ou no n.º 1 do artigo 333.º
do Código Penal e nos artigos 30.º, 79.º e 80.º do Código de Justiça Militar, aprovado pela Lei n.º
100/2003, de 15 de Novembro; b) De furto de veículos ou de falsificação de documentos a eles
respeitantes ou de elementos identificadores de veículos; c) De falsificação de moeda, títulos de crédito,
valores selados, selos e equiparados ou da respectiva passagem; d) De burla, insolvência dolosa,
administração danosa do sector público ou cooperativo, falsificação, corrupção, peculato ou de
participação económica em negócio; e) De branqueamento de vantagens de proveniência ilícita; f) De
fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito; g) Abrangido por convenção sobre
segurança da navegação aérea ou marítima.
3 - Os prazos referidos no n.º 1 são elevados, respectivamente, para um ano, um ano e quatro meses, dois
anos e seis meses e três anos e quatro meses, quando o procedimento for por um dos crimes referidos no
número anterior e se revelar de excepcional complexidade, devido, nomeadamente, ao número de arguidos
ou de ofendidos ou ao carácter altamente organizado do crime.
4 - A excepcional complexidade a que se refere o presente artigo apenas pode ser declarada durante a 1.ª
instância, por despacho fundamentado, oficiosamente ou a requerimento do Ministério Público, ouvidos o
arguido e o assistente.
5 - Os prazos referidos nas alíneas c) e d) do n.º 1, bem como os correspondentemente referidos nos n.os 2
e 3, são acrescentados de seis meses se tiver havido recurso para o Tribunal Constitucional ou se o
processo penal tiver sido suspenso para julgamento em outro tribunal de questão prejudicial.
6 - No caso de o arguido ter sido condenado a pena de prisão em 1.ª instância e a sentença condenatória ter
sido confirmada em sede de recurso ordinário, o prazo máximo da prisão preventiva eleva-se para metade
da pena que tiver sido fixada.
7 - A existência de vários processos contra o arguido por crimes praticados antes de lhe ter sido aplicada a
prisão preventiva não permite exceder os prazos previstos nos números anteriores.
8 - Na contagem dos prazos de duração máxima da prisão preventiva são incluídos os períodos em que o
arguido tiver estado sujeito a obrigação de permanência na habitação.
* Os prazos de duração máxima até à condenação em primeira instância e até à condenação transitada em
julgado são prorrogáveis por mais seis meses, tendo havido recurso para o Tribunal Constitucional ou
suspensão do processo para julgamento de questão prejudicial.

- 68 -

Quadro 1 ‒ Prazos da prisão preventiva
Regime Geral
Crimes do art. 215,
nº 2

Demais Crimes

Regime Especial
(art. 215, nº 2 e 3,
especialmente
complexos)

...acusação

6 meses

4 meses

12 meses

...decisão instrutória

10 meses

8 meses

16 meses

...condenação de 1º
grau*

18 meses

14 meses

30 meses

...condenação
transitada*

24 meses

18 meses

40 meses

!

Do início até à...

Fonte: Elaborado pelo autor.

Perceba, entretanto, que os prazos não são estipulados de maneira fixa, sendo
apenas o limite máximo permitido até que se atinja determinada fase processual. Passado o
limite de cada fase sem que esta tenha se realizado, extingue-se a medida cautelar aplicada,
podendo ela ser renovada após a transposição da fase, caso permaneçam os requisitos da
decretação.
O nº 6 do artigo 215 do CPPP afirma que o prazo de duração da prisão ‒ ou de
outra medida ‒ deve ser metade daquele computado na condenação, haja vista o teor do
artigo 61, nº 2, do Código Penal: a liberdade condicional opera-se quando encontrar
metade da pena cumprida.215
Desproporcional é a medida acauteladora que ultrapassa as restrições que o arguido
sofrerá ante a condenação.
O artigo 216 é auto explicativo e sem maiores discussões na doutrina: “O decurso
dos prazos previstos no artigo anterior suspende-se em caso de doença do arguido que
imponha internamento hospitalar, se a sua presença for indispensável à continuação das
investigações”.
Dessa forma, para as medidas de obrigação de apresentação periódica (art. 198) e
suspensão do exercício de profissão, de função, de actividade e de direitos (art. 199), os
prazos máximos são os indicados no nº 1 do artigo 215, elevados ao dobro, ante o disposto
no artigo 218, nº 1 do CPPP.

215GONÇALVES,

Fernando; ALVES, Manuel João. As medidas de coação no processo penal português.
Coimbra: Almedina, 2011. p. 116.

- 69 -

Já o prazo para a medida de proibição de condutas (art. 200) são os mesmos da
prisão preventiva, até mesmo à suspensão do decurso deste prazo.
A obrigação de permanência na habitação se opera, em tudo, igual ao disposto
para a prisão preventiva.
As demais medidas (termo de identidade e residência e caução) não se sujeitam à
qualquer prazo, vigorando até que se opere sua extinção, como veremos no estudo do
artigo 214.216

!
2.1.2 Requisitos e Procedimento para Aplicação da Medida Cautelar Pessoal

!
A constituição de arguido é pressuposto positivo e condição sine qua non para que
se possa aventar a possibilidade de aplicação de uma medida. Está previsto no artigo 192,
nº 1 do CPPP.217
“A constituição como arguido tem por finalidade assegurar à pessoa a quem for
aplicada qualquer medida de coacção ou de garantia patrimonial o exercício de direitos
processuais atinentes à qualidade de arguido (arts. 60º e ss)” explica Germano Marques
da Silva.218

216GONÇALVES,

Fernando; ALVES, Manuel João. As medidas de coação no processo penal português.
Coimbra: Almedina, 2011. p. 118.

217Artigo

192.º Condições gerais de aplicação
1 - A aplicação de medidas de coacção e de garantia patrimonial depende da prévia constituição como
arguido, nos termos do artigo 58.º, da pessoa que delas for objecto.

218SILVA,

Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. p. 349. O autor ainda
anota: “A constituição de arguido não pressupunha, antes da revisão do Código de 2007, necessariamente a
existência de indícios de culpabilidade, bastava que corresse inquérito contra pessoa determinada e esta
prestasse declarações perante qualquer autoridade judiciária ou órgão de polícia criminal. (...) Exige-se
agora que <haja fundada suspeita da prática de crime>. Esta alteração do Código vai acarretar
necessariamente dificuldades. Antes da revisão de 2007, a pessoa contra quem corresse o inquérito devia
ser sujeita a termo de identidade e residência a partir do momento em que prestasse declarações, se o
processo devesse prosseguir, existissem ou não no processo indícios de culpabilidade. Não é assim agora.
Com efeito, mesmo que a pessoa contra quem corra inquérito preste declarações no inquérito, não sendo
constituída arguido, não lhe pode ser aplicada medida de coação de termo de identidade. É que o termo de
identidade e residência é uma medida de coação e não simples termo de identificação e as medidas de
coação só podem ser aplicadas aos arguidos. Este sistema vai causar dificuldades, desde logo a de saber
em que qualidade presta declarações a pessoa contra quem corre inquérito, antes de ser constituída
arguido. Tem direito ao silêncio? Comete crime de falsidade de testemunho se cometer falsidade?”.
Acompanham-no GONÇALVES, Fernando; ALVES, Manuel João. As medidas de coação no processo
penal português. Coimbra: Almedina, 2011. p. 55.
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Está relacionada com o nosso indiciamento no Inquérito Policial. Mas,
diferentemente de nosso sistema, apenas após ser constituído arguido é que se mostra
possível a aplicação das medidas de coação.
São pressupostos de aplicação das medidas, assim, o fumus comissi delicti e o
periculum libertatis.
A exigência do fumus comissi delicti decorre não só da própria necessidade de
condição de arguido (art. 192, nº 1), como dos artigos “194, 197, nº 1, 198 e 199, ao
exigirem a imputação, e dos arts. 200, 201 e 202, ao exigirem fortes indícios de prática de
crime doloso”.219
É sempre necessária a indicação da prática de crime determinado, específico; além
da decorrência do fumus comissi delicti, é com base na pena abstrata deste crime, em tese
cometido, que se calculará o tempo máximo de aplicação da medida de coação (princípio
da precariedade retro).
O periculum libertatis está expressamente previsto no artigo 204 do CPPP220, e que
no momento da aplicação deve haver fuga ou perigo de fuga (nossa garantida de aplicação
da lei penal), perigo de perturbação do inquérito ou processo

(correlação com nossa

conveniência da instrução processual) e o perigo em razão da natureza ou circunstâncias do

219SILVA,

Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. p. 351. Os artigos
mencionados explicitam as medidas de coação suscetíveis de aplicação diante da pena e do crime.

220Capítulo

II: Das condições de aplicação das medidas
Artigo 204.º Requisitos gerais:
Nenhuma medida de coacção, à excepção da prevista no artigo 196.º, pode ser aplicada se em concreto se
não verificar, no momento da aplicação da medida: a) Fuga ou perigo de fuga; b) Perigo de perturbação do
decurso do inquérito ou da instrução do processo e, nomeadamente, perigo para a aquisição, conservação
ou veracidade da prova; ou c) Perigo, em razão da natureza e das circunstâncias do crime ou da
personalidade do arguido, de que este continue a actividade criminosa ou perturbe gravemente a ordem e a
tranquilidade públicas.
Sobre o artigo em referência, Carlos Alberto Simões de Almeida coloca que “[...] a norma é sobejamente
esclarecedora, mas não nos dispensamos, porque de extrema importância, até para a posterior
compreensão dos demais sistemas processuais que analisaremos, de fazer notar a incisiva presença,
implícita e explícita, dos requisitos de urgência, de ‘polícia’ processual e de perigo na demora” (grifos
originais) (Medidas cautelares e de polícia do processo penal em direito comparado. Coimbra:
Almedina, 2006. p. 40).
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crime ou da personalidade do arguido (como dito em nosso ordenamento, garantia da
ordem pública). Vejamo-los em análise particular.221

!
2.1.2.1 Fuga ou Perigo de Fuga

!
Tal situação só poderá ocorrer quando o arguido estiver submetido ao termo de
identidade e residência, haja vista manter sua plena liberdade de movimentos, podendo,
inclusive, ausentar-se, quando não jungido à esta medida.222
Aqui, não há presunção ou mera suposição, sendo necessária a comprovação do
perigo concreto, não bastando o mero juízo de probabilidade deduzido de assunção
abstrata.223
Também lá a crítica se faz quando a fundamentação é deduzida pela gravidade do
crime e da capacidade financeira do arguido.224

!
2.1.2.2 Perigo de Deturpação do Decurso do Inquérito ou da Instrução do Processo

!
Mais uma vez, neste, como em todos os pressupostos das medidas de coação,
exige-se uma fundamentação de perigo ou ocorrência em concreto. A enorme gama de
meios que a autoridade judiciária e policial possuem para investigar impedem que uma
medida seja imposta diante da comodidade de tais autoridades.225
221“Quanto

ao perigo ‒ condição também comum a todas as alíneas ‒ deve ser real e iminente, não
meramente hipotético, virtual ou longínquo, e resultar da ponderação dos factores supra referidos, em face
das regras da experiência comum. E é também no pressuposto destas regras que o juiz, na sua livre
convicção, deverá aferir de cada um dos requisitos vertidos nas alíneas do art. 204.º, do C.P.P”, explica
Frederico Isasca (A prisão preventiva e restantes medidas de coacção. In: PALMA, Maria Fernanda.
(Coord.). Jornadas de direito processual penal e direitos fundamentais. Coimbra: Almedina, 2004. p.
109).

222SILVA,

Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. p. 355. Acompanham-no,
GONÇALVES, Fernando; ALVES, Manuel João. As medidas de coação no processo penal português.
Coimbra: Almedina, 2011. p. 60.

223Trata-se,

inclusive, de evolução normativa (e não apenas doutrinária ou jurisprudencial), a medida que o
antigo Código de Processo Penal Português de 1929 era menos exigente, justificando tal possibilidade no
mero “fundado receio de fuga” (CPPP de 1929, art. 291, §2º). No sentido, GONÇALVES, Fernando;
ALVES, Manuel João. As medidas de coação no processo penal português. Coimbra: Almedina, 2011.
p. 59.

224SILVA,

Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. p. 356; Ibid., p. 60.

225SILVA,

Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. p. 357.
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Isto porque, para além das formas de perturbação também aqui presentes, como
intimidação de testemunhas por exemplo, também para aquisição, conservação ou
veracidade da prova é possível a aplicação de medidas.
O que não deve ocorrer é que com tal pretexto, se prejudique a atividade defensiva,
obrigando-o a colaborar ativamente na investigação ou instrução processual.226

!
2.1.2.3 Perigo, em Razão da Natureza e Circunstâncias do Crime ou da Personalidade
do Arguido, de que este Continue a Actividade Criminosa ou Perturbe
Gravemente a Ordem e a Tranquilidade Públicas

!
A recente alteração desta alínea (c) pela Lei nº 48/2007 teve a intenção de clarificar
que a aplicação de uma medida de coação sob tal fundamento “[...] não pode servir para
acautelar a prática de qualquer crime pelo arguido, mas tão-só a continuação da
actividade criminosa pela qual o arguido está indiciado” explica Germano Marques da
Silva.227
Afinal, de outra sorte se assemelharia à uma medida de segurança, alheia ao
processo em que é aplicada.
Vê-se, assim, que guarda estreita relação com nossa garantia da ordem pública.228

!
!
226SILVA,

Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. p. 357; GONÇALVES,
Fernando; ALVES, Manuel João. As medidas de coação no processo penal português. Coimbra:
Almedina, 2011. p. 62.

227SILVA,

Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. p. 359. No sentido,
ISASCA, Frederico. A prisão preventiva e restantes medidas de coacção. In: PALMA, Maria Fernanda.
(Coord.). Jornadas de direito processual penal e direitos fundamentais. Coimbra: Almedina, 2004. p.
111.

228“Quanto

aos dois primeiros items teremos v.g., aqueles crimes que agitam fortemente a comunidade
despertando sentimentos de vindicta, de realização da justiça popular, são crimes que pela brutalidade com
que são cometidos e/ou pela particular fragilidade ou impossibilidade de defesa da vítima, levam o cidadão
comum a um descrédito nas instâncias formais de controlo, em face da resposta que o sistema oferece e
que fica muito aquém daquela que, num momento de particular emoção, de choque, a comunidade exige.
E no que se refere à personalidade do arguido, também aqui cabem aqueles casos em que a postura do
arguido cria o temor, o pânico ou grande insegurança, despertando sentimentos de ódio, de vingança, de
eliminação física”, conforme Frederico Isasca (A prisão preventiva e restantes medidas de coacção. In:
PALMA, Maria Fernanda. (Coord.). Jornadas de direito processual penal e direitos fundamentais.
Coimbra: Almedina, 2004. p. 111).
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2.1.2.4 Requerimento do Ministério Público

!
A imposição de um medida de coação, com exceção do termo de identidade e
residência, pressupõe um requerimento prévio do Ministério Publico e decisão judicial
(juiz de instrução), se na fase do inquérito, ou aplicação oficiosa, se já no processo
criminal (juiz do processo) (art. 194, nº 1).
Neste último caso, a não oitiva do Parquet acarreta nulidade da imposição,
conforme disposição legal nº 1 do referido artigo.
Sónia Fidalgo explica que, embora o nº 2 do artigo 268 do CPPP mencione como
possíveis requerentes, além do Ministério Público, a autoridade policial, o próprio arguido
e o assistente, “[...] o titular da fase de inquérito é o Ministério Público, a cuja actividade
subordinam a sua intervenção no processo (art. 69, nº 1, do CPPP)”.229
Com isto, àqueles agentes cabe, apenas, sugerir ao Parquet o requerimento de
aplicação das medidas.
Questão controvertida230 no sistema português, sanada pela recente Lei nº 20 de
2013 corresponde à possibilidade de o Magistrado aplicar medida diversa daquela
requerida pelo Ministério Público. Mais: e a aplicação de medida mais grave?
As revisões de 2007 e 2010 do Código de Processo Penal português, Leis nº 48 e
26, respectivamente, traziam ainda a antiga redação do artigo 194, onde, no nº 2, “[...]
durante o inquérito, o juiz não pode aplicar medida de coacção ou de garantia

229FIDALGO,

Sónia. Medidas de coacção: aplicação e impugnação (Breves notas sobre a revisão da revisão).
Revista do Ministério Público, n. 123, p. 252, jul./set. 2010.
Artigo 268.º Actos a praticar pelo juiz de instrução
1 - Durante o inquérito compete exclusivamente ao juiz de instrução: a) Proceder ao primeiro
interrogatório judicial de arguido detido; b) Proceder à aplicação de uma medida de coacção ou de garantia
patrimonial, à excepção da prevista no artigo 196.º, a qual pode ser aplicada pelo Ministério Público; c)
Proceder a buscas e apreensões em escritório de advogado, consultório médico ou estabelecimento
bancário, nos termos do n.º 3 do artigo 177.º, do n.º 1 do artigo 180.º e do artigo 181.º; d) Tomar
conhecimento, em primeiro lugar, do conteúdo da correspondência apreendida, nos termos do n.º 3 do
artigo 179.º; e) Declarar a perda, a favor do Estado, de bens apreendidos, quando o Ministério Público
proceder ao arquivamento do inquérito nos termos dos artigos 277.º, 280.º e 282.º; f) Praticar quaisquer
outros actos que a lei expressamente reservar ao juiz de instrução.
2 - O juiz pratica os actos referidos no número anterior a requerimento do Ministério Público, da
autoridade de polícia criminal em caso de urgência ou de perigo na demora, do arguido ou do assistente.
Artigo 69.º Posição processual e atribuições dos assistentes
1 - Os assistentes têm a posição de colaboradores do Ministério Público, a cuja actividade subordinam a
sua intervenção no processo, salvas as excepções da lei.

230FIDALGO,

Sónia. Medidas de coacção: aplicação e impugnação (Breves notas sobre a revisão da revisão).
Revista do Ministério Público, n. 123, p. 249-252, jul./set. 2010.
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patrimonial mais grave que a requerida pelo Ministério Público, sob pena de nulidade”,
recém alterada em 2013 para: “[...] durante o inquérito, o juiz pode aplicar medida de
coação diversa, ainda que mais grave, quanto à sua natureza, medida ou modalidade de
execução, da requerida pelo Ministério Público, com fundamento nas alíneas a) e c) do
artigo 204.º” e nº 3 (acrescido),

!

[...] durante o inquérito, o juiz não pode aplicar medida de coação mais grave,
quanto à sua natureza, medida ou modalidade de execução, com fundamento na
alínea b) do artigo 204.º nem medida de garantia patrimonial mais grave do que
a requerida pelo Ministério Público, sob pena de nulidade.231

2.1.2.5 Prévia Audição do Arguido

!
Modelo do sistema adotado

no Brasil, o artigo 194, nº 3, impõe a audição do

arguido antes da aplicação de qualquer das medidas de coação, ressalvado,
justificadamente, os casos de impossibilidade de fazê-lo.
Neste último caso, sendo-lhe aplicada medida de coação, deve, de pronto, ser
apresentado ao juiz para que possa defender-se quanto à legalidade, necessidade,
adequação e proporcionalidade, conforme disposto no art. 254, nº 1, al. “a”.232
Sónia Fidalgo aponta a existência de um debate com relação à qual forma deve se
dar a oitiva do arguido: audição necessariamente pessoal, presencial, não presencial, por

231Em

manifestações anteriores à recente reforma, Manuel Lopes Maia Gonçalves (Código de Processo
Penal anotado. Coimbra: Almedina, 2001. p. 436) e Odete Maria de Oliveira (PALMA, Maria Fernanda
(Coord.) Jornadas de Direito Processual Penal e Direitos Fundamentais. Coimbra: Almedina, 2004.
pg. 170), firmaram entendimento pela impossibilidade de aplicação de medida mais grave, ou mesmo
diversa, daquela requerida pelo Parquet. Argumentam, precipuamente, que tal atitude poderia por em risco
o plano de investigação do Ministério Público. Entretanto, em sentido contrário, corroborado pela
modificação em voga, Germano Marques da Silva (Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. p.
308); Fernando Gonçalves e Manuel João Alves (As medidas de coação no processo penal português.
Coimbra: Almedina, 2011. p. 72) concluem ser equivocada a visão de que as medidas de coação se
justificam pela necessidade de investigação. Tais medidas são cautelares, visam assegurar a realização dos
fins do processo, ou, ainda, prevenir a continuação de atividade criminosa e o alarme social; nunca o
inquérito ou investigação.

232SILVA,

Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. p. 368.
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escrito? E conclui, por força do artigo 141, nº 4 do CPPP, que “[...] implicará um acto
pessoal, presencial de audição”.233

!
2.1.3 Medidas de Coação em Espécie: panorama geral e critérios de escolha

!
As medidas de coação estão previstas dos artigos 196 ao 202 do CPPP. São elas:

!
a) Termo de Identidade e Residência234 (artigo 196 do CPPP), para a qual, que pelo teor
da exceção contida no artigo 204 daquele código, não se aplicam os pressupostos das
cautelares (fumus commissi delicti e periculum libertatis).

!
Tal fato não retira o caráter cautelar da medida, vez que a sujeição a esta medida
implica verdadeira restrição à liberdade do indivíduo. Esses deveres consistem, além da
identificação do arguido e indicação de sua residência, não mudar de seu local de habitação
nem dele se ausentar por mais de cinco dias sem comunicar novo local ou onde possa ser
encontrado, o dever de comparecer perante a autoridade competente e de se manter à sua
disposição sempre que a lei assim obrigar ou para tal for devidamente notificado.235
É a única medida de aplicação certa, independentemente da espécie ou gravidade da
pena aplicável ao crime, sempre podendo ser cumulável com qualquer outra, além de ser

233FIDALGO,

Sónia. Medidas de coacção: aplicação e impugnação (Breves notas sobre a revisão da revisão).
Revista do Ministério Público, n. 123, p. 253, jul./set. 2010. A autora aponta, ainda, “Parecer da
Associação Sindical dos Juízes Portugueses” no sentido de que se permita o contraditório por escrito em
casos menos graves (em face da notificação do requerimento do Ministério Público), deixando a forma
presencial para os casos graves (aquelas “as quais a lei exige a verificação de fortes indícios”). Aduz,
entretanto, que tal solução, embora plausível, carece de lei que expressamente assim o preveja.

234O

que o diferencia da identificação obrigatória de todo aquele que presta declarações é que o Termo de
Identidade e Residência, prestado por arguido, acarreta aquelas obrigações processuais. Mister esclarecer
que, apesar do silêncio da letra fria da lei, é passível de aplicação às pessoas jurídicas arguidas, vez que,
embora não tenham residência, local de trabalho, ou domicílio, possuem sede, ou local onde funciona sua
administração, localidade onde deverão ser notificadas (ALBUQUERQUE, Paulo Sérgio Pinto de.
Comentário do Código de Processo Penal à luz da Constituição da República e da Convenção
Européia dos Direitos do Homem. Lisboa: Universidade Católica, 2011. p. 581).

235Conferir

artigo 196 do CPPP.
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aplicada por qualquer autoridade judiciária ou órgão de polícia criminal. Há de ser aplicada
sempre que haja a constituição de arguido.236

!
b) Caução237 (artigo 197 do CPPP) consiste, nos moldes de nossa fiança, em medida
cautelar que visa à garantir, patrimonialmente, o fiel cumprimento dos deveres
processuais. Em sede de descumprimento desses deveres, “[...] resulta a quebra da
caução, revertendo o seu valor para o Estado”, explica Germano Marques da Silva.238

!
Resulta do nº 1 do artigo em referência que somente pode ser aplicada se o crime
imputado for punível com pena de prisão, qualquer que seja ela. Deve, como toda medida
cautelar (que não o Termo de Identidade e Residência), subsumir-se às exigências
cautelares da adequação, necessidade e proporcionalidade.

!
c) Obrigação de Apresentação Periódica, tendo como requisito específico que o crime
imputado seja punido com pena máxima superior a 6 meses, esta medida de coação se
encontra prevista no artigo 198 do CPPP. Trata-se da obrigação de apresentação
periódica em uma entidade judiciária ou órgão de polícia criminal determinado, em
dias e horas preestabelecidos.

!
Por “razões óbvias”, explica Germano Marques da Silva, “[...] na fixação do dia
hora e local da apresentação do arguido sujeito a esta medida, o juiz deve tomar em conta
as exigências profissionais e o local em que o arguido habita”.239
236SILVA,

Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. p. 385. Paulo Sérgio Pinto
de Albuquerque explica que “[...] a existência de uma medida de coacção de aplicação obrigatória não é
inconstitucional, uma vez que as obrigações por ela impostas visam assegurar a comunicação do arguido e,
portanto, constituem uma decorrência do próprio estatuto de arguido” (Comentário do Código de
Processo Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Européia dos Direitos do
Homem. Lisboa: Universidade Católica, 2011. p. 580).

237Diferencia-se

da caução econômica pois, esta visa garantir o cumprimento de obrigações de natureza
patrimonial decorrentes do processo (custas) ou indenizações resultantes de condenações. Já a caução,
como visto, uma medida cautelar de garantia processual (SILVA, Germano Marques da. Curso de
processo penal. Lisboa: Babel, 2011. p. 388; GONÇALVES, Fernando; ALVES, Manuel João. As
medidas de coação no processo penal português. Coimbra, Almedina: 2011. p. 83).

238SILVA,

Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. p. 387. Também o teor do
Artigo 208 do CPPP.

239SILVA,

Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. p. 391.
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d) Suspensão do Exercício de Profissão, de Função, de Atividade ou de Direitos (artigo
199 do CPPP), tem como preceito que o crime imputado tenha pena de prisão máxima
superior a dois anos, além da necessária previsão de interdição do exercício respectivo
também como efeito da condenação.240

!
“As várias alíneas do art. 199, nº 1, enumeram as suspensões possíveis. Ante o
carácter excepcional de toda e qualquer medida de coacção, trata-se de uma enumeração
taxativa”, explica Germano Marques da Silva.241
Como coloca Carlos Alberto Simões de Almeida,
[...] naturalmente, o que se procura evitar será a eventual frustração de provas
que podem estar facilmente acessíveis ou na disponibilidade dos titulares de
cargos públicos, a hipotética dissipação de bens alheios, ou mesmo a
continuação da actividade criminosa, mais susceptível de se verificar se o
arguido mantiver determinados direitos e poderes, como o poder paternal, por
exemplo.242

e)

Proibição e Imposição de Condutas (artigo 200 do CPPP), é medida aplicável apenas
aos arguidos imputados de crimes dolosos cuja pena de prisão máxima seja superior
a três anos, além dos “fortes indícios”, como se vê na redação legislativa.

!
Salta ao olhos, antes de tudo, o fato de se prever como requisito especial de tal
medida a necessidade de “forte indícios de prática de crime doloso”. Ora, que se requeira a
necessidade de prática dolosa, em detrimento das culposas, não há problema. Ocorre que
240Consoante

Artigos 66 a 69 do Código Penal Português; SILVA, Germano Marques da. Curso de processo
penal. Lisboa: Babel, 2011. p. 391.

241SILVA,

Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. p. 391. No mesmo sentido,
GONÇALVES, Fernando; ALVES, Manuel João. As medidas de coação no processo penal português.
Coimbra, Almedina: 2011. p. 92. Assim sendo, são possíveis as suspensões do exercício de: profissão,
função ou atividade, públicas e privadas; do poder paternal, da tutela, da curatela, da administração de
bens ou da emissão de títulos de crédito.
Como apontam Fernando Gonçalves e Manuel João Alves, antes mesmo da revisão operada pela Lei
nº 48/2007, questionava-se se o conceito de função pública abrangeriam os cargos políticos. Sobre o tema,
em resumo, o Tribunal Constitucional (Acórdão do Tribunal Constitucional nº 41/2000, de 26.01.2000,
processo nº 481/97) assentou que não envolvia tais cargos (políticos), vez que não se poderia permitir que
um mandado emergente do sufrágio popular pudesse ser perdido ou suspenso senão em virtude de
sentença penal condenatória definitiva. “Na realidade, dificilmente seria congruente com a proeminência
do princípio democrático que o exercício de um mandato popular pudesse ser suspenso a título de medida
cautelar ou preventiva em processo penal, ainda mais antes mesmo da pronúncia definitiva pela prática de
um crime”, completam os autores (As medidas de coação no processo penal português. Coimbra,
Almedina: 2011. p. 89).

242ALMEIDA,

Carlos Alberto Simões de. Medidas cautelares e de polícia do processo penal em direito
comparado. Coimbra: Almedina, 2006. p. 42.
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toda e qualquer medida só há de ser aplicada, seguindo os requisitos das medidas
cautelares, bem como à luz da proporcionalidade, quando haja comprovação de fortes
indícios, como vimos.243
Mais uma vez, a proibição ou imposição de condutas encontra-se enumerada de
forma taxativa244 no dispositivo, quais sejam: “a) Não permanecer, ou não permanecer sem
autorização, na área de uma determinada povoação, freguesia ou concelho ou na residência
onde o crime tenha sido cometido ou onde habitem os ofendidos, seus familiares ou outras
pessoas sobre as quais possam ser cometidos novos crimes; b) Não se ausentar para o
estrangeiro, ou não se ausentar sem autorização; c) Não se ausentar da povoação, freguesia
ou concelho do seu domicílio, ou não se ausentar sem autorização, salvo para lugares
predeterminados, nomeadamente para o lugar do trabalho; d) Não contactar, por qualquer
meio, com determinadas pessoas ou não frequentar certos lugares ou certos meios; e) Não
adquirir, não usar ou, no prazo que lhe for fixado, entregar armas ou outros objectos e
utensílios que detiver, capazes de facilitar a prática de outro crime; f) Se sujeitar, mediante
prévio consentimento, a tratamento de dependência de que padeça e haja favorecido a
prática do crime, em instituição adequada”.

243Sobre

a questão, no entanto, corroborando com o entendimento legislativo, explicam: “[...] significa que,
face aos elementos de prova disponíveis seja possível formar a convicção sobre a séria probabilidade de
condenação, não bastando, assim, que seja, apenas, mais provável a condenação do que a absolvição. A
probabilidade de condenação há-de, pois, ser relevante, séria ou suficientemente importante, face à
absolvição. Por outro lado, a forma de cometimento do crime tem de ser dolosa e não
negligente” (GONÇALVES, Fernando; ALVES, Manuel João. As medidas de coação no processo penal
português. Coimbra, Almedina: 2011. p. 93). Paulo Sérgio Pinto de Albuquerque explica que apesar da
multiplicidade de expressões no direito português que distinguem os diferentes graus de convicção (ex.:
prova além da presunção de inocência, indícios fortes, sinais claros, indícios fundados, prova bastante
etc.), existem efetivamente quatro níveis de convicção: indícios para além da presunção de inocência,
indícios fortes (ou sinais claros), indícios suficientes (ou prova bastante), ou, ainda, indícios fundados.
Quanto à questão em voga, “[...] indícios fortes são as razões que sustentam e revelam uma convicção
indubitável de que, de acordo com os elementos conhecidos no momento de prolação de uma decisão
interlocutória, um facto se verifica. Este grau de convicção é o mesmo que levaria à condenação se os
elementos conhecido no final do processo fossem os mesmos do momento da decisão interlocutória. A
diferença entre um e outro reside apenas na variação da base dos elementos conhecidos no momento da
decisão interlocutória e no momento da sentença. Por esta razão o legislador só consagra o crivo dos
indícios forte para aplicação das medidas cautelares mais graves, que implicam uma limitação de tal
maneira intensa da liberdade que constituem, no plano fáctico, uma antecipação dos efeitos negativos da
condenação pelos factos” (Comentário do Código de Processo Penal à luz da Constituição da
República e da Convenção Européia dos Direitos do Homem. Lisboa: Universidade Católica, 2011. p.
346-347).

244SILVA,

Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. p. 392.
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As medidas do rol podem ser aplicadas em separado ou cumulativamente entre si,
bem como com quaisquer outras medidas, que não a de prisão ou permanência na
habitação.245
A proibição e imposição de condutas visa, sobretudo, as finalidades das medidas
previstas nas alíneas “b” e “c” do artigo 204 do CPPP, como explicam Fernando Gonçalves
e Manual João Alves, apontando que “[...] uma das formas de evitar a continuação da
actividade criminosa é a proibição de contactar com certas pessoas ou de frequentar
certos lugares”, acrescendo que para acautelar a perturbação da ordem “[...] pode ser
adequada a proibição de permanecer na área de um determinado povo [...] onde o crime
tenha sido cometido ou onde residam os ofendidos”.246

!
f)

Obrigação de Permanência na Habitação (artigo 201 do CPPP), trata-se da segunda
medida de coação mais restritiva no direito português, estando atrás apenas da prisão
preventiva. Concretiza-se no dever imposto ao arguido de “[...] não se ausentar, ou de
não se ausentar sem autorização, da habitação própria ou de outra em que de
momento resida ou, nomeadamente, quando tal se justifique, em instituição adequada
a prestar-lhe apoio social e de saúde”, sendo que para tanto, necessário que a
imputação seja de crime doloso punido com pena máxima superior a 3 anos.

!
Respeitando a proporcionalidade e a ideia de que a máxima restrição da liberdade
(e locomoção) do sujeito deve se dar como última ratio, o próprio legislador especificou no
nº 1 do artigo em comento “[...] se considerar inadequadas ou insuficientes, no caso, as
medidas referidas nos artigos anteriores”, o juiz poderá implementar tal medida.
Germano Marques da Silva acrescenta que se trata de medida maleável, “[...] pois
compatível com a autorização de o arguido se ausentar do local onde deva permanecer,

245SILVA,

Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. p. 392.

246GONÇALVES,

Fernando; ALVES, Manuel João. As medidas de coação no processo penal português.
Coimbra, Almedina: 2011. p. 93.
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nomeadamente para trabalhar ou estudar, fazer compras, apresentar-se às autoridades”
etc.247
Assim como acontece com a prisão preventiva, esta medida não é cumulável com
qualquer outra, salvo a obrigação prevista no art. 200, nº 1, “d”, já mencionada no item
anterior.
O fato de o arguido estar obrigado a permanecer em sua habitação (ou lugar
congênere) leva à dúvida em saber se esta media corresponderia à uma espécie de privação
da liberdade, nos moldes de uma prisão domiciliar.248
O Código de Processo Penal português baseou-se no italiano, onde está previsto
expressamente a possibilidade de fiscalização permanente do arguido no local onde esta
confinado, por considerar tal medida espécie de prisão preventiva; esta, podendo ser
revestida em três modalidades: prisão cautelar domiciliar (arresti domiciliari), prisão
cautelar em cárcere (custodia cautelare in carcere) e prisão cautelar em lugar de cura
(custodia cautelare in luogo di cura).249
No entanto, embora a medida tenha sido baseada no Direito italiano, o Direito
português não reconhece tal medida como espécie de prisão (privação plena da liberdade),
consoante artigo 27 de sua Constituição. Consequentemente, impossível a guarda
permanente da habitação por autoridade policial, o que representaria uma efetiva privação
da liberdade fora do rol previsto pelo constituinte.250
A fiscalização, assim, somente pode se dar por meios de controle à distância, o que
corrobora com o nº 3 do artigo 201. É a vigilância eletrônica, normatizada pela Lei nº
33/2010 do Parlamento português.

247Aliás,

sobre o tema, explicita: “Por força do disposto no art. 193, nº 4, a execução desta medida não deve
prejudicar o exercício de direitos fundamentais que não forem incompatíveis com as exigências cautelares
que o caso requer e, por isso, na sua aplicação, devem ser especialmente ponderadas as circunstâncias da
vida do arguido” (SILVA, Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. p. 394).
Seguindo-o: GONÇALVES, Fernando; ALVES, Manuel João. As medidas de coação no processo penal
português. Coimbra, Almedina: 2011. p. 95. Em sentido contrário, Odete Maria de Oliveira e Manuel
Maia Gonçalves (apud GONÇALVES, Fernando; ALVES, Manuel João. As medidas de coação no
processo penal português. Coimbra, Almedina: 2011. p. 94), para quem a obrigação de permanência na
habitação corresponderia a um tipo de prisão preventiva menos gravosa, dado que sem alguns gravames
desta.

248SILVA,

Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. p. 394.

249SILVA,

Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. 394.

250SILVA,

Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. 394.
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A aplicação desta medida, no entanto, “[...] está condicionada ao consentimento do
arguido e das pessoas que com ele vivam e ainda das que possam ser afectadas pela
permanência obrigatória do arguido em determinado local”, explica Germano Marques da
Silva.251
Não havendo consentimento ou sendo esta revogada (pelo seu descumprimento, por
exemplo), deverá o magistrado aplicar outra medida, atendendo aos preceitos já postos de
legalidade, proporcionalidade, adequação e necessidade.
Embora não seja considerada espécie de prisão, ou da contrição maior da liberdade,
o tempo transcorrido desta medida específica, sofrida pelo arguido, será descontado por
inteiro no cumprimento de eventual condenação à pena de prisão. Em caso de aplicação de
pena de multa, a razão é de pelo menos 1:1.252
Percebe-se, assim, que o próprio legislador se encarregou de limitar a possibilidade
de escolha das medidas (adequação e necessidade) de acordo com a gravidade do crime e
da pena mínima exigida em cada hipótese.
A cumulatividade253, além de estar adstrita a estes limites, também deve obedecer à
possibilidade de conjunção de medidas, conforme se resume no quadro abaixo:

!
!
!
!
!
251SILVA,

Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. p. 396.

252SILVA,

Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Babel, 2011. p. 397. O autor explica,
ainda, que “[...] pode suceder que o arguido sujeito à medida de obrigação de permanência na habitação no
âmbito de um dado processo venha a ser condenado em processo diferente antes da decisão final daquele.
Neste caso, embora a medida de coacção tenha sido aplicada no âmbito de outro processo, procede-se ao
desconto do tempo da medida de coacção já sofrido”, tendo em vista eventual cúmulo de penas aplicadas
(art. 77 do CP).

253“A

leitura que faço deste princípio, a que chamei de cumulação, é a que julgo brotar e a única que me
parece compatível com a injunção resultante do comando ínsito da norma constitucional supra referida.
Segundo o qual, sempre que a cumulação de duas ou mais medidas de coacção se mostre suficiente e
adequada para cumprir as finalidades constantes do art. 204.º, do C.P.P., em face da única alternativa
disponível para garantia daquelas mesmas finalidades ‒ que no caso seria a aplicação de uma medida mais
gravosa ‒ deverá optar-se pela cumulação, em detrimento da medida mais gravosa. A restrição daqui
resultante é sempre e necessariamente menor, com a acrescida vantagem de se atingir o mesmo objectivo.
Este é exactamente o conteúdo útil e a máxima expressão do princípio da cumulação [...]” (ISASCA,
Frederico. A prisão preventiva e restantes medidas de coacção. In: PALMA, Maria Fernanda. (Coord.).
Jornadas de direito processual penal e direitos fundamentais. Coimbra: Almedina, 2004. p. 105).
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Quadro 2 ‒ Cumulatividade
---

art. 197

art. 198

art. 199

art. 200

art. 201

art. 197

---

Cumulável
(v. art. 205)

Cumulável
(v. art. 205)

Cumulável
(v. art. 205)

Não Cumulável
(v. art. 205)

art. 198

Cumulável
(v. art. 205)

Cumulável
(v. art. 205)

---

Cumulável
(v. art. 199, nº 1)

Cumulável
(v. art. 199, nº 1)

art. 199

Cumulável
(v. art. 205)

Cumulável
(v.art.199, nº 1)

---

Cumulável
(v. art. 199, nº 1)

Cumulável
(v. art. 199, nº 1)

art. 200

Cumulável
(v. art. 205)

Cumulável
(v.art.200, nº 1)

Cumulável
(v.art.199, nº 1)

---

Cumulável
(só al. d do nº 1)

art. 201

Não
Cumulável
(v. art. 205)

Não
Cumulável

Cumulável
(v.art.199, nº 1)

Cumulável
(só al. d do nº 1)

---

Fonte: ISASCA, Frederico. A Prisão Preventiva e Restantes Medidas de Coacção. IN: PALMA, Maria
Fernanda (Coord.) Jornadas de Direito Processual Penal e Direitos Fundamentais. Coimbra: Almedina,
2004. p. 105/106.

!

Isto posto, as medidas serão imediatamente revogadas quando: a) tiverem sido
aplicadas fora das hipóteses ou das condições previstas na lei; ou b) deixarem de subsistir
as circunstâncias que justificaram a sua aplicação (art. 212, nº 1 do CPPP).
Decorrência, ainda, dos requisitos de aplicação e do critério da proporcionalidade,
uma vez verificada a atenuação das exigências cautelares que determinaram a aplicação de
uma medida de coação, estas deverão ser aplicadas de maneira menos severa, podendo,
inclusive, ocorrer a sua substituição (art. 213, nº 3).254
O artigo 212, nº 2 preceitua que medidas revogadas poderão novamente ser
decretadas, “[...] se sobrevierem motivos que legalmente justifiquem a sua aplicação”.
Com razão, assim, Fernando Gonçalves e Manuel João Alves concluem: “[...] embora a lei
não seja clara a este respeito, não vemos nenhum impedimento à substituição das medidas
de coacção por outras mais graves, incluindo a prisão preventiva”. Desde que as
circunstâncias o justifiquem, e sejam legalmente admissíveis ao caso, completam.255
254GONÇALVES,

Fernando; ALVES, Manuel João. As medidas de coação no processo penal português.
Coimbra, Almedina: 2011. p. 105.

255GONÇALVES,

Fernando; ALVES, Manuel João. As medidas de coação no processo penal português.
Coimbra, Almedina: 2011. p. 105.

- 83 -

Sobre a extinção das medidas, estas desaparecem de imediato nos casos previstos
nos números 1:
a) Com o arquivamento do inquérito256; b) Com a prolação do despacho de não
pronúncia257; c) Com a prolação do despacho que rejeitar a acusação, nos
termos da alínea a) do n.o 2 do artigo 311.o258; d) Com a sentença absolutória,
mesmo que dela tenha sido interposto recurso259; ou e) Com o trânsito em
julgado da sentença condenatória, à exceção do termo de identidade e
residência que só se extinguirá com a extinção da pena260.

E 2 do artigo 214 do CPPP:
As medidas de prisão preventiva e de obrigação de permanência na habitação
extinguem-se igualmente de imediato quando for proferida sentença
condenatória, ainda que dela tenha sido interposto recurso, se a pena aplicada
não for superior à prisão ou à obrigação de permanência já sofridas.

Esta segunda parte é consequência do disposto no artigo 80, nº 1 do Código Penal
Português261; trata-se de nossa equivalente detração.
Por fim, a medida de caução subsiste mesmo depois de transitado em julgado a
decisão condenatória de prisão, até o início de cumprimento a mesma, com o propósito de
garantir que o condenado não vai se furtar do cumprimento de pena.262

!
!
!
256Se

durante o inquérito as medidas só podem ser aplicadas sob o requerimento do Parquet, quando este
entende que não se verificam os pressupostos para o processo, menos ainda para uma cautelar.

257Este

despacho não recebe a denúncia, de forma a não subsistir os pressupostos cautelares.

258Aqui

também há o não recebimento da denúncia, por ser, ela, manifestamente infundada.

259“Ora,

com a sentença absolutória, seja qual for seu fundamento, há um motivo fundado para crer em que
nenhuma sanção será aplicada ao arguido”, explica Germano Marques da Silva (Curso de processo penal.
Lisboa: Babel, 2011. p. 412).

260Aqui

inicia-se o cumprimento de pena.

261“A

detenção, a prisão preventiva e a obrigação de permanência na habitação, sofridas pelo arguido no
processo em que vier a ser condenado, são descontadas por inteiro no cumprimento da pena de prisão que
lhe for aplicada”.

262ALBUQUERQUE,

Paulo Sérgio Pinto de. Comentário do Código de Processo Penal à luz da
Constituição da República e da Convenção Européia dos Direitos do Homem. Lisboa: Universidade
Católica, 2011. p. 615.
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2.2 SISTEMA PROCESSUAL PENAL ITALIANO

!
A Constituição italiana de 1947 assegura, em seu artigo 13º, a inviolabilidade da
liberdade pessoal dos indivíduos. Como sói ocorrer nos Estados Democráticos de Direito,
trata-se de direito fundamental garantidor da liberdade, cujo escopo não é absoluto, de
maneira que se admitem restrições excepcionais, conforme próprio texto constitucional.263
Vê-se que o artigo explicita, ainda, a necessidade de motivação, bem como a
taxatividade das possibilidades de aplicação de medidas restritivas da liberdade, sejam de
caráter emergencial, ou não. Naquelas, é o próprio texto constitucional que prevê um prazo
máximo de comunicação e convalidação das medidas, sob risco de revogação e
nulidade.264

263Art.

13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato
dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed
urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li
convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita
ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce
i limiti massimi della carcerazione preventiva. (Art. 13 ‒ A liberdade pessoal é inviolável. Não é admitida
forma alguma de detenção, de inspeção ou perquirição pessoal, nem tampouco qualquer outra forma de
restrição à liberdade pessoal, a não ser por determinação motivada da autoridade judiciária e, unicamente,
nos casos e formas previstos por lei. Em casos excepcionais de necessidade e urgência, indicados
categoricamente pela lei, a autoridade de segurança pública pode adotar medidas provisórias, que devem
ser comunicadas no prazo de quarenta e oito horas à autoridade judiciária e, se esta não as reconhecer
como válidas nas sucessivas quarenta e oito horas, as mesmas entender-se-ão revogadas e nulas para todos
os efetivos. É punida toda violência física e moral contra as pessoas que sejam de qualquer modo
submetidas a restrições de liberdade. A lei estabelece os limites máximos da prisão preventiva. Tradução
livre do autor).

264DALIA,

Andrea Antonio; FERRAIOLI, Marzia. Manuale Di Diritto Processuale Penale. Padova:
CEDAM, 2010. p. 207-210.

265Termo

utilizado em: DALIA, Andrea Antonio; FERRAIOLI, Marzia. Manuale Di Diritto Processuale
Penale. Padova: CEDAM, 2010. p. 213.
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Ademais, como princípio-cardeal265 da tutela da liberdade, prevê a Constituição
italiana, em seu artigo 27, o princípio da presunção de não culpabilidade, que no mesmo
sentido utilizado por nós, coíbe qualquer antecipação de pena ou tratamento.266,267
Assim, é da conjunção destes artigos que decorrem os princípios e garantias
aplicáveis quando do emprego das misure cautelari personali.268

!
2.2.1 Princípios Aplicáveis às Medidas Cautelares

!
2.2.1.1 Princípio da Legalidade

!
Como ensinam Andrea Antonio Dalia e Marzia Ferraioli, “[...] la garanzia [de
ambos os artigos constitucionais mencionados acima] si traduce in una chiara riserva di
legge: deve essere la legge a stabilire in quali casi e in qual modo si possa privare taluno
della libertà”.269

266Art.

27. La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. (Art. 27 ‒ A responsabilidade penal é
pessoal. O imputado não é considerado culpado até a condenação definitiva. As penas não podem
comportar tratamentos contrários ao senso de humanidade e devem visar à reeducação do condenado. Não
é admitida a pena de morte. Tradução livre do autor).

267Quanto

à discussão com relação à nomenclatura princípio da inocência v.s. princípio da não culpabilidade
no Direito italiano, ver CRISAFULLI, Vezio; PALADIN, Livio. Commentario Breve alla Constituzione.
Padova: CEDAM, 1990. p. 194-195 e referências. Ali, os autores, além de explicitarem as visões de
diferentes doutrinas, explicam que: “Consegue da ciò il divieto di ogni misura restrittiva, non finalizzata
ad esigenze di carattere cautelare, a carico dell'imputato per un semplice sospetto di colpevolezza. Ciò
implica, da un lato, che ogni misura coercitiva della libertà personale deve contemperarsi e raccordarsi
con il principio in esame [...] e, dall'altro, che l'imputato sino al limite temporale della presunzione
constituito da un sentenza irrevocabile di condanna o passata in giudicato non possa essere assoggettato
a trattamenti che ne presuppongono accertata la colpevolezza e che abbiano la funzione di anticipare la
pena da infliggergli”. (“Decorre disso, a proibição de qualquer medida restritiva que não vise as
necessidades de natureza provisória contra todo acusado, dado que há uma mera suspeita de culpa. Isto
implica, em primeiro lugar, que qualquer medida coercitiva de liberdade pessoal deve equilibrar-se e
articular-se com o princípio em questão [...], e, segundo, que o réu, até o julgamento final de condenação
ou trânsito em julgado, não pode ser submetido a tratamentos que exigem comprovada sua culpa e têm a
função de antecipar a penalidade a ser infligida a ele”. Tradução livre do autor).

268Medidas

cautelas pessoais. O Código de Processo Penal italiano dedica-se às medidas cautelares em seu
Livro IV, sendo o Título I as que se referem à pessoa (objeto do presente estudo), e o Título II as medidas
cautelares reais (tradução livre do autor).

269Manuale

Di Diritto Processuale Penale. Padova: CEDAM, 2010. p. 218. “[...] a garantia se traduz numa
clara reserva de lei: deve a lei determinar quando e como se pode privar alguém de sua liberdade.”
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O Código de Processo Penal Italiano (CPPI) revê esta garantia em seu artigo 272,
ao prever que “[...] le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari
soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.”.270
Os doutrinadores acima enfatizam que o advérbio soltanto (“somente”) evidencia,
também, a taxatividade das medidas, que só podem ser aplicadas quando previstas em
lei.271
Em paralelo ‒ e decorrente da própria necessidade de motivação, prevista no artigo
13º da Constituição ‒, encontra-se a exigência do controle jurisdicional na adoção das
medidas (ou, reserva de jurisdição), prevista no artigo 279 do CPPI272, de forma que se
possa verificar a presença dos pressupostos e requisitos legais para aplicação da medida
constritiva.273

!
!
!
!
!
!
!
270“A

liberdade da pessoa só poderá ser limitada pelas medidas cautelares de acordo com as disposições deste
Título” (tradução livre do autor).

271DALIA,

Andrea Antonio; FERRAIOLI, Marzia. Manuale Di Diritto Processuale Penale. Padova:
CEDAM, 2010. p. 218. No mesmo sentido, “[…] soprattutto grazie all’impiego dell’avverbio ‘soltanto’,
evidentemente espressivo di una precisa volontà del legislatore, non sembra potersi comunque dubitare
del significato garantistico del principio così enunciato, sotto il profilo della tassatività, in quanto diretto
a vincolare rigorosamente alla previsione legislativa […]” (CONSO, Giovanni; GREVI, Vittorio.
Compendio di Procedura Penale. Padova: CEDAM, 2010. p. 389. “[…] sobretudo graças ao uso do
advérbio ‘somente’, evidentemente expresso de maneira clara pelo legislador, não se pode duvidar de seu
significado garantista, visando restringir, rigorosamente, a possibilidade de aplicação, taxativa, das
medidas, tradução livre do autor).

272Art.

279 ‒ Giudice competente ‒ Sull’applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle
loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede
il giudice per le indagini preliminari. (Art. 279 ‒ Tribunal competente ‒ Sobre a aplicação e revogação das
medidas, bem como sobre as mudanças em seu modo de execução, é o juiz quem deve proceder. Primeiro
deve a acusação fornecer informações ao juiz de investigações preliminares. Tradução livre do autor).

273CONSO,

Giovanni; GREVI, Vittorio. Compendio di Procedura Penale. Padova: CEDAM, 2010. p. 390;
DALIA, Andrea Antonio; FERRAIOLI, Marzia. Manuale Di Diritto Processuale Penale. Padova:
CEDAM, 2010. p. 219.
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2.2.1.2 Princípios da Necessidade, Adequação e Proporcionalidade

!
Estes princípios encontram-se previstos no artigo 275 do CPPI274, tendo sido
tachados de criteri di scelta delle misure.275 Andrea Antonio Dalia e Marzia Ferraioli
colocam que,
[...] nel decidere sulla richiesta cautelare formulata dal magistrato del pubblico
ministerio, il giudice opera secondo una discrezionalità normativamente
orientata da criteri di adeguatezza, di proporzionalità, di minor sacrificio,

274Art.

275 ‒ Criteri di scelta delle misure.
1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla
natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 1-bis. Contestualmente ad una
sentenza di condanna, l’esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell’esito del
procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a
seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell’articolo 274, comma 1, lettere b) e c).
2. Ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata (2) o si ritiene
possa essere irrogata. 2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice
ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. 2-ter. Nei casi di
condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza,
quando, all’esito dell’esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari
previste dall’articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall’articolo 380, comma 1, e
questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.
3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti
inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter,
escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale (5), è applicata la custodia cautelare in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi
contemplate.
4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con
lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare
assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l’età di settanta anni. 4-bis. Non può essere disposta
né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l’imputato è persona affetta da AIDS conclamata o
da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra
malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili
con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in
carcere. 4-ter. Nell’ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza
e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per
la salute dell’imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari
presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l’imputato è persona affetta da AIDS
conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le
unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente
impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva
o casa alloggio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135. 4-quater. Il giudice può
comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato
sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall’articolo 380, relativamente a fatti
commessi dopo l’applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice
dispone che l’imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza
necessarie. 4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta
quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del
servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

275Critérios

de escolha das medidas (tradução livre do autor).
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finalizzato, negli intenti del legislatore, a consentire il ricorso alla sola misura
cautelare conferente con le specificità del singolo caso concreto.276

Desta feita, é o parágrafo 1º do artigo 275 do CPPI que traz a adequação, ao
afirmar que nesta seara, o juízo deve levar em conta a adequação específica de cada
medida em relação à natureza e grau de conveniência no caso concreto. Ou seja, o
sacrifício imposto ao acusado deve guardar relação ao direito que se pretende tutelar.277
A necessidade, embora não exposta de maneira expressa no texto normativo, é
consequência lógica da adequação em vista do arcabouço normativo, como colocam
Giovanni Conso e Vittorio Grevi:
In forza di tale principio il giudice, nell’individuare quale misura debbe venire
disposta, sarà obligato a tener conto della specifica idoneità di ciascuna,
rapportandola alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel
caso concreto: con l’ovvia consequenza che dovrà venire scelta la misura menos
gravosa per l’imputato, tra quelle di per sé idonee a fronteggiare le suddette
esigenze.278

Assim, deve-se aplicar, também no Direito italiano, dentre as medidas cabíveis e
indicadas, aquela que menos gravames traz ao acusado. Tal parâmetro pode ser chamado,
também, de critério do menor sacrifício, o qual encontra previsão no artigo 275, parágrafo

276DALIA,

Andrea Antonio; FERRAIOLI, Marzia. Manuale Di Diritto Processuale Penale. Padova:
CEDAM, 2010. p. 265. “Ao decidir sobre o pedido cautelar formulado pelo Ministério Público, o juízo
opera segundo uma discricionariedade normativa orientada, obedecendo critérios de adequação,
proporcionalidade e necessidade, atendendo à intenção do legislador de aplicar apenas medidas cautelares
pertinentes ao caso concreto” (tradução livre do autor).

277DALIA,

Andrea Antonio; FERRAIOLI, Marzia. Manuale Di Diritto Processuale Penale. Padova:
CEDAM, 2010. p. 265. Quanto a isto, aliás, Mario Chiavario alerta para a impossibilidade de aplicação
cumulada de medidas: “La pluralità di misure comporta che l’esigenza di tali scelte possa configurarsi
come un’eventualità tutt’altro che eccezionale. Osserviamo d’altronde che in teoria non sarebbe neppure
da escludere un’aplicazione congiunta di dua o più misure tra loro compatibili. Ricordiamo perà che la
giurisprudenza ritiene precluso il cumulo, ove non espressamente consentito da norme particolari: per un
esempio di diniego di applicazione congiunta del divieto di espatrio, dell’obbligo di presentazione all
polizia giudiziaria e del divieto o dell’obbligo di dimora, Cass. 23.3.2005” (Diritto processuale penale:
profilo istituzionale. Torino: Utet, 2012. p. 741). “A pluralidade de medidas implica que a exigência de tais
escolhas possa parecer uma atividade excepcional. Observamos, ainda, que, em teoria, não deveria ser
preciso descartar medidas, podendo aplicar-se mais de uma conjuntamente. O Judiciário, no entanto,
entende diversamente, vez que não há tal permissão expressa: por exemplo, fora negado a aplicação
conjunta do comparecimento periódico à polícia com o recolhimento domiciliar” (tradução livre do autor).

278CONSO,

Giovanni; GREVI, Vittorio. Compendio di Procedura Penale. Padova: CEDAM, 2010. p. 398.
“Por força deste princípio [da adequação], o juízo, ao indicar a medida, deve levar em conta a adequação
de cada uma, relacionando-as com a natureza e grau de exigência cautelar de cada uma, para serem
aplicadas em um caso concreto: consequentemente, deve-se adotar aquela adequada que seja menos
onerosa ao réu” (tradução livre do autor).
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3º, com relação à prisão279; tomando-a emprestado, faz-se a correlação com as outras
medidas cabíveis.
A proporcionalidade (strictu sensu), desta feita, prevista no artigo 275, parágrafo 2º
do CPPI, exige que o arranjo entre a medida cautelar aplicada esteja em concordância com
a gravidade do crime imputado, existindo relação direta entre a medida e a possível pena
aplicável.280

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
279DALIA,

Andrea Antonio; FERRAIOLI, Marzia. Manuale Di Diritto Processuale Penale. Padova:
CEDAM, 2010. p. 266.

280“È

necessario, poi, che vi sia proporzione tra la misura prescelta e l'entità del fatto, da un lato, e tra la
misura prescelta e la sanzione che si ritiene possa essere irrogata, dall’altro” (DALIA, Andrea Antonio;
FERRAIOLI, Marzia. Manuale Di Diritto Processuale Penale. Padova: CEDAM, 2010. p. 266. “É
necessário, assim, que haja proporcionalidade entre a medida escolhida e o fato, por um lado, e entre esta
medida e a sanção possivelmente aplicável, por outro”, tradução livre do autor). No mesmo sentido:
“Come dire che il giudice, nel determinare la misura meglio idonea ad essere adottata nella singola
fattispecie, dovrà tener conto non solo dell’attitudine della misura stessa a soddisfare le esigenze cautelari
verificate caso per caso, ma anche della sua congruità, sotto il profilo della deminutio libertatis che ne
deriva all’imputato: sia rispetto alla gravità del fatto addebitatogli, sia rispetto al quantum di pena che in
concreto (alla lice della complessiva situazione processuale) possa essergli irrogata, ovvero che già gli sia
stata irrogata (ad esempio con la sentenza di condanna in primo grado)” (CONSO, Giovanni; GREVI,
Vittorio. Compendio di Procedura Penale. Padova: CEDAM, 2010. p. 398. “Como se dissesse que o
juízo, ao determinar a medida mais idônea em um determinado caso, deve levar em conta não só a
capacidade desta atender ao caso concreto, mas também a sua justiça, em termos de menor restrição ao
acusado: tanto no que diz respeito à gravidade do fato que lhe é imputado, quanto com relação à pena que
em concreto será aplicada (pelos elementos constantes do processo), ou mesmo pela pena já imposta (por
exemplo, com sentença condenatória de primeira instância)”. Tradução livre do autor).
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2.2.2 Requisitos e Procedimento para Aplicação da Medida Cautelar Pessoal

!
A incidência das medidas cautelares deve obedecer aos requisitos presentes nos
artigos 273 e 274 do CPPI281, os quais se traduzem nos quesitos do fumus commisi delicti e
periculum libertatis.
Assim como no Brasil e em Portugal, “[...] la persona non può essere destinataria
di provvedimenti limitativi o restrittivi della libertà o interdittivi di facoltà o diritti se, a

281Art.

273 ‒ Condizioni generali di applicabilità delle misure.
1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di
colpevolezza. 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni
degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1. (1) 2. Nessuna misura può essere
applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non
punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena
che si ritiene possa essere irrogata. (Artigo 273 ‒ Condições gerais de aplicabilidade das medidas. 1.
Ninguém pode ser submetido a medidas cautelares, se, contra ele, não houver sérios indícios de culpa.
1-bis. Na avaliação de sérios indícios de culpa é aplicável o disposto no artigo 192, parágrafos 3 e 4,
195, parágrafo 7º, 203 e 271, parágrafo 1º (1). 2. Nenhuma medida pode ser aplicada se se verificar
que o ato foi feito na presença de uma excludente de culpabilidade ou de punibilidade ou se existe
uma causa de extinção da punibilidade. Tradução livre do autor).
Art. 274 ‒ Esigenze cautelari.
1. Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze
attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed
attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto
espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Le situazioni di
concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle
indagini o dell’imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti; b)
quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che
il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione; c) quando,
per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle
indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali,
sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di
violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o
della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della
stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se
trattasi di delitti per i quali é prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro
anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. (Art. 274 ‒ Necessidade cautelar. 1. As medidas
devem ser prescritas: a) quando haja necessidades específicas relativas à investigação dos fatos,
relacionando-se ao perigo concreto na aquisição e autenticidade da prova, baseando-se nas
circunstâncias presentes no processo, sob pena de nulidade decretável mesmo de ofício. Tais situações
de perigo não se fazem presentes na recusa em prestar declarações do acusado, ou admissão da
autoria; b) quando haja fuga, concreta ou iminente, a menos que a pena aplicável não passe de 2 anos;
c) quando, diante das circunstâncias específicas da infração e personalidades do investigado ou
acusado, inferidos a partir de sua conduta ou atos concretos, ou mesmo sua ficha criminal, haja perigo
real de que este cometa crimes graves com o uso de arma de fogo ou outro meio dirigido contra a
ordem constitucional, ou participe do crime organizado, ou, ainda, reiteração do crime ao qual é
acusado. Se o perigo de reiteração guarda semelhança com o crime ao qual é acusado, as medidas
privativas da liberdade só poderão ser impostas se o crime preveja pena máxima de reclusão de ao
menos 4 anos, ou, em caso de prisão cautelar, pena máxima não inferior a 5 anos. Tradução livre do
autor).

282“A

pessoa não pode ser objeto de medidas que limitem ou cerceiem a liberdade ou o direito de escolha se,
por sua vez, não há indícios de autoria” (Tradução livre do autor).
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suo carico, non si rilevi, nella forma prescritta, un fumus di colpovelezza”282, como
colocam Andrea Antonio Dalia e Marzia Ferraioli.283
Embora a lei não caracterize em que consistiria este indício sério, os doutrinadores
mencionados nos indicam que, em sentido técnico, trata-se de uma circunstância certa,
com dados objetivos, diferenciando-se do código anterior, em que em uma fórmula menos
exigente, contentava-se com induzi sufficienti (indícios suficientes), o qual remetia-se à
parâmetros menos rigorosos.284
A própria remissão feita no artigo 273 impossibilita a comprovação do gravi indizi
por meio do testemunho exclusivo de corréu, de pessoa anônima, de informante oculto
(não revelada sua identidade pela polícia), ou mesmo por meio de interceptação telefônica
fora das hipóteses específicas (e para tais fins, específicos).
Já o periculum libertatis, previsto no artigo 274 do CPPI, cuida de regimentar,
concretamente, as hipóteses de cabimento das medidas cautelares, de forma a legitimar sua
utilização, resolvendo de forma clara o problema do vuoto dei fini (vazio de fins)
constitucional.285
A leitura deste artigo nos remete às hipóteses previstas em nossa legislação, donde
a a alínea “a” (l’inquinamento dele prove) correlaciona-se à “necessidade para
investigação”, “b” (il percolo di fuga) para “aplicação da lei penal” e “c” (la pericolosità
social) “garantia da ordem pública”. Vejamo-los em suas especificidades.

!

!

283DALIA,

Andrea Antonio; FERRAIOLI, Marzia. Manuale Di Diritto Processuale Penale. Padova:
CEDAM, 2010. p. 256.

284DALIA,

Andrea Antonio; FERRAIOLI, Marzia. Manuale Di Diritto Processuale Penale. Padova:
CEDAM, 2010. p. 256; CONSO, Giovanni; GREVI, Vittorio. Compendio di Procedura Penale. Padova:
CEDAM, 2010. p. 392.

285CONSO,

Giovanni; GREVI, Vittorio. Compendio di Procedura Penale. Padova: CEDAM, 2010. p. 394.
Nesse sentido, Andrea Antonio Dalia e Marzia Ferraioli explicitam: “L’intento di contenere, per tale via,
gli eccessi di soggettivismo è reso palese dal ricorso a formule orientate su richiami a situazioni di fatto
ed a condizioni di attualità e concretezza del pericolo” (Manuale Di Diritto Processuale Penale. Padova:
CEDAM, 2010. p. 261. “A intenção de conter, por tal via, o excesso de subjetivismo, fica clara pelo uso de
fórmulas condicionadas ao perigo atual e concreto” (tradução livre do autor).
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!
2.2.2.1 L’inquinamento Delle Prove
!

286

Trata-se de medida que visa a proteção da prova, e, por isso mesmo, de pouca
suspeição constitucional.287
Tal proteção intenta seja a aquisição da prova (perigo de ocultação), seja a
manutenção de suas características originais (perigo de adulteração), como observa Paolo
Tonini.288
O perigo sobre a prova não pode ser tido como hipótese cabível; deve, de outra
forma, ser concreto e atual (ou iminente). Ou seja, real.289 Por sua natureza, inclusive, sua
aplicação possui limite temporal, devendo ou o juiz predeterminar sua duração,

286“A

adulteração das provas” (tradução livre do autor). Termo utilizado pela doutrina italiana, como por
exemplo CHERCHI, Bruno. Le esigenze cautelari: le valutazioni dell’accusa e la richiesta della misura
cautelare. In: RANDAZZO, Ettore. (Coord.). La carcerazione preventiva. Milano: Giuffrè Editore, 2012.
p. 5; TONINI, Paolo. Manuale di Procedura Penale. Milano: Giuffrè, 2012. p. 418.

287CHIAVARIO,
288TONINI,

Mario. Diritto processuale penale: profilo istituzionale. Torino: Utet, 2012. p. 737.

Paolo. Manuale di Procedura Penale. Milano: Giuffrè, 2012. p. 419.

289DALIA,

Andrea Antonio; FERRAIOLI, Marzia. Manuale Di Diritto Processuale Penale. Padova:
CEDAM, 2010. p. 262. Exemplificam os autores: “Non è sufficiente, ad esempio, ritenere che l’indagato
possa concordare la strategia difensiva con gli altri coindagati, occorrendo, piuttosto, una chiara ed
inequivoca manifestazione dell’intento d’interferire sulle fonti di prova. Non basta, per restare
all’esempio, affermare che l’indagato ha un concreto interesse a concertare con altri linee difensive
comuni. L’interesse può anche esservi, ma non per questo va privato della libertà chi in nessun modo
abbia manifestato il chiaro intento di farlo valere”. (“Não basta, por exemplo, acreditar que o suspeito
possa combinar a estratégia defensiva com os demais co-réus, sendo necessário, antes, uma manifestação
clara e inequívoca de sua intenção em interferir nas fontes de prova. Não é suficiente, para ficarmos no
exemplo, que o suspeito tenha interesse concreto em combinar sua linha defensiva. O interesse pode ser
concreto, mas não privará sua liberdade se não manifestado de forma clara”, tradução livre do autor). Já
conforme Bruno Cherchi, nem mesmo a manifestação clara combinada poderá ensejar a aplicação desta
medida, vez que a Corte de Cassação, embora oscilante, decidiu, mais recentemente, que tal fato trata-se
de exercício do direito de defesa (Le esigenze cautelari: le valutazioni dell’accusa e la richiesta della
misura cautelare. In: RANDAZZO, Ettore. (Coord.). La carcerazione preventiva. Milano: Giuffrè
Editore, 2012. p. 8-10).
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especificando a data em que ela finaliza, ou ela perderá sua eficácia uma vez colhida a
prova, terminada a fase probatória, ou mesmo transcorrido o limite temporal estipulado.290
Por fim, não é apenas a parte final do artigo 274, “a”, do CPPI que impossibilita a
aplicação desta medida caso não haja cooperação do acusado, ou este utiliza o seu direito
de permanecer em silêncio; até porque, como se disse, trata-se de direito do acusado,
previsto entre as garantias constitucionais italiana.291

!
2.2.2.2 Il Pericolo di Fuga

!
A hipótese de aplicação de medida cautelar por esta alínea encontra dois cenários,
embora muito parecidos, distintos entre si.
A aplicação se dará, certamente, quando a fuga tenha sido empreendida,
concretamente. Ou seja, esteja em curso. “Sulla fuga v’è poco da dire: l’allontamento è
una situazione di fatto, di cui non si può non prendere atto. Più delicato è il discorso
relativo al pericolo di fuga”, afirmam Andrea Antonio Dalia e Marzia Ferraioli.292
A segunda hipótese é quando haja receio de perigo de fuga, baseado em fatos
concretos, reais e efetivos que possibilitem deduzir sua ocorrência, ainda que vindoura.293
290MERCONE,

M. Diritto Processuale Penale. Napole: Simone, 2008. p. 292. Mario Chiavario explica:
“Già la legge-delega ha prescritto, al riguardo, una particolare accentuazione del dovere di limitare la
rilevanza delle finalità probatoria per il tempo strettamente necessario. Il codice ‒ art. 292 c. 2 lett. d ‒ dà
riscontro a questa prescrizione imponendo di indicare, nel provvedimento che dispone la misure rivolta a
questa finalità, la data di scadenza dell’efficacia della misura medesima. L’art. 301 c. 1 CPP prevede,
correlativamente, l’automatica estinzione della misura alla scadenza del termine indicato, salva
rinnovazione” (Diritto processuale penale: profilo istituzionale. Torino: Utet, 2012. p. 737. “Já a Lei
Delegada prescreveu, a este respeito, o dever de limitar a relevância da finalidade probatória pelo tempo
estritamente necessário. O código prevê que deverá ser indicado, no provimento que decretar a medida, a
data de sua finalização. Outro artigo indica, correlativamente, sua rescisão automática uma vez expirado o
prazo, sujeito à renovação”. Tradução livre do autor).

291CHIAVARIO,

Mario. Diritto processuale penale: profilo istituzionale. Torino: Utet, 2012. p. 738. O autor
explicita, ainda, que é errôneo o pensamento de que, a contrariu sensu, a falta desta previsão nas medidas
cautelares previstas nas alíneas “b” e “c” do artigo 274 do CPPI autorizariam a aplicação destas medidas
ante o silêncio do acusado, vez que, conforme decisão da Corte de Cassação de 24/09/2008, nº 38.139, a
alínea “a” não faz mais que explicitar um princípio geral já previsto no direito italiano, qual seja, o direito
ao silêncio. No mesmo sentido, Bruno Cherchi aponta o princípio do nemo tenetur se detegere (Le
esigenze cautelari: le valutazioni dell’accusa e la richiesta della misura cautelare. In: RANDAZZO, Ettore.
(Coord.). La carcerazione preventiva. Milano: Giuffrè Editore, 2012. p. 8).

292DALIA,

Andrea Antonio; FERRAIOLI, Marzia. Manuale Di Diritto Processuale Penale. Padova:
CEDAM, 2010. p. 263. “Sobre a fuga, há pouco a se dizer: a escapada em uma situação de fato não pode
deixar de haver providências. Mais delicado é a situação de perigo de fuga” (tradução livre do autor).

293CHERCHI,

Bruno. Le esigenze cautelari: le valutazioni dell’accusa e la richiesta della misura cautelare.
In: RANDAZZO, Ettore. (Coord.). La carcerazione preventiva. Milano: Giuffrè Editore, 2012. p. 12.
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Bruno Cherchi aponta que a jurisprudência italiana permite que tal avaliação seja
feita até pela experiência do magistrado, avaliando a probabilidade de sua ocorrência e não
sua mera hipótese. Poderão ser apreciados, até mesmo, os antecedentes, a personalidade, as
tendências, a capacidade de fuga (ainda que meramente financeira), dentre outros. São
características que podem embasar a aplicação da medida, ainda que não tenha havido
qualquer atitude na realização de uma fuga.294
Trata-se, em comparação com nossa doutrina, de compreensão menos garantista.
Por outro lado, a lei garante que é o juiz quem deve fazer um prognóstico de pena
aplicável, tornando inócua a medida quando se vislumbre pena de até 2 anos de reclusão,
vez que até este patamar, o réu terá direito ao benefício da suspensão condicional da
pena.295
Neste ponto, parece haver um pensamento mais garantista, dando margem para a
avaliação in concretum do magistrado quanto ao caso de sua competência; diferentemente
do que ocorre no Brasil, onde todo o prognóstico se faz pelas penas em abstrato, fazendo,
muitas das vezes, que acusados tenham sua liberdade tolhida, muito embora se possa fazer
uma prognose segura, de que dificilmente dificilmente lhe será imposta pena muito alta.

!
2.2.2.3 La Pericolosità Social

!
Vista como forma de prevenir a ocorrência de delitos graves ou de determinada
espécie, trata-se de medida que contrasta com a presunção de inocência de todo acusado,296

294CHERCHI,

Bruno. Le esigenze cautelari: le valutazioni dell’accusa e la richiesta della misura cautelare.
In: RANDAZZO, Ettore. (Coord.). La carcerazione preventiva. Milano: Giuffrè Editore, 2012. p. 12. No
mesmo sentido, Mario Chiavario: “Per la giurisprudenza, la concretezza del pericolo non implica,
peraltro, che abbiano rilievo esclusivo i comportamenti materiali, rivelatori di un inizio di
allontanamento, o una condotta necessariamente prodromica (como l’acquisto di biglietti o la
preparazione di bagagli), essendo rilevante anche la constatazione di elementi como le frequentazioni del
soggetto, i suoi precedenti penalti, i procedimenti in corso contro di lui: in questo senso, tra l’altro, Cass.
25.5.2005 nº 24223” (Diritto processuale penale: profilo istituzionale. Torino: Utet, 2012. p. 739). “Para
a jurisprudência, a concretude do perigo não se tira, somente, do comportamento material do acusado,
como comprar bilhetes de passagem ou fazer as malas, sendo também relevante suas atitudes anteriores ou
procedimentos em curso” (tradução livre do autor).

295DALIA,

Andrea Antonio; FERRAIOLI, Marzia. Manuale Di Diritto Processuale Penale. Padova:
CEDAM, 2010. p. 264.

296DALIA,

Andrea Antonio; FERRAIOLI, Marzia. Manuale Di Diritto Processuale Penale. Padova:
CEDAM, 2010. p. 264.
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tendo relação direta com nosso requisito de “garantia da ordem pública” (tutela da
coletividade).
Trata-se de medida que só poderá ser aplicada na ocorrência de ao menos um entre
quatro fatores: (a) delito grave com o uso de arma ou outro meio de violência pessoal; (b)
grave delito contra a ordem constitucional; (c) delitos de criminalidade organizada; e (d)
delito da mesma espécie pela qual o réu é acusado, devendo, neste último caso, ser prevista
pena máxima de ao menos 4 anos de reclusão.297
Como as demais hipóteses de periculum libertatis, necessita de avaliação de perigo
real e concreto da ocorrência de algum dos pressupostos acima.
Andrea Antonio Dalia e Marzia Ferraiole ensinam, no entanto, que “[…] il giudizio
sulla pericolosità del soggetto ‒ quindi sulla personalità ‒ finisce col fondarsi su dati che
non hanno alcuna diretta attinenza con i fatti che formano oggetto dell’accertamento”.298

!
2.2.2.4 Requerimento do Ministério Público

!
Para aplicação de qualquer medida cautelar é preciso que haja um requerimento do
Ministério Público. É o que dispõe o artigo 291 do CPPI.299 Este poderá se dar de maneira

297Mario

Chiavario adverte que a qualificação de delito “grave” se dá apenas nas duas primeiras hipóteses. A
diferença, no entanto, não se mostra tão relevante pela jurisprudência (Diritto processuale penale: profilo
istituzionale. Torino: Utet, 2012. p. 40).

298DALIA,

Andrea Antonio; FERRAIOLI, Marzia. Manuale Di Diritto Processuale Penale. Padova:
CEDAM, 2010. p. 265. “[...] a avaliação sobre a periculosidade do suspeito ‒ e sua personalidade ‒ não
pode ser feita com base nos fatos pelo qual ele está sendo investigado/acusado” (tradução livre do autor).

299Art.

291 ‒ Procedimento applicativo. 1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che
presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore
dell’imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. […] 2. Se riconosce la propria
incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l’urgenza di
soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, dispone la misura richiesta con lo
stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le
disposizioni dell'articolo 27. 2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al
giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis. Il
provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata. (Procedimento:
1. As medida são aplicadas após pedido do Ministério Público, que apresentará ao tribunal competente os
elementos em que se baseia o pedido, e todas as evidências em favor do acusado e quaisquer deduções que
possa haver. 2. Se reconhecer sua própria incompetência, o juiz, caso haja as condições de urgência para
aplicação das medida cautelares previstas no art. 274, deverá aplicá-la, e, na mesma decisão, declarar sua
incompetência. 2-bis. Em caso de necessidade e urgência, poderá o Ministério Público requerer medidas
cautelares patrimoniais em benefício da parte necessitada, de que trata o art. 282-bis. A medida perde
eficácia se revogada posteriormente.
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escrita, ou diretamente em audiência de convalidação da prisão em flagrante, como dispõe
o artigo 291 do CPPI.300
A legislação italiana garante, como se vê do disposto no artigo 291 do CPPI, a
obrigatoriedade do Ministério Público apresentar, em seu pedido, além de sua
fundamentação, todos elementos favoráveis ao acusado, de forma a possibilitar um
verdadeiro exame de necessidade pelo Magistrado. Isto, tendo em vista que o
procedimento é secreto, sendo que o contraditório só ocorre a posteriori, sob pena de, na
visão do Direito italiano, frustração da aplicação da medida.301
Questão debatida no Brasil e resolvida na Itália diz respeito ao poder de aplicação,
pelo Magistrado, de medida diversa da requerida pelo Ministério Público. Com a
revogação do número 1-bis do artigo 291 do CPPI, passou haver consenso de que o juiz
poderá aplicar medida diferente da requerida, desde que menos grave; não poderá, por
outro lado, aplicar medida mais grave que a requerida pelo Parquet, vez que extrapolaria
seus poderes e a iniciativa ministerial.302
O juízo competente, como dispõe o artigo 279 do CPPI, é, primeiramente, o
magistrado de investigações preliminares. Após, o responsável pela condução do
processo.303

300No

Brasil, o artigo 306 do Código de Processo Penal prevê o encaminhamento de cópia do auto de prisão
em flagrante para que o juiz competente analise a legalidade da prisão e a necessidade da manutenção
dessa custódia cautelar. Tramita no Congresso Nacional, no entanto, Projeto de Lei do Senado (PLS) nº
554/2011, que prevê a apresentação do acusado preso perante o juiz em até 24 (vinte e quatro) horas após a
prisão para a realização da audiência de custódia (definição pela manutenção da prisão, aplicação de
alguma medida alternativa ou soltura do acusado).

301TONINI,

Paolo. Manuale di Procedura Penale. Milano: Giuffrè, 2012. p. 430.

302CONSO,

Giovanni; GREVI, Vittorio. Compendio di Procedura Penale. Padova: CEDAM, 2010. p.

419-420.

303Art.

279 ‒ Giudice competente.
1. Sull’applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive,
provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le
indagini preliminari. (Art. 279 - Órgão jurisdicional competente. 1. Sobre a aplicação e revogação das
medidas, bem como sobre sua modificação, é o juiz quem procede. Tradução livre do autor).
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E sobre a decisão que aplica a medida, o artigo 292 do CPPI304 é claro ao informar
que esta deverá passar por um amplo rol de fundamentação, sob pena de nulidade da
aplicação.305

!
2.2.2.5 O Interrogatório de Garantia

!
No momento em que a medida aplicada é executada, o acusado deve ser levado
diante do juiz para que se proceda sua oitiva. Paolo Tonini explica que “[...] questo
interrogatorio nella prassi è denominato ‘di garanzia’ perché assume una funzione
prevalentemente difensiva”.306
304Art.

292 ‒ Ordinanza del giudice.
1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza. 2. L’ordinanza che dispone la
misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio: a) le generalità dell’imputato
o quanto altro valga a identificarlo; b) la descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle
norme di legge che si assumono violate; c) l’esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli
indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui
sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso
dalla commissione del reato; c-bis) l’esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti
gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare
in carcere, l’esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all’articolo
274 non possono essere soddisfatte con altre misure; d) la fissazione della data di scadenza della
misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire
l’esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 274; e) la data e la sottoscrizione
del giudice. 2-bis. L’ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice,
il sigillo dell’ufficio e, se possibile, l’indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l’imputato.
2-ter. L’ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore
dell’imputato, di cui all’articolo 358, nonché all’articolo 327-bis. 3. L’incertezza circa il giudice che
ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli
ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione. (Artigo 292 ‒ Ordem do juízo. 1. A pedido do
Ministério Público, o juízo emitirá uma ordem. 2. A decisão que impor a medida cautelar deverá
conter, sob pena de nulidade decretável mesmo de ofício: a) A identidade do acusado ou qualquer
outra coisa que sirva para identificá-lo; b) uma breve descrição dos fatos, com indicação das normas
violadas; c) uma exposição de motivos sobre a aplicação da medida cautelar específica e provas que
justifiquem a medida em concreto preparados com a indicação dos fatos de que são tomadas e as
razões pelas quais eles se tornam significativos, tendo em conta o tempo de reação; c -bis) a
exposição dos motivos pelos quais se considerava não relevante que as provas apresentadas pela
defesa, e , no caso de aplicação da medida de prisão preventiva, a exposição de motivos concretos e
específicos por que as necessidades que se refere o artigo 274 não podem ser satisfeitas com outras
medidas; d) a fixação da data de rescisão, em conexão com as investigações a serem feitas, quando
estiver definido, a fim de atender a liminar requisito referido na alínea a) do nº 1 do artigo 274; e) a
data e a assinatura do juiz. 2-a. A portaria também contém a assinatura do auxiliar que auxilia o juiz, o
selo do escritório e, se possível, a indicação do lugar onde você provavelmente vai encontrar o réu. 2ter. A ordem é nula se ele não contém a avaliação das evidências a favor e contra o acusado, previsto
no artigo 358 e artigo 327 -bis. 3. Incerteza sobre o juiz que emitiu o mandado ou sobre a pessoa
contra quem a medida está disposta absolve os oficiais e agentes nomeados por eles em vigor.
Tradução livre do autor).

305CONSO,

Giovanni; GREVI, Vittorio. Compendio di Procedura Penale. Padova: CEDAM, 2010. p. 422.

306TONINI,

Paolo. Manuale di Procedura Penale. Milano: Giuffrè, 2012. p. 433. “[...] este interrogatório é
chamado ‘de garantia’ porque assume função prevalentemente defensiva” (tradução livre do autor).
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É neste momento em que o acusado e seu defensor têm oportunidade de exercer o
contraditório. De fato, ao término deste exercício o juízo deverá avaliar a manutenção da
medida imposta, podendo conservá-la, modificá-la ou revogá-la, caso entenda não
persistirem os requisitos para sua aplicação. Trata-se de entendimento preconizado no
artigo 294 do CPPI.307

!
!
!
307Art.

294 - Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.
1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all’applicazione
della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del
fermo di indiziato di delitto procede all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in
carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia,
salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. 1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura
cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l’interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla
esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. 1-ter. L’interrogatorio della persona in stato
di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa
istanza nella richiesta di custodia cautelare. 2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto
con decreto motivato e il termine per l’interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice
riceve comunicazione della cessazione dell’impedimento o comunque accerta la cessazione dello
stesso. 3. Mediante l’interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le
esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede,
a norma dell’articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta. 4. Ai fini di quanto
previsto dal comma 3, l’interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64
e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del
compimento dell’atto. 4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla Corte di Assise o dal
tribunale, all’interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato. 5.
Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel
caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le
indagini preliminari del luogo. 6. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da
parte del pubblico ministero non può precedere l’interrogatorio del giudice. (Artigo 294 ‒
Interrogatório da pessoa sujeita à medida cautelar pessoal. 1. O juiz que decidiu pela aplicação da
medida cautelar, se não tiver ouvido o acusado na audiência de consolidação da prisão em flagrante ou
fermo, deverá ouvir o acusado em custódia cautelar imediatamente, ou, no mais tardar, até 5 dias após
sua prisão, exceto nos casos em que seja absolutamente impedido. 1-bis. Se a pessoa está sujeita a uma
medida cautelar diversa da prisão, seja coercitiva, seja interditiva, o interrogatório deve ocorrer o mais
tardar 10 dias após a execução da decisão ou da sua notificação. 1-ter. O interrogatório da pessoa
detida deve ocorrer dentro de 48 horas se o Ministério Público não requisitar a custódia cautelar. 2. No
caso de impedimento absoluto, o tribunal deve dar uma decisão motivada e o prazo para o
interrogatório deverá recomeçar a partir da data em que o tribunal recebe aviso da cessação do
impedimento ou da medida. 3. Através do interrogatório o juízo considera se permanecem as condições
de aplicação da medida e as exigências cautelares previstas nos artigos 273, 274 e 275. Quando não
estiverem reunidas as condições, deve, nos termos do artigo 299, revogar ou substituir a medida
imposta. 4. Ao fim do disposto no parágrafo 3, o interrogatório é conduzido pelo juízo na forma
estabelecida nos artigos 64 e 65. Ao Ministério Público e ao defensor, que têm o dever de agir, é dado
tempestivo aviso sobre o ato. 4-bis. Quando a medida cautelar for imposta pelo Tribunal de Assizes ou
o tribunal, o interrogatório prossegue pelo presidente do conselho ou de um dos membros nomeados
por ele. 5. Interrogatórios a serem tomados no distrito de outro tribunal, o juiz ou o presidente, no caso
de um órgão colegiado, se decidir não prosseguir pessoalmente, requererá ao juiz de investigações
preliminares do local. 6. Interrogatório da pessoa detida pelo Ministério Público não pode preceder o
questionamento do juiz.
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2.2.3 Medidas Cautelares Pessoais em Espécie

!
As medidas cautelares pessoais, no CPPI, estão previstas no Livro Quatro, Título I,
Capítulos II e III, e vão dos artigos 281 ao 284 e do 288 ao 290. Estão divididas em
medidas cautelares pessoais coercitivas, quando incidirem diretamente sobre a liberdade da
pessoa, ou interditivas, quando restrinjam algum direito.308,309
Quanto às medidas coercitivas, são elas:

!
a) Divieto di espatrio (art. 281 do CPPI), trata-se, em verdade, da proibição de se
ausentar do país ou comarca, sem autorização judicial. Para tanto, poderá ser recolhido o
passaporte ou outros documentos que permitam a saída do acusado do território nacional.
Nada impede que esta medida seja aplicada no lugar de uma mais restritiva; ou
mesmo em conjunto com outra; mas sempre deverá atender às especificidades de cada
caso, bem como à adequação e necessidade.310
Nesta vertente, Antonio Scarance Fernandes alerta para a declaração de
inconstitucionalidade feita pela Corte Constitucional (sentença nº 109/1994) do parágrafo
acrescentado pela Lei nº 356/1992, o qual impunha ao juiz a obrigatoriedade de aplicação
desta medida sempre que imposta outra medida cautelar coercitiva.311 Tal obrigação

308CHIAVARIO,

Mario. Diritto processuale penale: profilo istituzionale. Torino: Utet, 2012. p. 716. No
mesmo sentido: DALIA, Andrea Antonio; FERRAIOLI, Marzia. Manuale Di Diritto Processuale Penale.
Padova: CEDAM, 2010. p. 230. M. Mercone explicita a diferença: “A differenza delle coercitive, le misure
interditive non incidono sulla libertà fisica di locomozione (habeas corpus), ma sulla sfera giuridica
dell’interessato, giacché limitano temporaneamente (e quindi ‘interdicono’) l’esercizio di determinate
potestà, facoltà o diritti” (Diritto Processuale Penale. Napole: Simone, 2008. p. 306. “Ao contrário das
coercitivas, as medidas interditivas não incidem sobre a liberdade física de locomoção, mas sobre a esfera
jurídica do acusado, limitando temporáriamente o exercício de determinado poder, faculdade ou direito”.
Tradução livre do autor).

309Paolo

Tonini entende que as medidas cautelares pessoais teriam, ainda, uma terceira vertente: “misure di
sicurezza applicate provvisoriamente a scopi cautelari” (“medidas de segurança aplicadas com fins de
precaução provisórias” – tradução livre do autor). Deixa-se de tratar deste tipo ‒ ou de cair em tal
categorizarão ‒ em virtude de tais medidas recaírem sobre os incapazes, por uso da incapacidade, não por
razões de aplicação das medidas cautelares pessoais ordinárias (Manuale di Procedura Penale. Milano:
Giuffrè, 2012. p. 408).

310DALIA,

Andrea Antonio; FERRAIOLI, Marzia. Manuale Di Diritto Processuale Penale. Padova:
CEDAM, 2010. p. 233.

311FERNANDES,

Antonio Scarance. As medidas cautelares pessoais diversas da prisão ‒ Brasil e Itália. In:
PASCHOAL, Janaína Conceição; SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. (Orgs.). Livro em homenagem a
Miguel Reale Júnior. Rio de Janeiro: LMJ, 2014. p. 88-89. No mesmo sentido: MERCONE, M. Diritto
Processuale Penale. Napole: Simone, 2008. p. 300.
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suprimia do magistrado a análise dos requisitos da necessidade cautelar, tornando-a uma
medida de aplicação obrigatória.

!
b) Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 do CPPI), se traduz na
obrigação do acusado de apresentar-se, periodicamente, à polícia judiciária, em dias e
horários indicados na decretação desta medida.
Conquanto a lei não especifique, o juiz deverá estipular a periodicidade de
apresentação, levando-se em conta as atividades do acusado (como trabalho ou estudo) e
seu local de moradia. Não visa, no entanto, a vigilância constante do réu, objetivando, tão
somente, que este não se afaste por muito tempo de sua comarca.312
Parece, com isso, visar garantir a aplicação da lei penal, se compararmos com
nossas medidas e requisitos.313

!
c) Allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi
frequentati dalla persona offesa e Obblighi di comunicazione (arts. 282-bis, 282-ter e 282quarter do CPPI), assim como no Brasil, simbolizam o que aqui é representado pelas Leis
de Violência Doméstica contra a Mulher, Estatuto do Torcedor, dentre outras.314
Versam sobre a possibilidade de o magistrado ordenar que o acusado deixe (ou não
retorne à) sua residência, seja impedido de frequentar determinados lugares (habitualmente
visitados pela vítima ou seus familiares), além de que haja um distanciamento mínimo
entre acusado e determinadas pessoas (ou mesmo a incomunicabilidade com estas).315
312DALIA,

Andrea Antonio; FERRAIOLI, Marzia. Manuale Di Diritto Processuale Penale. Padova:
CEDAM, 2010. p. 233.

313M.

Mercone explica que “[...] la misura soddisfa l’esigenza cautelare del pericolo di fuga di modesta
consistenza” (Diritto Processuale Penale. Napole: Simone, 2008. p. 300). (“[...] a medida satisfaz a
necessidade quanto ao perigo de fuga de modesta consistência”. Tradução livre do autor.).

314Paolo

Tonini coloca que “Si tratta, all’evidenza, di una misura cautelare predisposta con particolare
riferimento ai reati in materia di violenza nelle relazioni familiari. Ciò è confermato del comma 6 dell’art.
282-bis che, nelle ipotesi di delitti in materia sessuale o di pedofilia, consente di applicare la misura in
esame anche fuori dai limiti di pena predisposti dalle condizioni generali di applicabilità (art.
280)” (Manuale di Procedura Penale. Milano: Giuffrè, 2012. p. 404). (“Trata-se, claramente, de uma
medida cautelar com particularidades conexas aos crimes de violência doméstica ou familiar. Isto é
confirmado no inciso VI do artigo 282-bis, o qual, em hipótese de crimes sexuais ou pedofilia, é permitido
a aplicação desta medida mesmo fora dos limites de pena como condição de aplicação de medidas desta
natureza”. Tradução livre do autor).

315TONINI,

Paolo. Manuale di Procedura Penale. Milano: Giuffrè, 2012. p. 404; DALIA, Andrea Antonio;
FERRAIOLI, Marzia. Manuale Di Diritto Processuale Penale. Padova: CEDAM, 2010. p. 234.
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Se, como efeito destas medidas, houver consequências negativas na
sustentabilidade do ofendido, poderá até ser estipulado o pagamento de custas para
manutenção daquele, caso assim seja requerido pelo Parquet (art. 282-bis, 3).
Importante notar que tais medidas não poderão impossibilitar o trabalho do acusado
(art. 282-bis, 2). Assim, caso acusado e ofendido trabalhem juntos, ou no mesmo
estabelecimento, deverá o magistrado regrar tal convivência, de forma a possibilitar a
continuidade laborativa do réu.

!
d) Divieto e obbligo di dimora (art. 283 do CPPI), também dizem respeito à
obrigação ou proibição de residir ou frequentar determinados lugares. Diferentemente das
medidas acima expostas, que mais se relacionam com as vítimas e seus familiares do que
com o local propriamente, aqui a medida visa o controle do acusado com relação aos
lugares que frequenta, independentemente de ofendido ou vítima.
M. Mercone explica que
[...] la misura in esame è idonea a soddisfare le esigenze cautelari di impedir
l’inquinamento delle fonti di prove e la reiterazione di reato, quando i relativi
pericolo sono collegati a situazioni o a circostanze ambientali locali ed appare
sufficiente l’allontanamento dell’interessato.316

A obrigação de residência, no entanto, não se trata de medida custodial, embora
incida sobre a liberdade de ir e vir do acusado; este ficará adstrito à uma localidade
(ampla), podendo movimentar-se de um local a outro, embora em área restrita.317
Seja como for, o magistrado deverá levar em conta questões como o trabalho ou
assistência ao imputado, mormente quando se tratar de toxicodependentes ou
álcooldependentes (art. 283, 5 do CPPI).
e) Arresti domiciliari (art. 284 do CPPI), traduz-se, nos moldes do Direito
brasileiro, no que conhecemos por prisão domiciliar. A lei italiana, no entanto, prevê que
316MERCONE,

M. Diritto Processuale Penale. Napole: Simone, 2008. p. 301. “[...] a medida é adequada
para atender às necessidades cautelares de impedir a poluição de fontes de provas ou a reiteração do delito,
quando o perigo dessas ocorrências estiverem ligados ao meio ambiente de convívio do acusado”.
(Tradução livre do autor).

317MERCONE,

M. Diritto Processuale Penale. Napole: Simone, 2008. p. 302. O autor explicita: “L’obbligo
di dimora differisce dagli arresti domiciliari (o in luogo di cura) perché circoscrive la libertà di
circolazione all’ambito territoriale del Comune e non già all’abitazione o ad un dato immobile (art. 282,
c. 2)”. (“A obrigação de residência diferencia-se da prisão domiciliar porquanto permite a liberdade de
circulação em dado âmbito territorial, não restringindo-se ao local de habitação em si, de pouca
mobilidade”. Tradução livre do autor).
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tal prisão pode se dar tanto na própria residência do acusado, como em local de assistência
ou outro indicado pelo juízo.
Trata-se de medida das mais rigorosas, que poderá proibir, também, o contato com
pessoas diversas daquelas que coabitem com o acusado (art. 284, 2 do CPPI). Há, no
entanto, uma graduação dentro da própria medida, possibilitando ao Magistrado permitir a
saída do imputado de sua residência para o trabalho, como forma de garantir a própria
subsistência (art. 284, 3 do CPPI).318

!
Já com relação às medidas interditivas, o artigo 287 do CPPI dispõe que, exceto
quando previstas em disposições especiais, as formas previstas no Capítulo III (medidas
interditivas) só poderão ser aplicadas quando o crime imputado tenha previsão de pena
perpétua ou, ao menos, de reclusão com máxima superior a três anos.
Outra importante questão é o fato de que, em se tratando de medida interditiva,
sempre haverá a detração do período quando haja imposição de pena correspondente (art.
657 e 662, 2 do CPPI); por outro lado, quando se tratem de medidas coercitivas, apenas
detrai-se das condenações de prisão quando haja natureza custodial na medida imposta,
quais sejam, prisão preventiva, prisão domiciliar e prisão em instituto psiquiátrico, ficando
de fora as demais.319
Assim, são medidas interditivas:

!
a) Sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale (art. 288 do CPPI), é
medida que restringe, total ou parcialmente, os poderes inerentes ao poder familiar dos
genitores. Em regra, não poderá ser superior a dois meses, a menos que a medida não vise

318DALIA,

Andrea Antonio; FERRAIOLI, Marzia. Manuale Di Diritto Processuale Penale. Padova:
CEDAM, 2010. p. 237. Os autores ainda explicam: “In questa dimensione meno severa, gli arresti
domiciliari si differenziano di poco dalla misura, meramente coercitiva, dell’obbligo di dimora con
prescrizioni. Si pensi all’obbligo di dimora con divieto di allontanarsi, per alcune ore del giorno, dalla
casa di abitazione e agli arresti domiciliari con permesso di lasciare il luogo di arresto per esercitare
un’attività lavorativa: la dimora coatta nella casa di abitazione è limitata, nell’uno e nell’altro caso, a
poche ore del giorno (artt. 275 e 284)”. (“Nesta dimensão menos severa, a prisão domiciliar diferencia-se
muito pouco da outra medida, meramente coercitiva, da obrigação de habitação com prescrição. Se
pensarmos na obrigação de residência com a restrição de mobilidade por algumas horas, e a prisão
domiciliar com a possibilidade de trabalho: a permanência na habitação é limitada, em ambos os casos, a
poucas horas do dia”. Tradução livre do autor).

319MERCONE,

M. Diritto Processuale Penale. Napole: Simone, 2008. p. 306.
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salvaguardar fontes de prova de eventuais perdas ou contaminação.320 Visa, também, a
proteção quanto à reiteração criminosa.321
O comma 2 do artigo 288 excepciona o quanto disposto no artigo anterior (limite de
aplicação previsto no artigo 287 do CPPI), permitindo a aplicação desta medida quando se
tratar de delitos contra a liberdade sexual, corrupção de menores ou violação da obrigação
de assistência familiar, apesar das penas aplicáveis.

!
b) Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 do CPPI), é
medida que impede, total ou parcialmente, o exercício de um ofício. Como disposto no
artigo, diz respeito ao ofício público, não podendo, no entanto, recair sobre os mandatos
eletivos, sob risco de se ferir o pleito popular (art. 289, 3 do CPPI).
Assim, na Itália, é o próprio texto normativo que responde ao questionamento, feito
no Brasil, sobre a possibilidade de se aplicar medida restritiva de suspensão da função
público no caso de cargo eletivo.322
Aqui, também o comma 2 excepciona o quanto previsto no artigo 287,
possibilitando a aplicação da medida, apesar do quantum apenável, quando se tratar de
crime contra a administração pública.
Esta medida visa proteger a própria fonte de prova, ou mesmo a reiteração
criminosa, dado que a manutenção no cargo facilitaria tais ocorrências.323

!
c) Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o
imprenditoriali (art. 290 do CPPI), é medida que, aos moldes da anteriormente exposta,
320DALIA,

Andrea Antonio; FERRAIOLI, Marzia. Manuale Di Diritto Processuale Penale. Padova:
CEDAM, 2010. p. 232.

321MERCONE,

M. Diritto Processuale Penale. Napole: Simone, 2008. p. 307.

322M.

Mercone adverte: “In casi di pubblici ufficiali, che siano organi elettivi degli enti territoriali (es.
Consiglieri della regione, Provincia e Comune), la misura, in parziale ossequio alla origine popolare
elettiva dell’ufficio e, quindi, all sovranità amministrativa mediante un provvedimento amministratito. In
tal caso, suo presupposto è che vi sia stata condanna in primo grado confermata in appello (principio del
doppio grado di mertio). I consiglieri regionali, provinciali e comunali sono immediatamente sospesi dala
carica” (Diritto Processuale Penale. Napole: Simone, 2008. p. 307). (“Em caso de autoridades públicas,
de origem eletiva, a medida, em deferência ao pleito popular, cuja eleição se dá de maneira administrativa,
será aplicada administrativamente. Neste caso, o pressuposto é que haja condenação em primeira instância,
confirmada em segunda instância (princípio do duplo grau de jurisdição). Neste caso, a autoridade pública
terá seu mandato suspenso”. Tradução livre do autor).

323MERCONE,

M. Diritto Processuale Penale. Napole: Simone, 2008. p. 307.
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impede a prática do exercício profissional pelo acusado, sendo, neste caso, atividades de
caráter privado.324
Excepcionando mais uma vez o limite previsto no artigo 287 do CPPI, o comma 2
traz hipóteses de aplicação que independem da pena aplicável: a reiteração de crimes
contra segurança pública ou economia popular, indústria e comércio, por qualquer dos
crimes nas disposições penais relativas a empresas e consórcios, ou, ainda, pelo tipos dos
artigos 353, 355, 373, 380 e 381 do Código Penal Italiano (CPI).

!
2.2.4 Revogação, Substituição e Modificação das Medidas Cautelares Pessoais

!
A vida das medidas cautelares pessoais possui certa graduação e encontra sua
previsão no Capítulo V, do Título I, Livro IV do CPPI.
A revogação da medida se dá, ad conseguentiam, uma vez cessados os pressupostos
de aplicação da medida, a saber, fumus commissi delicti ou periculum libertatis (art. 299, 1
do CPPI).
Diferentemente da aplicação inicial da medida, a revogação poderá, ou não, ser
requerida pelas partes, de forma que a atuação do juízo pode se dar, também, ex officio.325
São diversas as formas com que o magistrado toma conhecimento da situação do réu (no
interrogatório, em audiência preliminar, dentre outras), podendo decidir sobre a
manutenção da medida.
Caso haja pedido de algumas da partes, no entanto, e este recaia sobre elementos
novos (não valorados em audiência de garantia), deverá ser providenciada cópia do pedido
para que o outro polo possa contra-argumentar (em 2 dias), devendo o juízo decidir em até
5 dias do protocolo (art. 299, 3 do CPPI).
O artigo 300 do CPPI traz a extinção em virtude de determinate sentenza, vez que,
automaticamente, algumas decisões se mostrem contrárias à manutenção da medida (são
com elas incompatíveis). São exemplos o arquivamento do feito ou absolvição do acusado,

324MERCONE,

M. Diritto Processuale Penale. Napole: Simone, 2008. p. 308.

325CHIAVARIO,

Mario. Diritto processuale penale: profilo istituzionale. Torino: Utet, 2012. p. 759.
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a condenação cuja pena se declare extinta, ou mesmo menor que o tempo transcorrido da
cautelar.326
Já o artigo 301 traz a extinção da medida quando, uma vez aplicada para fins
probatórios (l’inquinamento delle prove), extrapole-se o prazo previsto no artigo 292, 2,
“d” do CPPI.
Também o artigo 302 prevê a extinção da medida ante o vencimento de um prazo,
qual seja, o previsto no artigo 294, para realização do interrogatório de garantia.327
Por último, em termos de revogação ou extinção das medidas cautelares pessoais
diversas da prisão, o artigo 308, 1 é claro ao informar que seu prazo máximo de duração
está diretamente relacionado àqueles previstos para as prisões cautelares, estipuladas no
artigo 303 do CPPI.
No que diz respeito às medidas coercitivas, estas extinguem-se quando passado,
desde o início de sua execução, o dobro do tempo previsto para as prisões cautelares (art.
308, 1 do CPPI). Já as medidas interditivas, em regra, extinguem-se quando passados dois
meses do seu início.328
Desta feita, para os prazos previstos para as prisões cautelares, temos o seguinte
quadro:

!
!
!
!
!
!

!

326MERCONE,

M. Diritto Processuale Penale. Napole: Simone, 2008. p. 319.

327”La

Corte costituzionale con sentenza 3 aprile 1997 n. 77 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo
nella parte in cui non prevede che le misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e quelle
interdittive, perdano immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine
previsto dall'articolo 294, comma 1-bis.” (“A decisão do Tribunal Constitucional, de 03 de abril de 1997,
n. 77, declarou a ilegitimidade do presente artigo, na medida em que não fornece às medidas de coação, à
exceção das de custódia, bem como às interditavas, perda imediata de sua eficácia se o tribunal não
proceder ao interrogatório dentro do prazo previsto no artigo 294, parágrafo 1-bis”. Tradução livre do
autor). ALTALEX. Codice di Procedura Penale. Libro IV, Titolo I, agg. al 29.10.2013. Disponível em:
<http://www.altalex.com/index.php?idnot=36788>. Acesso em: 22 jul. 2014.

328MERCONE,

M. Diritto Processuale Penale. Napole: Simone, 2008. p. 320.
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Quadro 3 ‒ Termini Custodiali Massimi
Termini Custodiali Massimi

termini di fase
durante le indagini
preliminari

pena aedittale fino anni
6: mesi 3

pena edittale tra anni 6 o
meno di 20: mesi 6

pena edittale pari o
superiore ad anni 20 o
ergastolo: anni 1

dall’ordinanza che
ammette il giudizio

pena adittale fino nni 6:
mesi 3

pena edittale tra anni
6-20: mesi 6

pena edittale oltre anni
20 o esastilo: mesi 9

fino a condanna 1º
grado

pena adittale fino anni
6: mesi 6

pena edittale tra 6-20
anni: anni 1

pena edittale oltre anni
20 o ergastolo: anni 1
mesi 6

tra condanne di 1º e 2º
grado e tra condanna 2º
grado e giudicato: per
ciascuno dei due gradi

condanna fino ad anni
3: mesi 9

condanna tra più di anni
3-10: anni 1

condanna oltre ani 10 o
ergastolo: anni 1 mesi 6

condanna fino ad anni
6: anni 2

condanna tra 6-20 anni:
anni 4

condanna oltre anni 20 o
esastilo: anni 6

termine
omnicomprensivo

termine massimo per
tutti i gradi

Fonte: MERCONE, M. Diritto Processuale Penale. Napole: Simone, 2008. p. 322.

!

A substituição de medidas, por outro lado, consiste na troca da medida aplicada por
outra, de maior ou menor grau de restrição. Pressuposto para esta substituição é “[...] la
vaziarione delle ezigenze cautelari (art. 274)”, explica M. Mercone.329
Uma vez que a exigência cautelar se mostre mais branda, ou desproporcional ao
fato ou à pena que possivelmente será aplicada, deverá ocorrer a substituição in melius.

329MERCONE,

M. Diritto Processuale Penale. Napole: Simone, 2008. p. 317. “[...] a variação na exigência
cautelar” (tradução livre do autor).
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A substituição poderá ser requerida por qualquer das partes; ou mesmo aplicada ex
oficio, vez que “[...] la libertà personale è un diritto non disponibile ai senso dell’art. 13
comma 1 Const.”, como afirma Paolo Tonini.330
Por outro lado, a substituição in pejus ocorrerá uma vez que as exigências
cautelares se agravem, ou, ainda, em caso de transgressão da medida em vigor. Nestes
casos, o procedimento segue de forma secreta, aos moldes da aplicação inicial, vez que, no
intuito de conter a atuação do acusado, muitas das vezes é preciso agir reservadamente; só
depois abre-se o contraditório.331
Por fim, a modificação refere-se à uma forma de “substituição”, podendo ocorrer,
igualmente, in melius ou in pejus, diante das modificações nas exigências cautelares, ou
mesmo ante a transgressão da medida imposta; consiste, em verdade, em uma variação no
grau de aplicação da mesma medida.332

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

330TONINI,

Paolo. Manuale di Procedura Penale. Milano: Giuffrè, 2012. p. 437. “[...] a liberdade pessoal é
um direito não disponível, nos termos do art. 13, 1 da Constituição” (tradução livre do autor). O autor
complementa que no procedimento adotado, o magistrado deverá, sempre, ouvir o Ministério Público (art.
299, 3-bis). Deverá, também, ocorrer o contato direto com o acusado, podendo o interrogatório ocorrer
antes mesmo de sua decisão (o que será obrigatório, quando o pedido de substituição basear-se em novos
elementos de prova, a teor do disposto no art. 299, 3-ter).

331Para

Paolo Tonini, trata-se de medida a ser imposta “soltanto” (somente) com requerimento do Ministério
Público (Manuale di Procedura Penale. Milano: Giuffrè, 2012. p. 437); Mario Chiavario, por outro lado,
entende ser possível a atuação de ofício pelo Magistrado (art. 299,3 do CPPI) (Diritto processuale
penale: profilo istituzionale. Torino: Utet, 2012. p. 759).

332M.

Mercone explica: “Presupposto della modificazione è che le esigenze cautelari risultino limitatamente
variate in senso di attenuazione o di aggravamento, sicché appare allora adeguata e proporzionata una
modifica, quantitativa e non qualitativa, della misura preesistente (art. 299, 2)” (Diritto Processuale
Penale. Napole: Simone, 2008. p. 317). (“Pressuposto de tal modificação é que a exigência cautelar tenha
variado para agravar ou atenuar, de modo que, em seguida, faz-se a adequação proporcional da medida
imposta, quantitativa e não qualitativamente”. Tradução livre do autor).
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3 MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS DIVERSAS DA PRISÃO NO
BRASIL

!
3.1 BREVE HISTÓRICO333

!
“A prisão cautelar é, sem dúvida, a instituição mais cruel e angustiante no
paradoxo dramático de todo o processo penal que, como repetidamente enfatizado, sendo
em si mesmo um castigo, se instaura para decidir afinal se é o caso de punir”, afirma José
Paulo Sepúlveda Pertence.334,335
Assim, posto que as novas medidas cautelares pessoais traçam um marco no
processo penal brasileiro, pertinente fazer um breve incurso histórico da evolução que se

333Após

o advento do Código de Processo Penal de 1941 ‒ reconhecidamente influenciado pelo Código
Rocco, autoritário e repressivo (DELMANTO, Fabio Machado de Almeida. Medidas substitutivas e
alternativas à prisão cautelar. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) ‒ Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2006. p. 137) ‒, diversas alterações legislativas importantes ocorreram, transformando-o,
paulatinamente, em um código mais humanitário e garantista ‒ Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró
chega a dizer que “[...] não seria exagero afirmar que este [prisão vs. liberdade] foi o tema do Código de
Processo Penal em que houve mais mudanças, quer do ponto de vista quantitativo, quer do ponto de vista
qualitativo” (Prisão em flagrante delito e liberdade provisória no Código de Processo Penal: origens,
mudanças e futuro de um complicado relacionamento. In: MALAN, Diogo; MIRZA, Flávio. (Coords.).
Setenta anos do Código de Processo Penal brasileiro: balanço e perspectivas de reforma. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2011. p. 171). Alguns projetos, no entanto, apesar de toda notoriedade e proposta evolutiva,
não chegaram a ser aprovados, ou mesmo votados, pelo Congresso Nacional. Os mais conhecidos são o
Anteprojeto Hélio Tornaghi, de 1963, o Anteprojeto Frederico Marques, de 1970, e o Anteprojeto de 1981,
todos com um pensamento, no tocante à matéria em estudo, mais garantista, prevendo formas mais amenas
de acautelar o processo. Deixamos, todavia, de analisá-los detidamente, vez que, apesar das pertinentes
discussões e proposições, não chegaram a alterar nossa legislação, como tantos outros projetos de menor
porte.

334CRUZ,

Rogerio Schietti Machado. Prisão cautelar: dramas, princípios e alternativas. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2011. Prefácio, XIV.

335A

prisão em si, na antiguidade clássica, surgiu mesmo como uma medida cautelar, sendo que possuía,
como finalidade única evitar a fuga do acusado; não a penalização, vez que isso só veio a ocorrer séculos
depois. Romeu Pires Campos de Barros coloca: “Na antigüidade clássica a prisão embora tivesse por
finalidade fazer atuar a pena definitiva, para a sua efetivação sempre se exigia a evidência do fato, tanto
assim que já entre os visigodos a captura era conseqüência da notoriedade do crime. Não obstante, com o
advento da Idade Média e a introdução do processo inquisitório, ampliando o poder do magistrado com
relação à pessoa do acusado, a prisão preventiva apresentou-se como forma indispensável para imposição
da tortura” (O processo cautelar. Revista de Processo, v. 1, n. 2, p. 223, abr./jun. 1976).
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fez entre a prisão processual e estas novas formas de garantir o correto andamento do
processo.336
Nosso Código de Processo Penal, embora cada vez mais se pareça com uma colcha
de retalhos337, data de 1941, e previa, em seu nascedouro, como única hipótese cautelar
pessoal do processo a prisão, que podia decorrer do flagrante, da decretação da prisão
preventiva, da decisão de pronúncia, da sentença penal condenatória338, ainda que
recorrível ou, ainda, do quantum de pena cominável.339,340

336Do

princípio do devido processo legal, estabelecido em consonância com o pensamento libertário da
Revolução Francesa, previsto na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, em seu artigo
9º, “[...] resultou a norma inserta na Constituição Imperial de 1824, que em seu art. 179, §§ 8 e 10,
dispunha: ‘Ninguém poderá ser preso sem culpa formada, exceto nos casos declarados em lei. A exceção
do flagrante delito, a prisão não pode ser executada se não por ordem escrita da autoridade legítima. Se
esta for arbitrária, o juiz que a deu, e quem a tiver requerido, serão punidos com as penas que a lei
determinar’. Diante dessa ordem constitucional, a nossa legislação processual do tempo colonial,
condensada nas Ordenações Filipinas, veio a ser substituída, em 1832, pelo Código de Processo Criminal
do Império, marco indelével na história do nosso processo penal. Este dispunha em seu art. 175: ‘Poderão
também ser presos sem culpa formada os que forem indiciados em crimes, em que não tem lugar a fiança;
porém, nestes, e em todos os mais casos, à exceção do flagrante delito, a prisão não pode ser executada,
senão por ordem escrita da autoridade legítima’. Nesse escorço histórico, atinente ao instituto da prisão
preventiva, adquire-se a certeza de que a medida foi sempre facultativa e utilizada para atender os fins do
processo, jamais tendo sido lembrada, nem mesmo nas discussões parlamentares ou na doutrina dos
praxistas reinícolas, como uma obrigação ao órgão judicante, atendendo à presunção de sua necessidade e
conveniência”, coloca Romeu Pires de Campos Barros (O processo cautelar. Revista de Processo, v. 1, n.
2, p. 223-224, abr./jun. 1976).

337LOPES

JUNIOR, Aury. A inserção do contraditório no regime jurídico das medidas cautelares pessoais.
Boletim IBCCrim, n. 223, p. 5, jun. 2011.

338De

se notar que a classificação deste tipo ‒ prisão decorrente de sentença penal condenatória ‒ não tem sua
natureza jurídica categorizada de forma unânime. Enquanto a maioria entende ter caráter cautelar (vide
GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Presunção de inocência e prisão cautelar. São Paulo: Saraiva,
1992. p. 60; BARROS, Romeu Pires de Campos. Processo penal cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 1982.
p. 275-278), outros, como José Frederico Marques (Elementos de direito processual penal. Campinas:
Millennium, 2009. p. 53) e Afrânio Silva Jardim (Direito processual penal. Rio de Janeiro: Forense,
2007. p. 266), tem-na como execução provisória, o que pontuamos apenas para conhecimento, vez que não
se trata do mote do presente estudo.

339GOMES

FILHO, Antonio Magalhães. Medidas cautelares e princípios constitucionais ‒ Comentários ao
artigo 282 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.). Medidas cautelares no
processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011. p. 33.

340“[...]

com o advento do atual Código do Processo Penal, a 3 de outubro de 1941, o seu art. 312 dispunha:
‘A prisão preventiva será decretada nos crimes a que for cominada a pena de reclusão, por tempo, no
máximo, igual ou superior a dez anos’. Estava implantada em nosso direito a prisão preventiva
compulsória ou obrigatória, impossibilitando ao juiz examinar a necessidade da decretação dessa medida
cautelar”, como coloca Romeu Pires de Campos Barros (O processo cautelar. Revista de Processo, v. 1, n.
2, p. 224, abr./jun. 1976). Rogério Schietti Machado Cruz coloca que “[...] na seara das prisões cautelares,
o recrudescimento legislativo foi anunciado expressamente na Exposição de Motivos do Código de
Processo Penal de 1941, após a afirmação de que a prisão em flagrante e a preventiva passavam a ser
‘definidas com maior latitude do que na legislação em vigor’, uma vez que ‘o interesse da administração
da justiça não pode - dizia-se - continuar a ser sacrificado por obsoletos escrúpulos formalísticos
[...]’.” (Prisão cautelar: dramas, princípios e alternativas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 36).
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No que diz respeito ao flagrante, Romeu Pires de Campos Barros, fazendo
referência a Pontes de Miranda, afirma que significa “[...] encontrar alguém na prática do
delito, ou em circunstâncias tais que signifiquem estar a praticá-lo, ou no termo do ato
delituoso, inclusive havendo fuga”. E explica que o “[...] pressuposto do poder de prender
não é, portanto, a flagrância, mas o ser surpreendido na flagrância, demonstrando-se a
prevalência do conceito de atualidade sobre o de visibilidade”.341
Assim, ocorrendo uma das hipóteses do artigo 302 do CPP342 e lavrado o auto de
prisão nos moldes do artigo 304343, a custódia era automática, a menos que a infração fosse
apenada 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. Caso a pena fosse
maior, a liberdade poderia ser concedida mediante fiança, salvo as vedações dos artigos

341BARROS,

Romeu Pires de Campos. Processo penal cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 119. Isto
explica, assim, a aceitação da prisão em flagrante nos moldes do inciso IV, do artigo 302, do Código de
Processo Penal; enquanto nos demais incisos a visibilidade é pressuposta.

342Art.

302. Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de
cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em
situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas,
objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

343Art.

304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua
assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva
das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita,
colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto. § 1º
Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão,
exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se
para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja. § 2º A falta de testemunhas
da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante; mas, nesse caso, com o condutor, deverão assinálo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. § 3º Quando o
acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado
por duas testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença deste.
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323 e 324 ‒ que hoje, modificados pela Lei nº 12.403/11, possuem um rol
diferenciado.344,345
O artigo 310 do CPP346, modificado pela mesma lei, passou a prever, além das já
antigas hipóteses de colocação do réu em liberdade − mediante termo de comparecimento a
todos os atos do processo (que tornou-se medida cautelar prevista no rol do artigo 319);
quando o fato houver sido praticado nas condições excludentes de ilicitude; ou quando
344GOMES

FILHO, Antonio Magalhães. Medidas cautelares e princípios constitucionais ‒ Comentários ao
artigo 282 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.). Medidas cautelares no
processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011. p. 33.

345Antes:

Art. 323. Não será concedida fiança: I - nos crimes punidos com pena de reclusão, salvo ao réu
maior de setenta anos ou menor de vinte e um, no caso de não ser superior a dois anos o máximo da pena
cominada; II - nas contravenções previstas nos arts. 50, 51 e seu parágrafo 1º, 52 e seu parágrafo, 53 e seu
parágrafo, 54 e seu parágrafo, 58, 59 e 60 da Lei das Contravenções Penais; III - nos crimes ou
contravenções punidos com pena privativa de liberdade, se o réu já tiver sido condenado por infração
penal da mesma natureza em sentença irrecorrivel; [...].
Depois: Art. 323. Não será concedida fiança: I - nos crimes punidos com reclusão em que a pena mínima
cominada for superior a 2 (dois) anos; (Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977); II - nas
contravenções tipificadas nos arts. 59 e 60 da Lei das Contravenções Penais; (Redação dada pela Lei nº
6.416, de 24.5.1977); III - nos crimes dolosos punidos com pena privativa da liberdade, se o réu já tiver
sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado; (Redação dada pela Lei nº
6.416, de 24.5.1977); IV - em qualquer caso, se houver no processo prova de ser o réu vadio; V - nos
crimes punidos com reclusão, que provoquem clamor público ou que tenham sido cometidos com
violência contra a pessoa ou grave ameaça. (Incluído pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977).
Hoje: Art. 323. Não será concedida fiança: I - nos crimes de racismo; II - nos crimes de tortura, tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos; III - nos crimes
cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático; IV - (revogado); V - (revogado).
Antes: Art. 324. Não será, igualmente, concedida fiança: I - aos que, no mesmo processo, tiverem
quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que
se refere o art. 350; II - em caso de prisão por mandado do juiz do cível, de prisão disciplinar,
administrativa ou militar; III - ao que estiver no gozo de suspensão condicional da pena ou de livramento
condicional, salvo se processado por crime culposo ou contravenção que admita fiança; IV - quando
presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312). (Incluído pela Lei nº
6.416, de 24.5.1977).
Hoje: Art. 324. Não será, igualmente, concedida fiança: I - aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado
fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem
os arts. 327 e 328 deste Código; II - em caso de prisão civil ou militar; III - (revogado); IV - quando
presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312).

346Antes:

Art. 310. Quando o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato, nas
condições do art. 19, I, II e III, do Código Penal, poderá, depois de ouvir o Ministério Público, conceder ao
réu liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de
revogação. Parágrafo único. Igual procedimento será adotado quando o juiz verificar, pelo auto de prisão
em flagrante, a inocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva (arts. 311 e 312).
(Incluído pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977)
Hoje: Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I - relaxar a
prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos
constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares
diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Parágrafo único. Se o juiz
verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos
incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 ‒ Código Penal,
poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de
comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.
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ausentes os requisitos da prisão preventiva347 ‒ a necessidade de avaliação da possibilidade
de aplicação das novas medidas cautelares pessoais, constantes do artigo 319.
A prisão preventiva, decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério
Público ou do querelante,348,349 já foi obrigatória nos crimes a que fosse cominada pena de
reclusão máxima igual, ou superior, a dez anos, desde que houvesse prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria.350
A reforma de 1967, com o advento da Lei nº 5.349, tornou a decretação deste tipo
de prisão facultativa, eliminando o caráter imperioso vinculado à pena do crime,

347Esta

última, uma inovação trazida pela Lei nº 6.416/77, cujo teor foi assim comentado por Ada Pellegrini
Grinover: “Mas agora, acrescentando um parágrafo único ao dispositivo, a Lei 6.416/77 amplia a
possibilidade de liberdade provisória, para abranger, na mesma sistemática, as hipóteses para as quais não
se autoriza a prisão preventiva (arts. 311 e 312 do CPP, com a redação determinada pela Lei 5.349/67). Ou
seja, haverá possibilidade de liberdade provisória, também no flagrante, sem necessidade de fiança, e
mediante termo de comparecimento, quando: a) não houver prova de existência do crime (rectius, do fato
criminoso em sua materialidade) e indícios (ou melhor, provas ainda que leves) suficientes da autoria; b)
não houver necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal. Como se vê, sob a letra a o
legislador explicita os casos que podem caracterizar o fumus boni iuris, para efeito de prisão preventiva e
manutenção do flagrante; e sob a letra b, configura expressamente aquilo que pode representar o periculm
in mora” (A nova lei processual penal: comentários à Lei 6.416/77. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1977. p. 104).

348CPP:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva
decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do
querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

349Concordamos

com a visão de Gustavo Henrique Badaró, para quem não cabe fixação de medidas, na fase
do inquérito policial, por mera representação da autoridade policial, afinal, "não se trata de requerimento,
mas de representação. A autoridade policial não é parte. Não formula pretensão alguma. Assim sendo, sua
representação não deve ser dirigida ao juiz, mas ao Ministério Público, para que este, considerando-a
correta, requeira a prisão preventiva [ou outra medida qualquer]” (Processo Penal - 2ª ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2014. p.735). Nesse mesmo sentido é a Orientação nº 4/2014, recém lançada pelo Procuradoria
Geral da República aos Membros do Ministério Público Federal por meio de sua 7ª Câmara de Coordenação
e Revisão (controle externo da atividade policial e sistema prisional): “Orienta os membros do Ministério
Público Federal a, respeitada a independência funcional, pugnarem pelo não conhecimento de pedido de
medida cautelar formulado por autoridade policial diretamente em Juízo, sem o prejuízo de pleitearem a
medida cautelar, em petição própria, quanto entenderem pertinente” (Disponível em: <http://
s.conjur.com.br/dl/recomendacao-mpf-medida-cautelar-pf.pdf> Acessado em: 22 de dez. 2014.)Em sentido
contrário, aceitando a fixação por pedido feito pela autoridade policial, MENDONÇA, Andrey Borges.
Prisão e Outras Medidas Cautelares Pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 61/62.

350“Na

sistemática do código processual de 1941, dois fatores eram levados em consideração, na decretação
da prisão preventiva: a gravidade do crime, que devia ser punido com pena de reclusão, por tempo, no
máximo, igual ou superior a dez anos (art. 312, determinando nesse caso a obrigatoriedade da medida); e a
afiançabilidade, ou não, dos crime, pela qual se media a decretação facultativa da medida cautelar.
Presente, ainda, devia estar o requisito representado pela garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal, igualmente enquadráveis no periculum in mora
(art. 313)” (GRINOVER, Ada Pellegrini. A nova lei processual penal: comentários à Lei 6.416/77. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1977. p. 106).
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mantendo-se os demais requisitos.351 Foi a Lei nº 6.416/77 que eliminou o critério da
afiançabilidade, concentrando-se, seu fundamento, na gravidade da infração
cometida.352,353
Outra forma de prisão que desapareceu se dava com a pronúncia, que implicava a
necessária custódia do réu, “[...] com recomendação na prisão onde se achasse, ou na
expedição de ordem para sua captura, ressalvada a hipótese de crime inafiançável”354, nos
termos do antigo artigo 408 e parágrafos do Código de Processo Penal.355
O Código de Processo Penal, quando de sua entrada em vigor, trazia, nos moldes da
prisão-pronúncia, o encarceramento decorrente de sentença penal condenatória, ainda que
recorrível.356
351Romeu

Pires de Campos Barros assim se manifestou sobre a mudança: “[...] decorridos 26 anos da
vigência dessa malsinada norma, de tão triste memória, ainda voltando a normalidade democrática com a
Constituição de 1946, somente com o advento da Lei nº 5.349, de 3 de novembro de 1967, é que essa
draconiana forma de medida cautelar desapareceu” (Processo penal cautelar. Rio de Janeiro: Forense,
1982. p. 178).

352GRINOVER,

Ada Pellegrini. A nova lei processual penal: comentários à Lei 6.416/77. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1977. p. 106.

353“Cabe

ressaltar, todavia, que essa proibição de absoluta concessão de liberdade provisória, baseada tãosomente na gravidade do crime perseguido, sem questionar a real necessidade cautela da medida, mostrase inconstitucional, por violação da garantida da não-consideração prévia de culpabilidade ou da
presunção de inocência” (DELMANTO, Fabio Machado de Almeida. Medidas substitutivas e
alternativas à prisão cautelar. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) ‒ Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2006. p. 139). Além, “[...] não se pode deixar de destacar que, com a Lei nº 6.416/77, o sistema
do CPP perdeu totalmente a coerência. Para os crimes menos graves, era admissível que o investigado ou
acusado fosse colocado em liberdade provisória, mediante fiança (CPP, art. 323, inc. I). Já quem cometia
crimes graves, poderia ser beneficiado pela liberdade provisória sem fiança, do então inserido parágrafo
único do art. 319 do CPP”, conforme Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró (Prisão em flagrante delito e
liberdade provisória no Código de Processo Penal: origens, mudanças e futuro de um complicado
relacionamento. In: MALAN, Diogo; MIRZA, Flávio. (Coords.). Setenta anos do Código de Processo
Penal brasileiro: balanço e perspectivas de reforma. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 174).

354GOMES

FILHO, Antonio Magalhães. Medidas cautelares e princípios constitucionais ‒ Comentários ao
artigo 282 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.). Medidas cautelares no
processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011. p. 33.

355Antigo:

Art. 408. Se o juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor,
pronunciá-lo-á, dando os motivos do seu convencimento.
§ 1º Na sentença de pronúncia o juiz declarará o dispositivo legal em cuja sanção julgar incurso o réu,
mandará lançar-lhe o nome no rol dos culpados, recomendá-lo-á na prisão em que se achar, ou expedirá as
ordens necessárias para a sua captura.
§ 2º Se o crime for afiançável, será, desde logo, arbitrado o valor da fiança, que constará do mandado de
prisão.

356Antigo: Art.

393. São efeitos da sentença condenatória recorrível:
I - ser o réu preso ou conservado na prisão, assim nas infrações inafiançáveis, como nas afiançáveis
enquanto não prestar fiança;
Antigo: Art. 594. O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, ou prestar fiança, salvo se condenado
por crime de que se livre solto.
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Ainda em período pré-Constituição de 1988, a Lei nº 5.941/73 (chamada Lei
Fleury) abrandou tal obrigatoriedade357, apesar de muito aquém das garantias de hoje.
Antonio Magalhães Gomes Filho pontua que tais “[...] modificações, embora
aparentemente liberalizantes, foram notoriamente ditadas por momentânea conveniência
relacionada ao envolvimento de funcionário da alta hierarquia policial em acusações de
homicídio”; e completa, explicitando que a introdução de condição de primariedade e bons
antecedentes na disciplina da prisão cautelar se deve à sua correspondência “[...] no
âmbito da justiça repressiva, a algo próximo à idéia de ‘cidadania regulada’ segundo a
qual os direitos do cidadão decorrem de concessões do poder público”.358
Anos se passaram, e foi somente com a reforma processual de 2008 que tais
medidas foram extintas, exigindo-se do julgador, como manda a Carta da República359, a
motivação da manutenção, revogação ou decretação da prisão do réu.360 Em relação à
pronúncia, foi a Lei nº 11.6.89/08 que deu nova redação ao artigo 413, parágrafo 3º, do
357Antigo:

Art. 408. Se o juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor,
pronunciá-lo-á, dando os motivos do seu convencimento. (Redação dada pela Lei nº 5.941, de
22.11.1973).
§ 1º Na sentença de pronúncia o juiz declarará o dispositivo legal em cuja sanção julgar incurso o réu,
mandará lançar-lhe o nome no rol dos culpados, recomenda-lo-á na prisão em que se achar, ou expedirá as
ordens necessárias para sua captura. (Redação dada pela Lei nº 5.941, de 22.11.1973).
§ 2º Se o réu for primário e de bons antecedentes, poderá o juiz deixar de decretar-lhe a prisão ou revogála, caso já se encontre preso. (Redação dada pela Lei nº 5.941, de 22.11.1973).
Antigo: Art. 594. O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, ou prestar fiança, salvo se for primário
e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória, ou condenado por crime de que se
livre solto. (Redação dada pela Lei nº 5.941, de 22.11.1973). (Revogado pela Lei nº 11.719, de 2008).

358GOMES

FILHO, Antonio Magalhães. Presunção de inocência e prisão cautelar. São Paulo: Saraiva,
1992. p. 63. E conclui: “Estabeleceu-se, assim, uma duplicidade de fundamentos para a custódia antes da
sentença final, que não deixa de dar lugar a perplexidades: antes da pronúncia ou da sentença de primeiro
grau, a cognição cautela refere-se ao periculum libertatis, que pode indicar, ou não, a necessidade da
prisão; no momento das referidas decisões, deve o juiz proceder a um novo exame da medida, agora
voltado à constatação de dados relativos à personalidade do acusado”.

359Art.

93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da
Magistratura, observados os seguintes princípios:
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes
e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do
interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

360“Por

isso [pelo princípio da presunção de inocência], desde a Constituição de 1988, vozes doutrinárias
diziam que as duas modalidades de prisão contrariavam a regra de presunção de inocência do art. 5º, inciso
LVII, pois representavam antecipação de pena, não sendo impostas com base em necessidade cautelar
assentada em circunstâncias do processo, mas apenas com o sustento no fato de o acusado não ser primário
ou não ter bons antecedentes. Ainda, em relação à prisão derivada de sentença, apontava-se outro
fundamento de inconstitucionalidade, o de que impor a alguém o recolhimento à prisão para apelar é
negar-lhe o direito constitucional ao duplo grau de jurisdição, também garantido por normas da Convenção
de San José da Costa Rica (artigos 7º, n. 6, e 8º, n. 10)” (FERNANDES, Antonio Scarance. Processo
penal constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 308).
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Código de Processo Penal.361 Do mesmo modo no que se refere à prisão decorrente de
sentença recorrível, onde a Lei nº 11.719/08 disciplinou o procedimento na nova redação
do artigo 387 do CPP (já modificado pelo advento da Lei nº 12.403/11), e revogou
expressamente o antigo artigo 594.362
“A tarefa legislativa de atualização do sistema de medidas cautelares processuaispenais, à luz dos princípios e garantias introduzidos pela Constituição de 1988, foi agora
completada − ainda que parcialmente”, como coloca Antonio Magalhães Gomes Filho.363
Trata-se da introdução, pela Lei nº 12.403/11, de medidas alternativas à prisão cautelar,
objeto do presente estudo.

!
3.2 A PROPORCIONALIDADE COMO CRITÉRIO DE ESCOLHA E A QUESTÃO
DA TAXATIVIDADE

!
A entrada em vigor da Lei nº 12.403/11 parece não ter acabado com uma grande
discussão que açula os operadores do Direito: o poder geral de cautela no processo penal.

361Art.

413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de
2008).
§ 3o O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou
medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade
da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste
Código. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008).

362Antes: Art.

387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (Vide Lei nº 11.719, de 2008).
Parágrafo único. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de
prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser
interposta. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
Hoje: § 1o O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de
prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser
interposta. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012).

363GOMES

FILHO, Antonio Magalhães. Medidas cautelares e princípios constitucionais ‒ Comentários ao
artigo 282 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.). Medidas cautelares no
processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011. p. 38.
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Embora forte corrente doutrinária nunca tenha aceitado este poder geral364,
corriqueiramente se vê sua aplicação pelos tribunais como forma de amenizar as mazelas
trazidas pela prisão preventiva, sem, contudo, deixar de acautelar o processo em certa
medida.365 Há, também, considerável doutrina por sua aceitação.366
A crítica que se fazia, e que vale ainda hoje, de forma a garantir que apenas as
medidas previstas sejam aplicáveis, é que “[...] no processo penal, forma é garantia. Logo,
não há espaço para poderes gerais, pois todo poder é estritamente vinculado a limites e à
forma legal”, coloca Aury Lopes Junior.367
Tanto antes, como agora, poderia se cogitar de um poder geral de cautela em
consonância com a proporcionalidade, em especial subsunção à adequação, ou proibição
do excesso, vez que nenhuma medida é perfeitamente adequada a todos os casos concretos,

364Sempre

se mostraram contrários ao poder geral de cautela no processo penal, por exemplo: Antônio
Magalhães Gomes Filho (Presunção de inocência e prisão cautelar. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 95);
Aury Lopes Junior (A (in)existência de poder geral de cautela no processo penal. Boletim IBCCrim, n.
203, out. 2009); Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró (As novas medidas cautelares alternativas à prisão
e o alegado poder geral de cautela no processo penal: a impossibilidade de decretação de medidas atípicas.
Revista do Advogado, n. 113, p. 75, set. 2011); Pierpaolo Cruz Bottini (Medidas cautelares: superação da
medíocre dicotomia. Boletim IBCCrim, edição especial CPP, ago. 2010); Romeu Pires de Campos Barros
(Processo penal cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 58).

365Apontam:

LOPES JUNIOR, Aury. A (in)existência de poder geral de cautela no processo penal. Boletim
IBCCrim, n. 203, out. 2009; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Medidas cautelares: superação da medíocre
dicotomia. Boletim IBCCrim, edição especial CPP, ago. 2010. Gustavo Henrique Badaró explicita que
“[...] antes, quando vigorava o reducionismo bipolar, argumentava-se, ante a inaceitável omissão
legislativa, com a possibilidade de o Juiz penal, aplicando por analogia (CPP, art. 3º) o poder geral de
cautela previsto no Código de Processo Civil (CPC), decretar medidas cautelares processuais atípicas, isto
é, não previstas em lei. E, complementando-se tal raciocínio, fundamentava-se a necessidade de se
socorrer de medidas não previstas em lei, in bonam partem, isto é, para beneficiar o acusado, pois, caso
contrário, teria o Juiz que decretar a sua prisão preventiva ou mantê-lo preso em flagrante delito” (As
novas medidas cautelares alternativas à prisão e o alegado poder geral de cautela no processo penal: a
impossibilidade de decretação de medidas atípicas. Revista do Advogado, n. 113, p. 72, set. 2011).

366Aceitando

o poder geral, inclusive hoje, ainda que de forma temperada: CRUZ, Rogerio Schietti Machado.
Prisão cautelar: dramas, princípios e alternativas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 178;
MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011.
p. 80; LIMA, Marcellus Polastri. Manual de processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 565.

367LOPES

JUNIOR, Aury. A (in)existência de poder geral de cautela no processo penal. Boletim IBCCrim,
n. 203, out. 2009. E completa o autor: “Esclareça-se que nossa crítica ao poder geral de cautela não se
esvaziará com mudanças legislativas, pois elas apenas ampliarão o leque de medidas cautelares, sem
jamais poder contemplar uma cláusula geral, deixando ao livre arbítrio do juiz criar outras medidas além
daquelas previstas em lei. Nesta linha, os Projetos de Lei 4208-C e o PL 156/2009 (Anteprojeto de CPP)
instituem um modelo polimorfo, em que o juiz poderá dispor de um leque de medidas substitutivas da
prisão cautelar. Mas, sublinhe-se, igualmente estará atrelado ao rol de medidas previstas em lei, não
podendo criar outras medidas além daquelas previstas no ordenamento.”
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sendo certo que, independentemente do número de medidas previstas, sempre se pensará
em uma alternativa ‒ supostamente ‒ melhor e mais benéfica ao acusado.368
Entretanto, como visto no capítulo 1, o postulado da proporcionalidade, em sua
maioria aceito sob os traços de Nicolas Gonzales-Cuellar Serrano, adotado por nós, jamais
se esquivará do princípio da legalidade.369
Ocorria, antes da reforma, por vezes, a falaciosa necessidade de imposição de uma
medida diversa (e não prevista), como v.g. a entrega do passaporte, sob o pretexto de
acautelar o processo, muito embora a prisão não se mostrasse adequada, ou mesmo,
necessária. Argumentava-se que, assim, o acusado não sofreria constrição maior, sendo,
desta maneira, uma cautelarização mais benéfica.370
Todavia, como aponta Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, “[...] corretamente
estabelecidas as premissas, não se tratava de medidas atípicas para ‘beneficiar o acusado’

368BADARÓ,

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. Revista do
Advogado, n. 113, p. 73, set. 2011. No sentido, aceitando o poder geral de cautela temperado, Andrey
Borges de Mendonça pontua: “Isto porque a realidade é muito mais ampla e variada que a imaginação do
legislador. Haverá situações concretas que sequer foram imaginadas pelo legislador, em que o magistrado
se verá diante de situações de risco que terão que ser enfrentadas. Nestes casos, surgirá a importância do
poder geral de cautela” (Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 80).

369Neste

sentido, Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró coloca: “A adoção de medidas atípicas, porque não
previstas em lei como aptas a privar ou restringir o direito de liberdade em sede de medida cautelar,
encontra inafastável barreira no pressuposto formal do Princípio da Legalidade. Ainda que a medida seja
adequada, necessária e proporcional, se a restrição ao direito fundamental não estiver prevista em lei, não
será legítima” (As novas medidas cautelares alternativas à prisão e o alegado poder geral de cautela no
processo penal: a impossibilidade de decretação de medidas atípicas. Revista do Advogado, n. 113, p. 75,
set. 2011). Remetemos o leitor à nota de rodapé nº 155. Em sentido contrário, no entanto, temperando o
poder geral de cautela, Rogério Schietti Machado Cruz aduz “[...] que não se poderá subtrair do julgador a
possibilidade de fazer uso de seu poder geral de cautela, de forma excepcional, tendo como objetivo evitar
a prisão preventiva. Poderá o magistrado, então, impor ao investigado ou acusado medida que, embora não
conste literalmente do rol positivado no artigo 319 do CPP, seja prevista em outra norma do ordenamento,
ou possa ser considerada, por meio de interpretação extensiva, abrangida na dicção de algum dos incisos
que compõem o elenco das cautelares pessoais diversas da prisão, previstas no referido
dispositivo” (Prisão cautelar: dramas, princípios e alternativas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p.
183). Acompanhado por: MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais.
São Paulo: Método, 2011. p. 79-84.

370LIMA,

Marcellus Polastri. Manual de processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 568-569.
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[...], mas de medida atípica que restringia seu direito de liberdade mais do que o permitido
em lei”.371
E completa, este autor, que o mesmo raciocínio se aplica ao rol das novas medidas
cautelares alternativas à prisão, afinal, nesta lista, há que se buscar aquela menos gravosa
que atente ao fim almejado;
[...] se nem mesmo a menos intensa das medidas se mostrar adequada à
gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado (art. 282, caput, inciso II), é porque, no caso, não se deve impor
qualquer medida cautelar alternativa à prisão.

O antigo argumento de aplicação analógica (CPP, art. 3º) do poder geral de cautela
previsto no artigo 798 do Código de Processo Civil não pode prosperar. Conquanto a
intenção era a suposta aplicação in bonam partem, não é o que ocorre, como vimos. O
discurso se esvazia, também, com a criação de um rol de medidas ante a entrada em vigor
da Lei nº 12.403/11.372
O uso da analogia e dos princípios gerais do Direito, ainda, constantes do
enunciado no artigo 3º do CPP, não podem subsistir, também, por outra razão. A
Constituição da República assegura o direito à liberdade (art. 5º, caput) e o devido
processo legal (art. 5º, inc. LIV), assim como as garantias constantes de tratados
internacionais concernente aos direitos humanos (art. 5º, §§ 2º e 3º).

371BADARÓ,

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. Revista do
Advogado, n. 113, p. 79, set. 2011. “Assim sendo, se as alternativas legais eram a prisão ou a liberdade, e
a prisão não se mostrava adequada, outro caminho não restaria, no marco da legalidade, que a concessão
da liberdade provisória, no caso de prisão em flagrante delito, ou a não decretação da prisão preventiva,
com a manutenção da liberdade plena, nos demais casos” (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy.
Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒ Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação
da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.). Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas
alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 2.228). Neste
sentido, KEHDI, André Pires de Andrade. A retenção do passaporte como medida cautelar alternativa à
prisão provisória. Boletim IBCCrim, n. 172, mar. 2007.

372Se

o argumento era a falta de medidas alternativas, a criação de um extenso rol não pode ser renegada sob
o pretexto de que “[...] a realidade é muito mais ampla e variada que a imaginação do
legislador” (MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo:
Método, 2011. p. 80). Nesse sentido, embora ainda pendente ao poder geral de cautela, Marcellus Polastri
Lima coloca, em pensamento anterior à promulgação da Lei nº 12.403/11: “A solução, para nós, seria a
promulgação de uma reforma processual penal onde se restasse prevista uma gama maior de medidas
cautelares não prisionais, como vem ocorrendo em outros países, tornando-se assim não necessária a
utilização do poder geral de cautela. Contudo, é de ser que, mesmo com a criação ampla de medidas
cautelares, sempre poderá ocorrer que, para determinado caso concreto, se faça necessária uma cautelar
específica, já que é impossível que se esgotem todas as hipóteses abstratas imagináveis em previsão
legislativa” (Manual de processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 133).
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Neste diapasão, o artigo 7.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos,
garantindo o princípio da legalidade das medidas cautelares373, afirma que “[...] ninguém
poderá ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições
previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados-partes ou pelas leis de
acordo com elas promulgadas”.374 Tem-se, desta feita, disciplina legal no que concerne ao
processo penal, sem a necessidade de nos socorrermos ao processo civil.375
Por tudo quanto exposto, não há que se cogitar de um poder geral de cautela no
processo penal. Afinal, “[...] para além das boas intenções dos juízes (e quem nos protege
da bondade dos bons?)”, repita-se o que já dito pouco acima, pelo mesmo autor: “[...] no
processo penal, forma é garantia”.376
Por outro lado, diferentemente de um poder geral de cautela, há que se analisar a
possibilidade de interpretação extensiva dos ditames legais previstos no Código de
Processo Penal, ou mesmo, a aplicação de determinadas medidas cautelares pessoais
previstas em leis esparsas a casos análogos. Tudo, sem perder de vista o princípio da
legalidade e o critério da proporcionalidade em estudo.

!

!
!

373BADARÓ,

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. Revista do
Advogado, n. 113, p. 80, set. 2011.

374“Ressalte-se,

ainda, que embora o artigo 7.2 se refira à ‘privação de liberdade’, este dispositivo tem sido
interpretado com amplitude pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), de forma a
compreender não apenas a privação da liberdade, mas também o caso de restrição da
liberdade” (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva
‒ Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.).
Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 231).

375Afinal,

como o próprio artigo 3º do CPP preceitua, “[...] a lei processual penal admitirá interpretação
extensiva e aplicação analógica”; entretanto, como explicita o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro: “[...] quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito.” Assim, somente se utiliza da analogia, “quando a lei for
omissa”, o que não é o caso. Para que se possa utilizar da analogia, que é uma forma de preenchimento da
lacuna da lei, é necessário que haja omissão. Nesse sentido: PRADO, Luiz Régis. Argumento analógico
em matéria penal. Revista dos Tribunais, v. 734, dez. 1996; TOURINHO FILHO, Fernando da Costa.
Processo penal. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 201-206.

376LOPES

JUNIOR, Aury. A (in)existência de poder geral de cautela no processo penal. Boletim IBCCrim,
n. 203, out. 2009.
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3.2.1 Hermenêutica das Normas de Processo Penal: a interpretação da lei

!
Já vimos que o processo não é um fim em si mesmo, mas meio de dispor na
conformidade do que regula a lei de maneira geral. “Mais do que qualquer outra norma
jurídica, a lei de processo penal se destina a conciliar a necessidade de Segurança com a
exigência de Justiça”, coloca Hélio Bastos Tornaghi.377
E nessa conciliação, entre Segurança e Justiça, o autor coloca que a solução não
pode ser apriorística, mas variável conforme o momento que atravessa uma sociedade. Em
sendo maior a exigência de Segurança, necessário um Estado mais forte (que é maior
quando o juiz se prende à lei); em não havendo risco de perturbação da ordem, um Estado
liberal pode se mostrar mais adequado a seus fins (que pode ser aprimorada com certo
temperamento das leis).378
Sobre a variação de tempo e conteúdo, Celso Antônio Bandeira de Mello coloca
que “[...] instrumental que é o Direito, seu conteúdo varia de acordo com as épocas, de
acordo com os lugares, de acordo com os pontos-de-vista políticos dominantes em cada
época. O conteúdo do Direito varia, não o Direito; o conteúdo dos mandamentos se altera,
mas o Direito é como que o invólucro, capaz de reter dentro de si os mais variados
conteúdos”.379
Assim, o formalismo, como apontado por diversos autores neste trabalho, está mais
na forma que no conteúdo do Direito, sendo a regulamentação de cabimento, configuração,

377E

completa: “A justiça é para o Direito o que o belo é para a arte: valor supremo, meta perseguida,
arquétipo que informa toda a obra realizada. É possível que varie o conceito de belo, a apreciação
subjetiva do belo; da mesma forma a idéia de justiça difere de uma para outra cabeça; ela pode e deve
diversificar para adaptar-se à variação dos costumes e à forma das instituições, sem que a Justiça em si
mesma seja arranhada. O que ocorre aqui é igual ao que sucede com o belo: o que é bonito num fundo
escuro pode não ser num fundo claro. E assim como um quadro ou uma composição musical
eventualmente consagram o feio, o desgracioso, da mesma forma também a lei pode conter o iníquo,
porque o real às vezes foge do ideal, quer por erro de concepção, quer por desvirtuamento da
vontade” (TORNAGHI, Hélio B. Instituições de processo penal - 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 69).

378TORNAGHI,

Hélio B. Instituições de processo penal - 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 73-75.

379MELLO,

Celso Antônio Bandeira de. Considerações em torno dos princípios hermenêuticos. Revista de
Direito Público, n. 21, p. 141-147, jul./set. 1972. E sobre a instrumentalidade do Direito (e não do
processo), coloca: “O Direito não é senão aquele instrumento que regulamenta os comportamentos
humanos na vida social. Em outras palavras, e do modo mais singelo possível, poderíamos dizer que o
Direito é meramente um aparelho de coação, é um instrumento de coação. É um instrumento através do
qual são reguladas situações e comportamentos, não apenas comportamentos, como de hábito supomos”.
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lugar, tempo, competências dentre outras características do ato processual, como vimos,
por lei. A inobservância da norma constitui ilegalidade.380
Entretanto, a formulação da regra jurídica se mostra, muitas das vezes, complexa,
intrincada, com idas e vindas, de difícil compreensão ou fora da lógica de uma construção
retilínea, com diversas emendas e substitutivos, dificultando o reconhecimento da vontade
do legislador, “[...] sem que um órgão do Estado a declare de forma concreta e
individualizada”.381
Para tanto é que se presta a hermenêutica jurídica.382

!

3.2.1.1 Interpretação das Leis

!

380“O

Estado de Direito ‘desconfia de si mesmo’, teme o abuso de poder, procura limitar-se e demarcar as
atribuições de seus órgãos; prescreve a forma, o lugar e o tempo dos atos processuais. Nisso consiste o
formalismo e essa é a sua significação. Não deve ser entrave à justiça, mas tem de acautelar a segurança.
[...] Convém que o procedimento seja rápido e econômico; mas é indispensável que conduza à paz com
justiça. Importa, entretanto, nunca perder de vista que as formas processuais são meio e não
fim” (TORNAGHI, Hélio B. Instituições de processo penal - 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 77).

381TORNAGHI,

Hélio B. Instituições de processo penal - 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 83. Carlos
Maximiliano aponta: “Resulta imperfeita a obra legislativa; porque as Câmaras funcionam com
intermitência, deliberam às pressas, e não atendem somente aos ditames das sabedoria. Preocupam-se, de
preferência, com alguns tópicos; fixado o acordo sobre estes, deixam passar sem exame sério os restantes:
descuram do fundo, e talvez mais da forma, que é a base da interpretação pelo processo
filológico” (Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 119).

382Sobre

a aplicação do Direito: “Nenhum aplicador do direito, por isso mesmo, conseguirá êxito na sua
missão se se limitar à pura e simples aplicação dos textos legais em vigor. A infinita variação dos fatos
humanos só encontrará a justa solução buscada pelo ideal do direito se o aplicador souber encontrar no
espírito do ordenamento jurídico a norma individualizada que cada caso concreto reclama” (THEODORO
JÚNIOR, Humberto. Princípios gerais do direito processual civil. Revista de Processo, v. 23, jul. 1981).
Segundo Carlos Maximiliano citado por Antônio Elias de Queiroga: “A hermenêutica, na lúcida visão de
Carlos Maximiliano, ‘tem por objeto o estudo e a sistematização dos processos aplicáveis para determinar
o sentido e o alcance das expressões do Direito’. [...] Carlos Maximiliano, no entanto, nos dá uma
significação de hermenêutica, em seu sentido amplo. Nesse caso, abrange a interpretação e integração, e,
quiçá, a própria aplicação que é a finalidade última de toda interpretação e integração” (QUEIROGA,
Antônio Elias de. Aplicação do direito. Revista de Direito Civil, v. 4, n. 14, p. 31-40, out.-dez. de 1980).
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“Interpretar a lei é descobrir ou revelar a vontade contida na norma jurídica ou,
como diz Clóvis, é revelar o pensamento em que anima as suas palavras”, coloca Fernando
da Costa Tourinho Filho.383
O que se busca com isto, no entanto, é o conteúdo da lei, voltando-se para sua
inteligência e vontade, fim para o qual foi criada. Não se trata de descobrir a intenção do
legislador, “[...] pessoa imaginária, cuja vontade dificilmente se chega a saber que coisa
é, até porque o legislador é, na maioria dos casos, um órgão coletivo em que cada
componente, como pessoa física, tem vontade própria e possivelmente diversa da dos
demais”, preceitua Romeu Pires de Campos Barros.384

!
3.2.1.1.1 Tipos de Interpretação

!
Desta feita, do ponto de vista subjetivo, ou seja, do sujeito que interpreta a norma,
esta pode ser autêntica, doutrinal ou judicial.
Para os fins a que se destina o presente trabalho, interpretação autêntica, em linhas
gerais, é aquela realizada pelo próprio legislador.385 Doutrinal, como o próprio nome já diz,
é aquela feita pelos juris scriptores, pelos doutrinadores do Direito386, enquanto a

383TOURINHO

FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 193. Humberto
Ávila pontua: “De um lado, a compreensão do significado como o conteúdo conceptual de um texto
pressupor a existência de um significado intrínseco que indefensa do uso ou da interpretação. Isso, porém,
não ocorre, pois o significado não é algo incorporado ao conteúdo das palavras, mas algo que depende
precisamente de seu uso e interpretação, como comprovam as modificações de sentidos dos termos no
tempo e no espaço e as controvérsias doutrinárias a respeito de qual o sentido mais adequado que se deve
atribuir a um texto legal. Por outro lado, a concepção que aproxima o significado da intenção do legislador
pressupõe a existência de um autor determinado e de uma vontade unívoca fundadora do texto. Isso, no
entanto, também não sucede, pois o processo legislativo qualifica-se justamente como um processo
complexo que não se submete a um autor individual, nem a uma vontade específica. Sendo assim, a
interpretação não se caracteriza como um ato de descrição de um significado previamente dado, mas como
um ato de decisão que constitui a significação e os sentidos de um texto” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos
princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos - 12º edição. São Paulo: Malheiros, 2011. p.
31).

384BARROS,

Romeu Pires de Campos. Direito processual penal brasileiro. São Paulo: Sugestões Literárias,
1969. p. 86.

385“A

doutrina distingue a interpretação autêntica em contextual e por lei posterior. Se a interpretação é feita
no contexto, ‘mediante disposiciones que mutuamente se aclaran’, diz-se contextual [...]. Se a
interpretação se dá por lei posterior ‒ o que constitui a regra ‒, fala-se em interpretação ‘por lei
posterior’.” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 194).

386TOURINHO

FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 194.
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jurisprudencial, também auto-explicativa, é aquela levada a efeito pelos juízes e
tribunais.387
Do ponto de vista objetivo (e mais importante ao nosso estudo), no entanto, os
meios empregados para se proceder à interpretação se distinguem em gramatical (ou
literal), lógico (ou teleológico) e sistemático (ou histórico).388
Assim, a interpretação gramatical preocupa-se com as diversas acepções que o
vocábulo pode ter. Hoje, tem menos importância para o Direito moderno do que já se
atribuiu em tempos antigos.389
“Se os termos usado têm acepção técnica, ainda que convencional, deve ela ser
adotada pelo intérprete. Não, entretanto, na hipóteses em que se saiba ter sido empregada
com o significado vulgar ou pelo menos sem preocupação técnica”, afirma Hélio Bastos

387TOURINHO

FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 194. Essa,
também, de valoroso significado para nosso estudo, vez que deve ser a concretizadora de nossas
conclusões. Humberto Ávila elucida: “(…) é necessário ultrapassar a crendice de que a função do
intérprete é meramente descrever significados, em favor da compreensão de que o intérprete reconstrói
sentido, quer o cientista, pela construção de conexões sintáticas e semânticas, quer o aplicado, que soma
àquelas conexões as circunstâncias do caso a julgar; importa deixar de lado a opinião de que o Poder
Judiciário só exerce função de legislador negativo, para compreender que ele concretiza o ordenamento
jurídico diante do caso concreto” (Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos
- 12º edição. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 34).

388Fernando

da Costa Tourinho Filho anota que “[...] do ponto de vista objetivo, isto é, levando-se em conta
os meios ou expedientes intelectuais empregados para se proceder à interpretação, esta se distingue em
gramatical ou literal, lógica ou teleológica, sistemática e histórica. Outros autores preferem dizer que os
elementos “histórico” e “sistemático” são considerados na interpretação lógica ou teleológica” (Processo
penal. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 195). Nos filiamos, assim, a esta outra corrente, por entender que o
processo de interpretação lógica, como veremos, perpassa pela análise histórica e sistemática da lei e sua
criação. Embora faça a separação, Hélio Bastos Tornaghi parece assim proceder mais para fins didáticos,
pois assim disciplina: “E ainda para conhecer a finalidade da norma é útil o estudo de sua gestação, de sua
elaboraçãõ, de seus precedentes, dos trabalhos preparatórios. É a interpretação histórica. Ela busca
conhecer a vontade do legislador [...]” (Instituições de processo penal - 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1977.
p. 128).

389“Tem

menos importância para o Direito moderno do que lhe atribuíam para o antigo, escrito em línguas
mortas. Nesse caso não se deparavam só com dificuldades possíveis de resolver com o auxílio de
gramáticas e dicionários; surgiam graves problemas filológicos, dúvidas oriundas das variantes de edições
ou diversidade de manuscritos, e outras controvérsias em que a Hermenêutica necessitaria aliar-se à Crítica
erudita para se aproximar o mais possível da verdade” (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e
aplicação do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 107).

390TORNAGHI,

Hélio B. Instituições de processo penal - 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 126. Como
exemplo, o autor coloca: “Isso acontece, frequentemente, nas Constituições que usam com o sentido
corrente vocábulos que em determinado ramo do Direito têm significação própria. Assim, por exemplo: a
palavra indulto, no art. 81, nº XXII, da Constituição Brasileira está usada como perdão, em geral, sem
atenção para o significado técnico dessa palavra em Direito penal (indulto = perdão coletivo; graça =
perdão individual); [...]”.
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Tornaghi.390 Assim é que se mostra necessário, em geral, a utilização de mais de um meio
de interpretação para se chegar ao fiel cumprimento da lei.391
O processo gramatical pode ser o primeiro na ordem metódica, porém, em
importância, a interpretação, por excelência, é a que se baseia no fim almejado, no modelo
ideológico.392 Daí surge a interpretação teleológica, visando que se pesquise o fim
colimado pela norma legal. Do grego telos = final, enquanto teleologia = o estudo das
causas finais.393
Isto posto, pretende-se, através desta forma de interpretação, fazer um estudo da
norma em si, além do conjunto de normas do sistema jurídico, por meio do raciocínio
dedutivo.394
Fernando da Costa Tourinho Filho coloca que se dá este tipo de interpretação
quando o intérprete “[...] se serve das regras gerais de raciocínio para compreender o
espírito da lei e a intenção do legislador [...], porquanto visa precisar genuína finalidade
da lei, a vontade nela manifestada”.395
Conquanto alguns doutrinadores separam esta interpretação da sistemática e da
histórica, entendemos que a apreciação do fim inserto na lei ou a vontade do legislador só

391Hélio

Bastos Tornaghi aponta o cuidado que teve o legislador italiano ao dispor no artigo 12 das
“Disposições Preliminares” do Código Civil italiano que “Ao aplicar a lei, não se lhe pode atribuir outro
sentido senão o que ressalta o significado próprio das palavras segundo sua conexão e a intenção do
legislador” [tradução do autor]. E completa: “Cumpre não esquecer que a interpretação puramente
gramatical faz da letra um cadáver. Com abundância de exemplos, mostra Ihering que ‘na interpretação
das leis, a jurisprudência antiga não seguia o texto cegamente, sem se preocupar com o resultado. Bem ao
contrário, tinha ela o olhar permanentemente voltado para as necessidades da vida prática e sabia
interpretar as leis em coerência com essas necessidades’.” (Instituições de processo penal - 2ª ed. São
Paulo: Saraiva, 1977. p. 125-127). “Quem só atende à letra da lei, não merece o nome de jurisconsulto; é
simples pragmático (dizia Vico)”, coloca Carlos Maximiliano (Hermenêutica e aplicação do direito. Rio
de Janeiro: Forense, 2000. p. 112).

392MAXIMILIANO,
393TORNAGHI,

Hélio B. Instituições de processo penal - 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 127.

394MAXIMILIANO,
395TOURINHO

Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 121.

Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 123.

FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 196.
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podem ser alcançadas passando por tais etapas ‒ histórico-sistêmica ‒, de forma que
devem fazer parte da interpretação teleológica.
Assim, “[...] quando a dúvida não recai sobre o sentido de uma expressão ou de
uma fórmula da lei, mas sim sobre a regulamentação do fato ou da relação sobre que se
deve julgar”, utiliza-se a apreciação sistêmica.396
Já a investigação histórica se dá quando há pesquisa do processo evolutivo da lei,
seus precedentes, o projeto de lei, as discussões havidas durante o seu processo de
elaboração, a Exposição de Motivos etc.
Interpretar a norma, destarte, tem por fim aclarar o sentido que lhe haja dado o
legislador. Em regra, tem como consequência a declaração; visa tão somente elucidar a
norma interpretada.
Ocorre, muitas vezes, que a lei pode dar a entender mais do que pretendia, ou, em
tantas outras, dizer menos do que deveria ter feito. Surge uma subclassificação das formas
de interpretação das normas, de maneira que a compreensão pode ser, ainda, restritiva ou
extensiva.397

!
3.2.1.1.1.1 Amplitude das formas interpretativas

!
Como vimos, a mais comum é a interpretação declarativa, que se atém a iluminar o
quanto estipulado pela norma jurídica.
A perspectiva restritiva deve diminuir a aparente extensão da norma, quando esta
tiver dito, em geral de maneira genérica, mais do que pretendia o legislador, ou poderia se
dar o alcance da norma.398
396TOURINHO

FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 197. Hélio Bastos
Tornaghi coloca que “[...] separada do conjunto, uma norma pode, às vezes, apresentar um sentido que
desaparece quando ela é confrontada com as demais, que, inclusive, frequentemente a limitam ou alargam,
determinam ou qualificam, modulam ou condicionam” (Instituições de processo penal - 2ª ed. São Paulo:
Saraiva, 1977. p. 128).

397Romeu

Pires de Campos Barros coloca-as como Classificação (Direito processual penal brasileiro. São
Paulo: Sugestões Literárias, 1969. p. 93); Fernando da Costa Tourinho Filho como Resultado (Processo
penal. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 197), enquanto Hélio Bastos Tornaghi como Natureza e Alcance da
interpretação (Instituições de processo penal - 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 129).

398MAXIMILIANO,

Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 198.
“É quando delimita a esfera dos casos previstos pela norma, ou declara-se que não abrange a casos nela
não especificados”, afirma Romeu Pires de Campos Barros (Direito processual penal brasileiro. São
Paulo: Sugestões Literárias, 1969. p. 94).

- 126 -

Extensiva é a interpretação que, utilizando-se da interpretação teleológica (e suas
vertentes histórica e sistêmica), torna a norma aplicável também aos casos não previstos no
teor de sua literalidade.399
Sobre o tema, mister os dizeres de Carlos Maximiliano, quando afirma: “Nenhuma
norma oferece fronteiras tão nítidas que eliminem a dificuldade em verificar se se deve
passar além, ou ficar aquém do que as palavras parecem indicar”.400
Feitas estas breves considerações, devemos tentar responder às duas questões
postas ao final do item 3.2 retro.

!
3.2.2 A Correta Leitura de Alguns Preceitos Legais e a Interpretação Extensiva

!
De tudo quanto exposto, cremos ser possível, para preencher a exigência cautelar
do caso concreto, que se faça uso da interpretação extensiva e se aplique medidas
acauteladoras previstas em leis esparsas a casos cuja tipificação não se encontram em tais
leis.401
Isto porque, como vimos, o processo legislativo se mostra intrincado, de forma que,
por vezes, a evolução do pensamento não acompanha a fabricação das leis, v.g. as medidas
protetivas previstas na Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), fruto da evolução do
pensamento de criação de medidas alternativas e que, apesar de pensada após o projeto de
lei que ensejou a inserção das novas medidas cautelares (Projeto de Lei nº 4.208/01), viu-

399BARROS,

Romeu Pires de Campos.
Literárias, 1969. p. 94.

400MAXIMILIANO,
401É

Direito processual penal brasileiro. São Paulo: Sugestões

Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 200.

o que podemos chamar de taxatividade mitigada.
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se promulgada anteriormente àquele. Eis a razão para que se aceite a aplicação de medidas
de resguardo constantes de leis avulsas.402,403
Um exemplo que poderá aclarar o argumento: um grupo de estudantes que vive em
uma república, fazendo-se dessa seu lar; o cometimento de bullying ou violência por parte
de um dos estudantes, a outro, poderia, aceitando-se a tese, ensejar a medida protetiva de
afastamento do lar, constante do inciso II do artigo 22 da Lei nº 11.340/06; claro que, assim
como em qualquer aplicação de medidas cautelares, faz-se indispensável a demonstração
da necessidade acauteladora, dos requisitos da proporcionalidade etc. Mas como tal medida

402Marcellus

Polastri Lima, colocando-se sobre o princípio da codificação e leis extravagantes, assim se
pronuncia: “É de boa técnica legislativa, mormente no sistema penal que, pelo princípio da codificação, os
delitos devam ser agrupados em um código, o que é a regra, objetivando a não proliferação de leis
esparsas, e o mesmo se aplica em relação às regras processuais, facilitando a melhor dedução da pretensão
punitiva em Juízo. […] A sistematização penal é uma conquista científica obtida através dos séculos, desde
o antigo Direito Romano. Entretanto, no Brasil, ultimamente, tem ocorrido a proliferação de leis especiais
em matéria penal, sem a necessária sistematização e coerência de técnica legislativa, deixando perplexos
doutrinadores e aplicadores do Direto Penal. […] E, via de regra, tais leis extravagantes, além de normas
materiais ou tipos penais, vêm dispondo, impropriamente, sobre normas processuais, criando-se assim, um
misto de normas penais e processuais penais especiais, em uma só lei, aplicadas àqueles casos específicos”
(O processo penal dos crimes de trânsito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. p. 5-7).

403Da

mesma forma que aqui se critica a previsão difundida de medidas cautelares, restringindo seu âmbito
de aplicação, em Portugal também se o fez, quando das reformas operadas nos anos de 2007 a 2010, onde,
embora a previsão de aplicação de detenção fora do flagrante delito exigisse pena máxima cominada
superior a 5 anos, leis esparsas, como a lei de armas e lei que estabelece o regime de prevenção da
violência doméstica vieram a permitir tal aplicação em hipóteses cuja pena máxima cominada ao crime em
tese fosse de apenas 3 anos. Assim, fez-se a crítica: “[...] b) Deficiência de perspectiva sistémica.
Principal responsável: legislador. Não é certamente possível reformar todo o sistema em simultâneo. Mas,
quando se intervém em determinado sector, essa intervenção tem que incorporar uma visão global, não só
de todo o sistema, mas, por maioria da razão, do subsector onde se está a intervir, sob pena de gerar
incongruências na aplicação da lei. Apesar de algumas melhorias nesse campo, de que é exemplo a
reforma do mapa judiciário, ainda está muito enraizada a tradição portuguesa de alterações ou de
reformas mais ou menos avulsas, sem que no seu lastro haja um conhecimento sólido e integrado de todo
o campo ao qual se dirigem. O continuum do processo de reforma, que se seguiu à reforma penal, veio
agravar algumas incongruências internas do sistema. Mas, acima de tudo, a reforma não teve em conta
nem procurou cuidar de desarticulações várias, algumas delas há muito diagnosticadas, como, por
exemplo, entre os tribunais e o sistema prisional e entre os vários órgãos de polícia criminal (OPC) e os
serviços do MP” (SANTOS, Boaventura de Sousa (Dir. Científico); GOMES, Conceição (Coord.).
Monitorização da Reforma Penal. Relatório Complementar. Centro de Estudos Sociais, Faculdade de
Economia de Coimbra. Coimbra, out. 2009. p. 10); “[...] c) Detenção fora de flagrante delito. A reforma
de 2007 veio dificultar a detenção fora de flagrante delito, ainda que haja perigo de continuidade da
actividade criminosa. Posteriormente, a lei das armas e a lei que estabelece o regime de prevenção da
violência doméstica vieram permitir essa possibilidade. Não há razões materiais significativas para tal
diferenciação normativa. A diferenciação tem efeitos contraproducentes sobre a actuação de quem no
terreno (em regra as forças policiais) se depara com situações de complexa catalogação nos diferentes
regimes legais vigentes, mas que exigem tomada de decisões imediatas em contextos, por vezes, de grande
tensão. [...] Consideramos, ainda, que opção legislativa de não inscrever no CPP determinadas condições
particulares de admissibilidade da detenção fora de flagrante delito em sectores normativos específicos
abre espaço para uma tendência de criação de novos regimes especiais, sempre que se considere
conveniente alargar as margens da detenção em certo contexto, correndo-se, assim, o risco de
pulverização dos pressupostos da detenção. Recomendamos a harmonização das regras legais vigentes,
tanto quanto possível, no CPP” (SANTOS, Boaventura de Sousa (Dir. Científico); GOMES, Conceição
(Coord.). Monitorização da Reforma Penal. Relatório Complementar. Centro de Estudos Sociais,
Faculdade de Economia de Coimbra. Coimbra, out. 2009. p. 15-16).
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está prevista no âmbito da Lei contra a violência doméstica contra a mulher404, em não se
aceitando o quanto posto, impossível sua aplicação.
Neste exemplo, não há que se falar em aplicação de medida não prevista ou em
poder geral de cautela, mas, tão somente, em aplicação de medida prevista de modo a
abranger situações a que a mera literalidade do preceito não autoriza; não por proibição,
mas pela forma como o emaranhado processo legislativo se dá.
Outra forma de interpretação extensiva é a proposta por Rogério Schietti Machado
Cruz405, quando, em atenção ao inciso II do artigo 319 do CPP, propõe que a “[...]
proibição de acesso ou frequência a determinado lugar”, constante desta medida, se
estenda à proibição de acesso à internet pelo acusado, vez que, poderia alguém “[...]
duvidar que, com recursos tecnológicos do mundo moderno, uma pessoa pode estar
virtualmente presente em qualquer lugar do planeta?”, questiona o autor, fazendo
referência aos crimes tipificados no artigo 241-A do Estatuto da Criança e Adolescente
(ECA).
Concordamos, assim, com o quanto dito no estudo da Universidade de Coimbra406,
repudiando a previsão de medidas acauteladoras em leis espalhadas, vez que terminam por
criar regimes especiais, muitas vezes sucumbindo-se à pressão popular, correndo-se o risco
de pulverização dos pressupostos de sua aplicação, ou, mesmo, da desordem sistêmica,
acarretando severas injustiças.
A harmonização do sistema exige que todas as medidas sejam previstas em nosso
Código de Processo, ou, ainda, a aplicação de qualquer medida prevista em nossa estrutura.

!

!

404De

se lembrar, no entanto, que tal lei tem sido aplicada, ante o preceito da igualdade, à violência doméstica
cometida pela mulher contra o marido, ou mesmo em caso de relações homossexuais, o que, por si só,
alargou o âmbito de emprego da medida.

405CRUZ,

Rogerio Schietti Machado. Prisão cautelar: dramas, princípios e alternativas. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2011. p. 182-183.

406SANTOS,

Boaventura de Sousa (Dir. Científico); GOMES, Conceição (Coord.). Monitorização da
Reforma Penal. Relatório Complementar. Centro de Estudos Sociais, Faculdade de Economia de
Coimbra. Coimbra, out. 2009. p. 15.
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3.3 ESPÉCIES DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 12.403/11

!
O rol das novas medidas cautelares pessoais foi inserido em nosso Código de
Processo Penal no Título IX, Capítulo V, divididos nos artigos 319 e 320 da seguinte
maneira407:
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo
juiz, para informar e justificar atividades;
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;
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela
permanecer distante;
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o
investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
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;
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;
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;
IX - monitoração eletrônica.
§ 4º A fiança será aplicada de acordo com as disposições do Capítulo VI deste
Título, podendo ser cumulada com outras medidas cautelares.
Art. 320. A proibição de ausentar-se do País será comunicada pelo juiz às
autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimandose o indiciado ou acusado para entregar o passaporte, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.

!

Passemos, assim, à análise pormenorizada de cada uma das medidas.

!

!

407De

antemão, Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró critica a denominação do novo Título IX ‒ “Da Prisão,
das Medidas Cautelares e da Liberdade Provisória”‒, vez não só o novo rol são medidas cautelares, mas
também a própria prisão e liberdade provisória, de forma que referido título poderia ser simplesmente
“Das Medidas Cautelares Pessoais” (Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒ Comentários
aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.). Medidas
cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011. p. 236).
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3.3.1 (I) ‒ Comparecimento Periódico em Juízo, no Prazo e nas Condições Fixadas
pelo Juiz, para Informar e Justificar Atividades

!
Embora não haja uma classificação quanto à gradação de rigor408, tem-se a ideia de
que se trata, em regra, da medida mais branda prevista em nosso sistema de medidas
cautelares pessoais alternativas.409
Inspirada no artigo 89 da Lei nº 9.099/95410, a medida aqui, no entanto, deixou de
mencionar a periodicidade do comparecimento, ficando a cargo do magistrado, sob o
resguardo da adequação e necessidade, a justificação do lapso temporal, que poderá ser
diário, semanal, quinzenal, mensal etc.411
Diferentemente, também, de medidas similares às quais buscou inspiração (v.g.
Itália e Portugal), em nosso ordenamento o comparecimento se dá, exclusivamente, perante
o órgão judiciário.412
Trata-se de obrigação pessoal e intransferível, devendo, não obstante, tomar o
cuidado para não ultrapassar a esfera de cautelaridade objetivada; assim, há que se adequar

408Como

vimos na discussão doutrinária sobre a aplicabilidade do requisito da proporcionalidade strictu
sensu, embora deva existir um sopesamento entre os direitos em jogo, é certo que, subjetivamente falando,
do ponto de vista daquele que sofrerá a constrição cautelar, pode ser que uma medida considerada
geralmente mais branda, se mostra mais dispendiosa para ele, tornando qualquer regra de gradação tarefa
árdua.

409FERNANDES,

Antonio Scarance. As medidas cautelares pessoais nos projetos de reforma do Código de
Processo Penal. Revista de Informação Legislativa, Brasília, p. 16, jul. 2009; MENDONÇA, Andrey
Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 430.

410Art.

89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por
esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a
quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro
crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código
Penal).
§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia,
poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições:
IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

411LOPES

JUNIOR, Aury. O novo regime jurídico da prisão processual, liberdade provisória e medidas
cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 129; BADARÓ, Gustavo Henrique Righi
Ivahy. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒ Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na
redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.). Medidas cautelares no processo penal:
prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 238.

412Naqueles

ordenamentos, como se viu, é possível a apresentação, também, perante órgãos de polícia.
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o comparecimento com eventuais atividades do acusado, como trabalho, estudos e outros
(adequação quantitativa).413
É uma medida que permite o controle tanto da vida cotidiana, como do paradeiro do
imputado, podendo ser decretada, desta maneira, tanto para uma cautela final (assegurar
aplicação de lei penal), como instrumental (investigação ou instrução criminal).414
Embora em sua parte final o inciso fale em “[...] informar e justificar atividades,
[...] o que importa é menos qual a atividade justificada e mais o estabelecimento de
vínculos com o juízo”, como coloca Andrey Borges de Mendonça.415
De mais a mais, não se confunde com o compromisso de comparecimento a todos
os atos do processo, nos moldes do que dispõe o artigo 310 do CPP.416 Este compromisso
funciona como medida de contracautela, substitutiva da prisão em flagrante, quando da
liberdade provisória sem fiança. A medida em voga é autônoma, podendo, inclusive, ser
cumulada com outras.417

!
!

413LOPES

JUNIOR, Aury. O novo regime jurídico da prisão processual, liberdade provisória e medidas
cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 129.

414BADARÓ,

Gustavo Henrique Righi Ivahy. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒
Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.).
Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 237. Gustavo Henrique Badaró explica que esta medida “não poderá
ter a finalidade de evitar a reiteração criminosa, pois tal finalidade exigiria expressa previsão legal, nos
termos do inciso I, 2ª parte, do caput do art. 282, o que inexiste em tal medida” (Processo Penal - 2ª ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p. 765).

415MENDONÇA,

p. 431.

Andrey Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011.

416Art.

310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: III - conceder
liberdade provisória, com ou sem fiança. Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em
flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 ‒ Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder
ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena
de revogação.

417LOPES

JUNIOR, Aury. O novo regime jurídico da prisão processual, liberdade provisória e medidas
cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 129-130; CRUZ, Rogerio Schietti Machado.
Prisão cautelar: dramas, princípios e alternativas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 145.
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3.3.2 (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

!
Medida que se inspirou nas diversas condicionantes já previstas em nosso
ordenamento, como requisito para concessão do sursis (art. 78, §2º, a, CP)418 e do
livramento condicional (art. 132, §2º, c, LEP).419
A proibição de acesso se traduz no impedimento de que o indivíduo que sofre a
constrição adentre determinado lugar por uma única vez que o seja. Corresponde à vedação
mais gravosa do inciso, vez que uma única ação ‒ de adentrar ‒ configura transgressão da
medida. Já o veto de frequência corresponde óbice da repetição sistemática da presença do
indivíduo em determinados lugares.420
Trata-se de medida cuja finalidade ‒ como a própria redação final nos permite ‒ é
“evitar o risco de novas infrações”. A crítica inaugural que se pode fazer, assim, é a falta
de cautelaridade da medida, vez que não visa assegurar, objetivamente, nenhuma das
finalidades do processo cautelar.
Apesar de adequar-se à parte final do inciso I do artigo 282 do CPP421 ‒ “[...] evitar
a prática de novas infrações” ‒, já o dissemos que tal justificativa mais se aproxima de
uma medida de segurança, nos moldes da aplicação de medidas em razão da garantia da
418Art.

78. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das
condições estabelecidas pelo juiz. § 2º Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de
fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá
substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente: a)
proibição de freqüentar determinados lugares; [...].

419Art.

132. Deferido o pedido, o Juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. § 2º
Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes: c) não
freqüentar determinados lugares.

420BADARÓ,

Gustavo Henrique Righi Ivahy. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒
Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.).
Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 239; MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão e outras medidas
cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 433. Essa diferença na adequação qualitativa é crucial
para determinar-se o grau de cautelaridade da medida e de restrição na liberdade do indivíduo, a qual
deveria ser levada em conta no momento da fixação da medida. Infelizmente, não é o que ocorre, como
veremos no Capítulo 5; o inciso é aplicada como um todo, sem a devida motivação da adequação
necessária.

421Art.

282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I 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; [...].
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ordem pública, antevendo a possibilidade de reiteração criminosa, adquirindo, assim, um
colorido profilático, não cautelar.422
Por fim, atendendo-se aos requisitos da proporcionalidade, não se vislumbra a
impossibilidade do agente em determinado bairro ou cidade, mas deve traduzir-se na
proibição de visitar local específico e delimitado, como estádios, praças, bares etc. Sempre
relacionados ao fato delituoso imputado.423

!
3.3.3 (III) ‒ Proibição de Manter Contato com Pessoa Determinada quando, por
Circunstâncias Relacionadas ao Fato, Deva o Indiciado ou Acusado dela
Permanecer Distante

!
Cuida-se de medida cujo surgimento se deu em forma de atitude protetiva prevista
na Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), onde se obriga o afastamento do agressor da
ofendida, familiares e testemunhas, por determinado limite de distância, conforme previsão
do art. 22, inc. III, a, da Lei.
Tem-se agora o alargamento da medida, com esta nova previsão, abrangendo casos
gerais.

422LOPES

JUNIOR, Aury. O novo regime jurídico da prisão processual, liberdade provisória e medidas
cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 132; Rogerio Schietti Machado Cruz coloca:
“Por não ter uma clara finalidade de proteger o processo ou a jurisdição penal, e muito menos de assegurar
a presença do réu no processo, essa providência se assemelha a uma medida de defesa do próprio acusado
e da sociedade, assumindo, com menor onerosidade, mas com similar preocupação, função homóloga à
desempenhada pela prisão preventiva para garantia da ordem pública e econômica” (Prisão cautelar:
dramas, princípios e alternativas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 145). Apontando o caráter material
da medida, mas concordando com sua utilização, Guilherme de Souza Nucci coloca: “Porém, como
medida cautelar, é possível que tenha maior eficiência. Buscar-se-á, com sua imposição, evitar o
cometimento de novos crimes, contornando-se os conflitos tipicamente existentes em certos locais, como
botequins e demais lugares onde se serve bebida alcoólica sem controle algum. Serve para autores de
crimes agressivos (lesão corporal, rixa etc.). Ou, sob outro prisma, para quem estiver envolvido em
prostituição, focando os locais onde tal prática é realizada, comumente” (Prisão e liberdade: as reformas
processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 83).
Gustavo Henrique Badaró conclui por sua cautelaridade instrumental por via oblíqua, vez que,
“mediatamente, a medida acabará tendo a natureza de uma cautela instrumental ou probatória, imposta
para preservar e proteger a prova, no caso de fontes orais, como testemunhas ou vítimas, evitando
ameaças, agressões, tentativas de suborno e outras atitudes do mesmo gênero” (Processo Penal - 2ª ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p. 767).

423BADARÓ,

Gustavo Henrique Righi Ivahy. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒
Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.).
Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 240; MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão e outras medidas
cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 434.
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O contato proibido, é preciso dizer, não é só o pessoal, mas como aqueles possíveis
por meios de comunicação, tais como telefone, mensagens, internet etc.424
Por se tratar de proibição de contato com pessoa determinada, e não à frequência de
locais, o que se busca evitar é a procura voluntária. O encontro involuntário não pode, nem
deve, acarretar o descumprimento da medida.425
A providência cumpre sua função cautelar quando atinge caráter instrumental, de
forma que vise a proteção da prova (oral), como é o caso da salvaguarda de testemunhas e
vítimas que poderiam ser ameaçadas, agredidas, subornadas ou sofrer atitudes
semelhantes.426
Não há delimitação mínima e máxima legais para a distância a ser estipulada. No
entanto, como coloca Gustavo Henrique Badaró,

!

[...] o critério da adequação (CPP, art. 282, caput, II) não se manifesta apenas
na escolha da medida mais adequada aos fins perseguidos, mas também na
escolha da modalidade de execução, não devendo prejudicar o exercício de
outros direitos fundamentais que não forem incompatíveis com as exigências
cautelares que o caso requer.427

424BADARÓ,

Gustavo Henrique Righi Ivahy. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒
Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.).
Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 242; MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão e outras medidas
cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 435.

425MENDONÇA,

Andrey Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011.
p. 435. “O estabelecimento de uma distância mínima, em metros, permitirá dar maior segurança à vítima,
pois, mesmo que o encontro seja casual, o agente estará limitado a não se aproximar além de determinada
distância”, completa o autor.

426BADARÓ,

Gustavo Henrique Righi Ivahy. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒
Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.).
Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 241. “Diversamente de outras medidas alternativas à prisão, na
medida do inc. III o legislador não estabeleceu, expressamente, a finalidade de ‘evitar a prática de
infrações penais’. Assim sendo, embora se pudesse cogitar do emprego da proibição de manter contato
com determinada pessoa (p. ex., vítimas) para evitar a reiteração criminosa, como, p. ex., no caso de
agressões reiteradas ou ameaças contumazes, não havendo previsão expressa nesse sentido, a medida não
pode ter finalidade extraordinária, como prevê o inc. I, 2ª parte, do art. 282 do CPP”, completa o autor. Em
sentido contrário, no entanto, ainda que sem maiores justificativas, Andrey Borges de Mendonça: “Em
síntese, embora o legislador não tenha feito menção à finalidade da medida, possível sua imposição para
evitar a prática de novas infrações penais e também em razão da necessidade da investigação ou da
instrução criminal” (Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 436).

427BADARÓ,

Gustavo Henrique Righi Ivahy. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒
Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.).
Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 243.
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3.3.4 (IV) ‒ Proibição de Ausentar-se da Comarca quando a Permanência Seja
Conveniente ou Necessária para a Investigação ou Instrução

!
Trata-se de mais uma medida cuja inspiração adveio das condições de aplicação do
sursis (art. 78, §2º, b, CP)428, do livramento condicional (art. 132, §1º, c, LEP)429, ou
mesmo do regime aberto (art. 115, III, LEP).430
Perceba que tal medida deverá ser aplicada tão somente quando a cautelaridade vise
a proteção da prova, corroborando com a segunda parte do inciso I do art. 282 do CPP.
“Sua razão de ser é impedir que o acusado ou investigado, ausentando-se da
comarca, não possa ser localizado para intimação de futuro ato investigatório ou
instrutório para o qual sua presença seja necessária”, aconselha Gustavo Henrique
Badaró.431
Há de se explicitar, no entanto, que tal justificativa torna a medida de pouca
eficácia ou utilização, vez que o acusado ou investigado, como tal, poderá se recusar a

428Art.

78. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das
condições estabelecidas pelo juiz. § 2º Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de
fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá
substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente: b)
proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; [...].

429Art.

132. Deferido o pedido, o Juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. § 1º
Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes: c) não mudar do território da
comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização deste.

430Art.

115. O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo
das seguintes condições gerais e obrigatórias: III - não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização
judicial; [...].

431BADARÓ,

Gustavo Henrique Righi Ivahy. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒
Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.).
Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 244. E completa: “De outro lado, a previsão pode ser criticada por
ter uma finalidade demasiadamente restrita. A medida de proibição de ausentar-se da comarca seria muito
mais efetiva se também tivesse a finalidade de assegurar a aplicação da lei penal. Caso não houvesse um
efetivo e iminente perigo de fuga, a simples proibição de ausentar-se da comarca poderia ser adequada
enquanto cautela final. Porém, sem haver previsão legal, não é possível concordar com quem defende que
seria possível, também, aplicar tal medida para evitar o risco de fuga. Trata-se de posição que somente
poderia ser aceita de lege ferenda”.
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participar de qualquer ato que possa lhe incriminar, pois sujeito de direitos, e não objeto de
prova.432
Assim, a aplicação desta constrição cautelar só será admissível para o fim do
resguardo da prova, e enquanto durar a fase instrutória, devendo ser extinta tão logo ocorra
a produção daquela, ou a cessão desta.433
Conquanto não se possa alargar sua admissibilidade de aplicação, duas questões
devem ser interpretadas teleologicamente.
A primeira diz respeito ao termo “comarca”, que não é o mesmo que município,
mas pode abranger mais de um deste.434 Caberá ao magistrado fixar os parâmetros, além de
possíveis exceções visando a correta aplicação da medida ante os parâmetros da
proporcionalidade estudados, de forma que não atrapalhe eventual trabalho, estudos etc.,
de indivíduos que residem em um município e possuem tais atividades em outros.435

432Nesse

sentido: BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Medidas cautelares alternativas à prisão
preventiva ‒ Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES,
Og. (Coord.). Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei
12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 244; “De toda sorte, a medida cautelar referida no
inciso IV do artigo 319 terá aplicação nas hipóteses em que se deve praticar ato instrutório para cuja
produção seja indispensável a presença física do acusado, tal como se dá em alguns exames periciais
(pense-se no exame de dependência toxicológica ou de verificação de DNA), no reconhecimento formal
do acusado, na reconstituição do crime, na acareação etc., com a ressalva, por óbvio, de que tais meios de
prova dependerão da voluntária aquiescência do imputado, protegido que está pelo direito de não produzir
prova que o incrimine (privilege against self-incrimination), na interpretação elástica que lhe tem sido
dada pela jurisprudência pátria” (CRUZ, Rogerio Schietti Machado. Prisão cautelar: dramas, princípios e
alternativas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 150); LOPES JUNIOR, Aury. O novo regime jurídico
da prisão processual, liberdade provisória e medidas cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2011. p. 133; NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e liberdade: as reformas processuais penais
introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 84.
Em sentido diverso, contrariando a proporcionalidade e o princípio da legalidade, Andrey Borges de
Mendonça: “[...] a medida cautelar em análise possui âmbito propício e mais adequado de aplicação
especialmente nas situações em que houver perigo de fuga, ou seja, quando houver risco para a aplicação
da lei penal” (Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 436).

433MARCÃO,

Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas: de
acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 348.

434MARCÃO,

Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas: de
acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 347.

435BADARÓ,

Gustavo Henrique Righi Ivahy. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒
Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.).
Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 245.
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O termo também deve ser interpretado de forma a possibilitar a aplicação desta
medida no âmbito da Justiça Federal, onde a divisão territorial denomina-se seção e
subseção judiciária.436
A segunda, diz respeito à lógica consequência de vedação à saída do País, afinal,
“[...] quem sai do País, necessariamente deverá sair da comarca”, explicita Andrey
Borges de Mendonça.437
Assim é que o disposto no artigo 320 do CPP438 se liga à esta medida, vez que não
chega a proibir expressamente a saída, mas indica os procedimentos cabíveis, quais sejam,
a comunicação às autoridades de fiscalização e a entrega do passaporte.439

!
3.3.5 (V) ‒ Recolhimento Domiciliar no Período Noturno e nos Dias de Folga quando
o Investigado ou Acusado Tenha Residência e Trabalho Fixos

!
Trata-se de mais uma medida cuja inspiração, além de legislações extravagantes, se
deu em institutos já presentes em nosso sistema. É semelhante à regra do regime aberto
prevista no artigo 36 do CP440, contém traços da limitação de final de semana do artigo 48
do CP441, mas não se confunde com a prisão domiciliar de que tratam os artigos 317 e 318
436BADARÓ,

Gustavo Henrique Righi Ivahy. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒
Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.).
Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 245; “Nestes casos, nada impede que a medida seja delimitada não
pela área territorial da seção ou subseção [que pode abranger vários municípios], mas da cidade em que
reside o acusado, ainda que não seja esta a sede da seção ou subseção”, completa o autor. MENDONÇA,
Andrey Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 436.

437MENDONÇA,

p. 436.

Andrey Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011.

438Art.

320. A proibição de ausentar-se do País será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de
fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

439A

explicação está no fato de que o inciso IV do artigo 319 do CPP previa a proibição de ausentar-se tanto
da comarca, quanto do país, expressamente, em substitutivo elaborado pelo Senado. A inclusão de tal
expressão ‒ “país” ‒ não foi aceita, no entanto, pela Câmara dos Deputados, cujo parecer do Deputado
João Campos assim explicou: “[...] despiciendo a inserção da expressão ‘ou do país’, haja vista aquele que
ausentar-se do país, obviamente ausentar-se-á da comarca”.

440Art.

36. O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. § 1º O
condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer outra
atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga.

441Art.

48. A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5
(cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado.

- 138 -

do CPP442, vez que esta, justificada por questões humanitárias, deve ser compreendida
como espécie de prisão preventiva atenuada, enquanto a medida cautelar corresponde, na
visão de alguns, à modalidade menos gravosa de se manter alguém em regime de liberdade
parcial.443
É medida que serve a diferentes fins, vez que não traz especificação na letra da lei,
podendo “[...] minorar o risco de fuga (ainda que com pouca eficácia), tutela da prova (já
que o imputado ficará nos limites trabalho-domicílio) e até mesmo escopos metacautelares (e, por isso, sensuráveis), como prevenção especial e geral”, como coloca Aury
Lopes Junior.444
Gustavo Henrique Badaró, no entanto, descarta por completo esta última finalidade,
vez que “[...] poderá ser uma cautela instrumental ou cautela final”, não podendo, de
outra forma, ser decretada para evitar a reiteração criminosa, “[...] pois tal finalidade
extraordinária exigiria expressa previsão legal (CPP, art. 282, caput, I, parte final), o que
não ocorre no inc. V do caput do art. 319”.445
O conceito de domicílio é explicitado pelo artigo 70 do Código Civil (CC)446, sendo
que residência “[...] é o local, espaço físico habitado pelo indivíduo”, como coloca Renato
Marcão.447

442Art.

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: 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.

443CRUZ,

Rogerio Schietti Machado. Prisão cautelar: dramas, princípios e alternativas. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2011. p. 154.

444LOPES

JUNIOR, Aury. O novo regime jurídico da prisão processual, liberdade provisória e medidas
cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 134.

445BADARÓ,

Gustavo Henrique Righi Ivahy. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒
Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.).
Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 246.

446Art.

70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo.

447MARCÃO,

Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas: de
acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 348.
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Já por período noturno tem-se, em regra, o ínterim entre as 18 horas de um dia e as
6 horas da manhã do dia seguinte.448
Quanto à necessidade de trabalho fixo, parte da doutrina entende não ser requisito
imprescindível, podendo, inclusive, ser preenchido pelo estudo.449
Pelo fato do período noturno (hora) não estar demarcado na lei, haver certa
flexibilidade com relação ao trabalho (e sua semelhança ao estudo, conforme artigo 126 da
LEP450 e súmula 341451 do STJ), bem como a possibilidade de existir mais de uma
residência, fortalecem a necessidade de que a decisão do magistrado, além de ser bem
fundamentada, percorra os caminhos traçados pela proporcionalidade estudada, de forma a
justificar os parâmetros escolhidos, bem como as exceções postas ao indivíduo.452

!
3.3.6 (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

!
Conquanto já houvesse previsão da suspensão de direitos em determinadas
legislações especiais453, trata-se de inovação como medida cautelar, até porque, diverge das
razões já utilizadas na legislação, vez que sua admissibilidade, aqui, está adstrita ao que
448MENDONÇA,

Andrey Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011.
p. 4.368; MARCÃO, Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas:
de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 348.

449Nesse

sentido: BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Medidas cautelares alternativas à prisão
preventiva ‒ Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES,
Og. (Coord.). Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei
12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 246; MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão e
outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 438; NICOLITT, André Luiz. Lei nº
12.403/2011: o novo processo penal cautelar, a prisão e demais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 87.

450Art.

126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho
ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

451A

frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob
regime fechado ou semiaberto.

452E

sobre a possibilidade de delimitações, Andrey Borges de Mendonça: “O princípio da adequação ‒ que
nada mais é do que desdobramento do princípio constitucional da proporcionalidade ‒ permite ao
magistrado fazê-lo” (Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 438).

453Nesse

sentido, Andrey Borges de Mendonça explicita os artigos 292 do Código de Trânsito brasileiro, 56,
§1º da Lei de Drogas (11.343/06), 2º, inc. II do Decreto-lei nº 201/1967 (Crime de Responsabilidade de
Prefeitos), 29 da Lei Complementar nº 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional ‒ LOMAN),
dentre outros (Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 440).
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informa o inciso: “[...] justo receio de sua utilização [função pública ou atividade de
natureza econômica ou financeira] para prática de infrações penais”.
Como explica Gustavo Henrique Badaró,
[...] não é difícil concluir que sua finalidade é evitar a prática de infrações
penais, impedindo que algum funcionário público investigado por crime
cometido no exercício de sua função ou em razão dela possa continuar a se
valer ilegalmente da mesma função para reiteração delitiva.454

Assim, por força do princípio da legalidade ‒ próprio da proporcionalidade ‒, não
há que se cogitar tal medida quando a acusação de crime não guarde relação com a função
pública (ou financeira) exercida pelo acusado.455
Da mesma forma, não se mostra admissível por outro motivo que não o risco de
reiteração criminosa, ante o ressalto feito pelo inciso em sua parte final.456 Ainda que tal
justificativa se mostre de caráter constitucional duvidoso.457

454BADARÓ,

Gustavo Henrique Righi Ivahy. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒
Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.).
Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 247.

455CRUZ,

Rogerio Schietti Machado. Prisão cautelar: dramas, princípios e alternativas Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2011. p. 155; MARCÃO, Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas
cautelares restritivas: de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 351. Ainda
assim, nem todo crime cometido em razão daquelas atividades será passível da aplicação desta medida,
como informa Gustavo Henrique Badaró: “[...] realmente não é possível admitir uma medida cautelar de
suspensão da função pública num processo que tenha por objeto um crime que, em caso de condenação,
não terá como efeito secundário a possibilidade de suspensão ou perda do cargo [como prevê o art. 92,
caput do CP]. Por exemplo, o crime de ‘emprego irregular de verbas ou rendas públicas’ é apenado com
detenção de 1 a 3 meses, ou multa (CP, art. 315). Não tem sentido, neste caso, aplicar ao funcionário
público, no curso do processo, a medida de suspensão da função pública, se nem ao final ele corre o risco
de perder o cargo” (Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei
12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 250-251).

456Não

poderia, desta feita, ser fixada para conveniência da instrução criminal, ou mesmo assegurar aplicação
da lei penal. Em sentido contrário: MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão e outras medidas cautelares
pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 441; MARCÃO, Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória
e medidas cautelares restritivas: de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 351.

457Gustavo

Henrique Righi Ivahy Badaró coloca: “Como já ressaltado, impossível aceitar que a finalidade de
‘evitar a prática de infrações penais’ se compatibilize com os escopos de medidas processuais penais que
sejam verdadeiramente cautelares e, como tais, simplesmente assecuratórias ou conservativas” (Medidas
cautelares alternativas à prisão preventiva ‒ Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei
12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.). Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas
alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 248); Aury Lopes
Junior: “É medida extremamente gravosa e que deverá ser utilizada com suma prudência, sendo inclusive
de discutível constitucionalidade. Não se tutela o processo ou seu objeto, aproximando-se tal medida a
uma (ilegal) antecipação da função de prevenção especial da pena” (O novo regime jurídico da prisão
processual, liberdade provisória e medidas cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p.
135).

- 141 -

De outro modo, seguindo o quesito da adequação qualitativa, assim como a máxima
do menor sacrifício (necessidade), nada impede que a suspensão se dê apenas em parte da
atividade normalmente desenvolvida; resguarda-se, assim, a segurança em risco,
mantendo-se a liberdade do acusado, em maior extensão.458
Exsurge, nesse momento, dúvidas quanto a amplitude de ação da medida, no que
diz respeito ao exercício de função pública; mormente, se recairia também sobre os agentes
políticos.459
Buscamos a compreensão no próprio Código Penal, que em seu artigo 327, caput,
explica: "Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública”; o que é
complementado pelo §1º: "Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego
ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço
contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.”
Andrey Borges de Mendonça, recostando-se na doutrina administrativista, conclui
que
[…] inclui toda atividade exercida com o objetivo de consecução de finalidades
próprias do Estado, por meio de seus agente públicos. Em outras palavras,
exercem função pública todos aqueles que prestam serviços ao Estado e às
pessoas jurídicas da Administração indireta, englobando os agente políticos, os
servidores públicos, e os particulares em colaboração com o Poder Público.460

Embora concordemos com o doutrinador acima, não deixamos de dar certa razão à
Gustavo Henrique Badaró, para quem "na prática, suspender, sem limitação temporal, o
458BADARÓ,

Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo Penal - 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p. 775.
Nesse ponto, o autor esclarece sobre a remuneração, recostando-se, por analogia, no afastamento cautelar
previsto na lei do funcionário público (art. 147 da Lei nº 8.112/90): “Não convence o argumento de que a
remuneração poderia ser parcial ou totalmente suspensa, porque o empregado não está trabalhando, e isto
geraria uma situação de iniquidade, em comparação com o outro funcionário que, para perceber’sua
remuneração, tenha que desempenhar normalmente sua função. Não se trata de falta, afastamento ou licença
voluntária. Ao contrário, o funcionário foi contidamente afastado de suas funções, em processo no qual ele é
presumido inocente e sem que haja declaração judicial transitada em julgado de culpa. Corre, portanto, que
não se efetua qualquer desconto.” Em sentido contrário, MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão e outras
medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 447.

459Como

vimos, no ordenamento comparado, Portugal proíbe de forma jurisprudencial, enquanto a Itália
contém expressa previsão legal.

460MENDONÇA,

Andrey Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011.
p. 441. Salvo, segundo o autor, aqueles que possuem imunidade absoluta à prisão preventiva, como
Presidente da República e diplomata (não se abarcando os possuidores de imunidade relativa). Em sentido
contrário, BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo Penal - 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2014. p. 773/774.
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exercício da função do deputado ou senador, principalmente no período final do mandato,
significará, de fato, determinar a perda do cargo, com base em cognição súmaria do
Poder Judiciário […]”.461
Assim, embora consentimos que é o próprio regramento penal e administrativo
quem faz abarcar a possibilidade da fixação de tal medida aos agente políticos, amparamonos na esperança de que o Projeto de Lei do Senado nº 156/09, como veremos, trará
limitação temporal; não só à esta, como à todas as medidas.
Passando para a outra atividade prevista no inciso, qual seja, a de natureza
econômicos ou financeira, tudo quanto exposto anteriormente se repete; principalmente sua
admissibilidade adstrita.
Problema, desponta, quanto à amplitude do conceito de tais atividades. Como não
há um rol expresso, no que diz respeito à tais ofícios, liga-se aos crimes contra o sistema
financeiro nacional (Lei nº 7.429/1986), contra o mercado de capitais (arts. 27-C, 27-D e
27-E da Lei nº 6.385/1976), contra a ordem econômica (arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº
8.137/1990), contra as relações de consumo (art. 7º da Lei nº 8.137/1990 e art. 61 e
seguintes da Lei nº 8.078/1990), além de outros da mesma linha.462
Ou seja, existe, na verdade, um sem número de atividades que podem ser
vislumbradas a ponto de permitir a fixação desta medida, suspendendo seu exercício pelo
acusado.
Dada a generalidade do legislador, não podemos concordar, por ora, com nenhuma
restrição do tipo de atividade econômica-financeira; apesar dos riscos que dela podem
advir, dada a falta de limitação temporal, assim como a gama de pessoas, para além do
acusado, que podem sofrer com a medida.463
Alertamos, por oportuno, que não consideramos como dentro do rol destas
atividades o mero fato de haver transação monetária no ofício; o magistrado não poderá,
por exemplo, suspender as atividades de um advogado, vez que, como o próprio Código de
461BADARÓ,

Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo Penal - 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p. 774.

462BADARÓ,

Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo Penal - 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p. 775;
MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p.
444.

463Pela

restrição, BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo Penal - 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2014. p. 776; contrário, MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São
Paulo: Método, 2011. p. 448-450.
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Ética e Disciplina da Ordem dos Advogado do Brasil estatui, em seu artigo 5º, “o exercício
da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização.” Não se
trata, em nosso sentir, de atividade econômico-financeira.

!
3.3.7 (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

!
A começar pelo fim do inciso, mais uma vez o legislador previu a possibilidade de
aplicação da constrição cautelar vinculada à questão que foge aos interesses do processo e
da cautelaridade: o “risco de reiteração” criminosa.464
Trata-se de medida que veio suprir a lacuna existente em relação à prisão provisória
de doentes mentais465, o que acarretava a mistura de inimputáveis e semi-imputáveis com
presos comum, deixando, inclusive, de se aplicar os cuidados e tratamentos necessários.466

464Assim

como nos demais incisos que vinculam-se a este perigo de reiteração, somente quando presente tal
risco é que admite a aplicação da medida. Nesse sentido: BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy.
Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒ Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação
da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.). Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas
alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 254; LOPES
JUNIOR, Aury. O novo regime jurídico da prisão processual, liberdade provisória e medidas
cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 136; MARCÃO, Renato. Prisões cautelares,
liberdade provisória e medidas cautelares restritivas: de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo:
Saraiva, 2011. p. 352. Em sentido contrário: MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão e outras medidas
cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 453.

465Antonio

Scarance Fernandes coloca que “Trata-se, contudo, de providência necessária, pois evitaria a
prática comum de decretar a prisão preventiva de doentes mentais, colocando-os em estabelecimentos
prisionais ao lado de pessoas sãs, com todos os problemas decorrentes dessa situação para o enfermo, para
os demais presos e para o estabelecimento prisional” (As medidas cautelares pessoais nos projetos de
reforma do Código de Processo Penal. Revista de Informação Legislativa, Brasília, p. 17, jul. 2009.). A
medida anterior, prevista no antigo artigo 80 do Código Penal, fora revogada com a reforma de 1984,
conforme Andrey Borges de Mendonça (Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo:
Método, 2011. p. 451).

466NUCCI,

Guilherme de Souza. Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei
12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 85. E afirma o autor: “Agora, substituindo-se a
prisão preventiva adota-se a denominada internação provisória, que deve realizar-se em locais
apropriados, separados do cárcere comum”.
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Outro requisito, levando-se em conta sua proximidade com a prisão cautelar467, é a
necessidade de que o crime tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, visando
a utilização desta medida apenas nos casos mais graves.468
Como toda e qualquer medida cautelar, está adstrita ao princípio da
proporcionalidade, sendo que até mesmo em sua escolha, haverá gradação em sua
aplicação, por força do artigo 97 do CP.469
A inimputabilidade total ou parcial será descoberta por exame pericial, por meio de
incidente de insanidade mental.470,471 Rogério Schietti Machado Cruz adverte para o fato
de não haver distinção entre o momento do quadro psíquico, se ao tempo da ação ou da
aplicação da medida. Isto porque, como coloca o autor, a “[...] diferenciação perde
relevância desde que se tenha a medida ora analisada como efetivamente de cunho

467Gustavo

Henrique Righi Ivahy Badaró coloca que, “[...] por implicar privação de liberdade, o tempo em
que o investigado ou acusado inimputável ou semi-imputável ficar submetido à internação provisória
deverá ser considerado para fins de detração penal, seja em relação à eventual pena, seja quanto ao prazo
mínimo de aplicação da medida de segurança” (Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒
Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.).
Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 257). No mesmo sentido: LIMA, Marcellus Polastri. Tutela
cautelar no processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 159.

468Segundo

Andrey Borges de Mendonça: “Ao contrário das medidas cautelares em geral, em que se exige
apenas que o delito previsto seja apenado com pena privativa de liberdade (art. 283, §1º), em relação à
internação provisória o legislador foi mais exigente, excluindo qualquer situação de prática delitiva que
não se utilize violência absoluta ou relativa. Isto porque se trata de medida em tudo similar à prisão
preventiva aplicável ao imputável, mas que somente deve ser aplicada em caso de réus perigosos” (Prisão
e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 452).

469Art.

97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto
como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Nesse sentido,
segundo Andrey Borges de Mendonça: “Se assim é, o magistrado somente deverá internar provisoriamente
o agente se houver prognóstico, ao final do processo, de aplicação da medida de internação. Se verificar,
especialmente pelo laudo, que a medida de segurança de internação não será a medida mais adequada ao
final do processo, à luz das circunstâncias concretas, deve evitar a aplicação da internação provisória. Não
se pode esquecer que essa medida também possui natureza cautelar, de sorte que não pode ser mais
rigorosa que o resultado final do processo, sob pena de violação do princípio da
proporcionalidade” (Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 452).

470Art.

149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a
requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou
cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. § 1º O exame poderá ser ordenado ainda
na fase de inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente. § 2º O juiz
nomeará curador ao acusado, quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a
ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento.

471“Porém,

embora esta deva ser a regra, pode ocorrer que existam elementos de urgência que imponham ao
magistrado a internação provisória antes da conclusão dos peritos”, coloca Andrey Borges de Mendonça
(Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 454). No mesmo sentido:
NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei
12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 85.
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cautelar, destinada a proteger a ordem pública, potencialmente ameaçada pelo
comportamento perigoso do acusado [...]”.472

!
3.3.8 (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

!
Primeira questão que devemos pontuar é que há, em nosso ordenamento, dois
institutos de fiança, que, embora regidos basicamente pelos mesmos artigos (Capítulo VI,
do Título IX, do Livro I do Código de Processo Penal), distinguem-se quanto à natureza,
tendo ambos sua aplicabilidade condicionada à afiançabilidade do delito imputado.473,474
472CRUZ,

Rogerio Schietti Machado. Prisão cautelar: dramas, princípios e alternativas. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2011. p. 156. No mesmo sentido: BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Medidas
cautelares alternativas à prisão preventiva ‒ Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei
12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.). Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas
alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 255.

473A

Constituição Federal de 1988 coloca como inafiançáveis o disposto no artigo 5º, incisos: XLII - a prática
do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; XLIV - constitui crime
inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e
o Estado Democrático. Assim como o Código de Processo Penal:
Art. 323. Não será concedida fiança: I - nos crimes de racismo; II - nos crimes de tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos; III - nos crimes
cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
Art. 324. Não será, igualmente, concedida fiança: I - aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado
fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem
os arts. 327 e 328 deste Código; II - em caso de prisão civil ou militar; III - (Revogado pela Lei nº 12.403,
de 2011). IV - quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312).

474Gustavo

Henrique Righi Ivahy Badaró alerta para uma incongruência de ordem constitucional: “Há,
porém, uma crítica que se pode endereçar à inafiançabilidade de certos crimes. Na sistemática atual, não
tem sentido um delito ser inafiançável. No regime originário do CPP, em que a fiança era a principal
hipótese em que os acusados colhidos em flagrante delito tinham para responder ao processo em liberdade,
considerar um crime inafiançável era, na prática, determinar o destino do acusado, que teria que
permanecer preso durante todo o processo. Todavia, desde a mudança da Lei nº 6.416/1977, com a
introdução do antigo parágrafo único do art. 310, admitindo a liberdade provisória, para qualquer delito,
independentemente de sua gravidade, nos casos em que não estivesse presente qualquer das hipóteses que
autorizam a prisão preventiva, deixou de haver qualquer sentido em considerar um crime inafiançável. Ou
seja, se o investigado ou acusado tivesse sido preso em flagrante delito, não poderia obter a concessão da
fiança, mas poderia responder o processo em liberdade provisória, sem fiança, nos termos do então
introduzido parágrafo único do art. 310 do CPP. Em suma, ser um crime inafiançável deixou de ser
sinônimo de responder o processo preso” (Processo penal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p. 782). No
mesmo sentido, Guilherme de Souza Nucci é ainda mais enérgico: “Não fosse a demagogia do
constituinte, poder-se-ia instituir a fiança, sim, para autores de tais delitos graves, a fim de fixá-los no
distrito da culpa. Ser considerado inafiançável termina por constituir um favor legal e não um gravame.
Sem nada pagar, o acusado, por delitos graves, deixa o cárcere” (Prisão e liberdade: as reformas
processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 20).
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A fiança, assim, pode se ligar ao instituto da liberdade provisória, funcionando
como contracautela à prisão em flagrante, tendo como fundamento de aplicação o artigo
310, caput, inciso III do CPP.475
Já a fiança como medida cautelar alternativa à prisão, mote de nosso estudo,
fundamenta-se no artigo 319, caput, inciso VIII do CPP, sendo que, “para assegurar o
comparecimento a atos do processo”, como estipula o inciso, a fiança mantém sua
natureza tipicamente cautelar (conveniência da instrução criminal), nos moldes do que
vimos no Capítulo 1, até pela obrigatoriedade imposta pelos artigos 327, 328 e 341 do
Código de Processo Penal.476,477

475BADARÓ,

Gustavo Henrique Righi Ivahy. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒
Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.).
Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 258; LOPES JUNIOR, Aury. O novo regime jurídico da prisão
processual, liberdade provisória e medidas cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p.
159; MARCÃO, Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas: de
acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 354.

476Gustavo

Henrique Righi Ivahy Badaró coloca que, “Assume a função de cautela processual na medida em
que o acusado é obrigado a comparecer aos atos do processo, incluindo atos probatórios. Também poderá
ser uma cautela final, assegurando a aplicação da lei penal, quer por que os valores ou objetos dados em
fiança poderão ser utilizados para o pagamento da pena de multa e de prestação pecuniária (CPP, art. 336),
quer porque exercerá pressão psicológica para o comparecimento do acusado para o início de
cumprimento da pena, em caso de condenação transitada em julgado, evitando com isso o perdimento da
fiança (CPP, art. 344)” (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Medidas cautelares alternativas à
prisão preventiva ‒ Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In:
FERNANDES, Og. (Coord.). Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas:
comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 257-258;). No mesmo sentido,
MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011.
p. 347.

477Art.

327. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as
vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu
não comparecer, a fiança será havida como quebrada.
Art. 328. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem
prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem
comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.
Art. 341. Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado: I - regularmente intimado para ato do processo,
deixar de comparecer, sem motivo justo; II - deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do
processo; III - descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança; IV - resistir
injustificadamente à ordem judicial; V - praticar nova infração penal dolosa.

478Art.

336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do
dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado.
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Da mesma forma, garante-se a aplicação da lei penal à medida do que determina o
artigo 336 do CPP478, vez que o valor servirá para o pagamento de indenização, prestação
pecuniária e multa a que for condenado o réu.479
A última parte do inciso VIII, no entanto, gera certa indignação na doutrina480,
podendo ser apontada como finalidade punitiva da medida, fugindo dos pressupostos
cautelares.
Como tal aplicação não condiz com nosso ordenamento, Eugênio Pacelli termina
por concluir que “[...] pode-se entender a previsão legal apenas como reforço de
fundamentação quanto à necessidade do comparecimento obrigatório a todos os atos do
processo e sempre que a tanto intimado, nos precisos termos do art. 327 e art. 328,
CPP”.481
Assim como as demais medidas cautelares, a fiança só será decretada e mantida
enquanto houver necessidade.482 Curioso, no entanto, que tanto o valor a ser arbitrado, nos
moldes dos artigos 325 e 326 do CPP, pode ser pago por outrem483, como poderá, tal
medida, ser dispensada de pagamento, subsistindo as obrigações atinentes à sua aplicação

479LOPES

JUNIOR, Aury. O novo regime jurídico da prisão processual, liberdade provisória e medidas
cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 160.

480LOPES

JUNIOR, Aury. O novo regime jurídico da prisão processual, liberdade provisória e medidas
cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 162; MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão e
outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 348.

481OLIVEIRA,

Eugênio Pacelli de. Atualização do processo penal. Lei 12.403, de 05 de maio de 2011. p.
22. Em concordância, MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São
Paulo: Método, 2011. p. 348.

482Importa

notar que, dentre as medidas cautelares pessoais, esta é a única que pode ser aplicada também pelo
Delegado de Polícia, a teor do que dispõe o art. 322 do CPP. Sobre isto, Andrey Borges de Mendonça
pontua: “Não há previsão expressa acerca do prazo para a autoridade policial conceder a fiança. Mas, em
vista da interpretação sistemática, deve ser concedida em 24 horas a contar da prisão, pois esse é o prazo
que a autoridade tem para lavrar o auto de prisão em flagrante e encaminhá-lo ao juiz. Quando fizer essa
comunicação, deve a autoridade policial já ter decidido sobre o cabimento ou não da fiança e, ainda, o seu
valor” (Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 353).

483MENDONÇA,

p. 349.

Andrey Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011.
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(arts. 327 e 328, CPP), diante da situação econômica desfavorável do acusado (art. 350 do
CPP).484,485
O arbitramento, de qualquer forma, perpassa por uma análise do pressuposto da
proporcionalidade, haja vista a volubilidade dos valores aplicáveis.486 Assim, conquanto a
amplitude de valores seja uma questão de política criminal (definição genérica das
variações), somente a proporcionalidade - em especial, a adequação qualitativa - poderá
estipular, justificadamente, o valor fixado ao acusado.

!
3.3.9 (IX) ‒ Monitoração Eletrônica487

!
A monitoração eletrônica é outra medida que apareceu em nosso sistema,
primeiramente, por meio da Lei de Execuções Penais, para, então, se fazer presente no rol
de novas medidas alternativas à prisão.488
Houve um período em que, mesmo prevista em nosso Código de Processo Penal,
não havia, em nosso sistema, nada que disciplinasse seu uso ou forma de execução, o que,

484Nesse

sentido, LOPES JUNIOR, Aury. O novo regime jurídico da prisão processual, liberdade
provisória e medidas cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 165.

485Art.

350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá
conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código
e a outras medidas cautelares, se for o caso.

486Vide

artigo 325 do Código de Processo Penal.

487Existem,

basicamente, duas formas de controle: a) sistemas ativos, onde o acusado utiliza-se de
dispositivo em seu corpo (geralmente pulseira, bracelete ou tornozeleira), o qual emite um sinal contínuo
que é monitorado por uma central, atualizando-se sua localização por meio do GPS (Global Positioning
System); b) sistema passivo, onde o indivíduo é contactado periodicamente (em geral por telefone) no local
onde deva permanecer e é identificado de algum modo (seja por senha, voz, impressão digital ou outro
meio pertinente). (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Medidas cautelares alternativas à prisão
preventiva ‒ Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES,
Og. (Coord.). Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei
12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 259; CRUZ, Rogerio Schietti Machado. Prisão
cautelar: dramas, princípios e alternativas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 164-165).

488A

Lei nº 12.258/10, que alterou a Lei de Execução Penal, previu tal mecanismo para as saídas temporárias
do condenado em regime semi-aberto (art. 22, parágrafo único, c/c art. 146-B, caput, inciso II da LEP),
assim como do condenado que esteja em prisão domiciliar (art. 146-B, caput, inciso IV da LEP).
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para Gustavo Henrique Badaró, impedia sua aplicação.489 Para outros490, isto não parecia
ser um problema; fato, é, que tal medida já se alastra em diversos países491, veio para ficar,
teve sua disciplina regulamentada pelo Decreto nº 7.627/2011, e a evolução tecnológica
tende, ainda, a diminuir os malefícios alegados em sua utilização.
Aliás, entre os questionamentos mais comuns em sua utilização estão o alto grau de
invasão da intimidade e possibilidade de violação da dignidade humana. Ocorre que, em
comparação à prisão preventiva, sua preferência é bem aceita pela doutrina492; além do
que, a evolução tecnológica tem transformado os dispositivos quase imperceptíveis,
afastando qualquer ofensa à dignidade humana aventada ‒ ao menos
comparativamente.493,494

489“Nem

mesmo mediante aplicação analógica dos dispositivos da Lei de Execução Penal [é possível sua
aplicação], tendo em vista que se destinam a finalidades distintas”, afirma o autor (BADARÓ, Gustavo
Henrique Righi Ivahy. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒ Comentários aos artigos
319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.). Medidas cautelares no
processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011. p. 259).

490Doutrinadores

que aceitam sua aplicação imediata: CRUZ, Rogerio Schietti Machado. Prisão cautelar:
dramas, princípios e alternativas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 164-166; LOPES JUNIOR, Aury.
O novo regime jurídico da prisão processual, liberdade provisória e medidas cautelares diversas. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 141; MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão e outras medidas
cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 458-467.

491Como

afirma Rogerio Schietti Machado Cruz, além dos aqui estudados: Canadá, Reino Unido, Suécia,
Suíça, Holanda, França, Austrália, Nova Zelândia, Singapura, África do Sul, entre outros. (Prisão
cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 165).

492BADARÓ,

Gustavo Henrique Righi Ivahy. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒
Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.).
Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 259; MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão e outras medidas
cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 463; dentre outros que não questionam sua utilização:
MARCÃO, Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas: de
acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 355; NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão
e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011. p. 87.

493Sobre

o tema, afirmou o Deputado Flávio Dino, em relação ao Projeto convertido na Lei nº 12.258/10: “É
necessário assegurar a discrição dos aparelhos a serem utilizados, de forma que os condenados tenham sua
imagem preservada e não sejam estigmatizados, e a informação dos monitorados acerca do funcionamento
do programa. Nesses moldes, a medida satisfaz plenamente o princípio da dignidade humana, fundamento
da República Federativa do Brasil, inserto no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal”.

494Demonstrando

a evolução dos dispositivos, Alceu Corrêa Junior palestrou no 19º Seminário Internacional
de Ciências Criminais (IBCCRIM), durante todo o tempo, em pé, usando de um dispositivo que não fora
notado por ninguém da platéia. Ao final de sua fala, o palestrante questionou quem na sala poderia estar
utilizando de tal dispositivo, ao que, sem resposta, mostrou sua tornozeleira.
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No que diz respeito à sua finalidade, como o legislador nada estipulou, poderá
cumprir tanto um propósito

de cautela instrumental, como final, nos moldes do que

determina o inciso I do art. 282 do CPP.495
Sendo possível sua aplicação isolada ou cumulativamente com outra medida, ao
aplicar-se destacadamente, servirá, sobretudo, como cautela final, garantindo a aplicação
da lei penal, vez que o paradeiro do acusado será assegurado.496
Já a ideia de aplicação cumulativa parece despertar o interesse de entusiastas de tal
medida, vez que, para além de cumprir uma finalidade cautelar (aqui, com caráter mais
instrumental), parece acautelar a própria medida co-imposta, vez que servirá “[...] para
fiscalizar o seu cumprimento”, como coloca Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró.497
Assim, vigia-se o cumprimento da proibição de acesso ou frequência a determinados
lugares (art. 319, II), da proibição de ausentar-se da comarca (art. 319, IV), do

495BADARÓ,

Gustavo Henrique Righi Ivahy. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒
Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.).
Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 258.

496Gustavo

Henrique Righi Ivahy Badaró, coloca, ainda, que “[...] o monitoramenteo eletrônico poderá ser
utilizado, com maior eficiência, para assegurar aplicação da lei penal, como uma forma mais branda e,
quiçá, mais eficaz ‒ dependendo da natureza do equipamento ‒, que a prisão preventiva”. No sentido,
MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011.
p. 459.

497BADARÓ,

Gustavo Henrique Righi Ivahy. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒
Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.).
Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 259. No mesmo sentido, Andrey Borges de Mendonça comenta que
“[...] certamente a maior importância do monitoramento eletrônico é como medida auxiliar, a ser aplicada
cumulativamente com outra medida cautelar, especialmente para fiscalizá-la”. Mas pondera, também: “De
qualquer sorte, o monitoramento eletrônico não deve ser visto como a panaceia de todos os males. O
magistrado deve ter bastante cautela ao impor o monitoramento eletrônico, especialmente à luz do risco
que visa neutralizar. Se há risco de que o agente volta a delinquir, deve-se analisar se haverá condições
pragmáticas de a polícia agir rapidamente e impedir a prática do delito antes que se consume. Ademais, se
houver risco de fuga a medida poderá se mostrar ineficiente no caso concreto, pois mesmo que a polícia
possa deslocar-se imediatamente ao local onde se verificou o rompimento da pulseira, será possível que o
monitorado o faça pouco antes de embarcar em uma estação de trem ou metrô, por exemplo,
inviabilizando sua localização posterior. Nos casos em que há risco para a investigação ou para a instrução
criminal, deve o magistrado analisar, com cautela, qual o risco que a liberdade poderá trazer para a prova.
Se o réu ameaçou a testemunha, por exemplo, o monitoramente poderá ser ineficiente, pois será possível
que o réu continue a ameaçá-la por outros meios, como telefone, e-mail, correio etc. Mas se o que se busca
é preservar determinado documento, que se encontre em determinado local, cora destruição, a medida
poderá ser adequada. Tudo, portanto, passará pela análise de adequação da medida, sobretudo à luz do
risco que visa neutralizar” (Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p.
460-462).
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recolhimento noturno (art. 319, V) ou mesmo da proibição de ausentar-se do país (art. 320)
e da própria prisão domiciliar (art. 318).498
Discute-se, na doutrina499, o dever de consentimento do réu ao mostrar-se adequada
e necessária a medida de monitoramento eletrônico. Pelo arrazoado apresentado, no
entanto, da pressuposição de cumprimento voluntário, perde-se o foco, vez que toda
medida aplicável, que não a prisão, terá como pressuposto eventual colaboração do réu,
sob pena de se ver aplicada medida mais grave.
Mais importante, no entanto, é o questionamento do que fazer quando, aplicado o
princípio da proporcionalidade aqui estudado, mostrar-se inadequada a prisão mas, revelarse pertinente o uso do monitoramento eletrônico, e este não estiver disponível no Estado,
seja por falta ou inexistência de aparelhagem.500
Cremos que a solução, traçando-se um paralelo, perpassa por aquela aplicada aos
casos de progressão de regime, onde, não havendo vaga no regime imediatamente mais
benéfico (v.g. progressão do regime fechado para o semiaberto), aplica-se o mais brando
ainda (v.g. progride-se, assim, do regime fechado para o aberto).501
Afinal, não há de se aplicar medida mais gravosa pelo simples fato de não haver
aparelhamento adequado do Estado quando, na análise das questões de fato e de direito, o
princípio da proporcionalidade não indicar a utilização de cautelar mais grave.
498LOPES

JUNIOR, Aury. O novo regime jurídico da prisão processual, liberdade provisória e medidas
cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 140.

499BADARÓ,

Gustavo Henrique Righi Ivahy. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒
Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.).
Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 260; CRUZ, Rogerio Schietti Machado. Prisão cautelar: dramas,
princípios e alternativas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 165; MENDONÇA, Andrey Borges.
Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 464.

500Rogério

Schietti Machado Cruz coloca: “Cremos ser inevitável a crescente utilização deste e de outros
mecanismos de controle de pessoas que estejam sob algum tipo de vigilância autorizada por lei, mas ainda
é preciso muito investimento dos governos estaduais nessa área, haja vista que na entrada em vigor da Lei
nº 12.403/11, a quase totalidade das unidades da Federação ainda não possuía o sistema de monitoramento
em funcionamento” (Prisão cautelar: dramas, princípios e alternativas. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2011. p. 166).

501Embora

não seja unânime ‒ tal forma de progressão de regime, trata-se de tese bem aceita na
jurisprudência, sendo aplicada nos tribunais superiores: STJ-HC 230.082/CE. Rel. Ministro Moura
Ribeiro. Quinta Turma, julgado em 24/09/2013. DJe, 30 set. 2013; STJ-HC 171.680/SP. Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze. Quinta Turma, julgado em 17/05/2012. DJe, 13 jun. 2012; STF-HC 77399.
Relator(a) Min. Maurício Corrêa. Segunda Turma, julgado em 24/11/1998. DJ, 19 fev.1999 (PP-00027
EMENT VOL-01939-01 PP-00145); pendente de julgamento com repercussão geral reconhecida no RE
641.320. Lembrando que em nada se assemelham à progressão por salto, impedida pela súmula 431 do
Superior Tribunal de Justiça.
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3.3.10 Proibição de se Ausentar do País

!
Para além das razões expostas no item 3.3.4 (proibição de ausentar-se da Comarca),
aqui a medida é tanto menos restritiva (por possibilitar um maior espectro de mobilidade ‒
o país ‒, em comparação com aquela ‒ a Comarca) quanto mais ampla, pois pode ser
aplicada não só para o resguardo da prova (investigação ou instrução processual), quanto
para garantir a aplicação da lei penal (proteção da cautela final).502
Para seu cumprimento é necessário que se adote uma ampla gama de medidas,
como a entrega do passaporte, a comunicação das autoridades fiscalizadoras de fronteiras
(vez que o MERCOSUL permite o trânsito de pessoas com o uso apenas da identidade),
aviso à Polícia Federal e, em caso de estrangeiros, às Embaixadas, impossibilitando que o
acusado faça novo passaporte.503

!
3.4 MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS DIVERSAS DA PRISÃO EM LEIS
ESPARSAS E SUA APLICAÇÃO À LUZ DA PROPORCIONALIDADE

!
A legislação brasileira, como pudemos ver, é esparsa. Embora a Lei nº 12.403/11
seja referência quando o assunto são medidas cautelares pessoais diversas da prisão, não
foi, ela, a primeira a introduzir tal possibilidade, sendo certo que, como dito, a evolução do
pensamento legislativo já vinha desenhando formas diversas de acautelar o processo. Por
questões de política e imagem, outras leis, embora tenham tido, em sua maioria, projetos
ulteriores, foram aprovadas antes desta inovação sistêmica.

502BADARÓ,

Gustavo Henrique Righi Ivahy. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒
Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.).
Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 261. A ausência de previsão específica de aplicação no artigo indica
que a medida poderá ser intentada no resguardo de quaisquer das possibilidades previstas em lei.
Discordando da possibilidade de sua aplicação cujo fim cautelar seja a proteção (ou colheita) da prova
(sob o argumento do privilegie against self-incrimination): LOPES JUNIOR, Aury. O novo regime
jurídico da prisão processual, liberdade provisória e medidas cautelares diversas. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2011. p. 133.

503BADARÓ,

Gustavo Henrique Righi Ivahy. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ‒
Comentários aos artigos 319-350 do CPP, na redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.).
Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 262. No mesmo sentido, Andrey Borges de Mendonça alerta para o
fato de que a simples tentativa de obter novo passaporte configura descumprimento da medida (Prisão e
outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 437).
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Assim, analisemos as medidas previstas em leis avulsas.

!
3.4.1 Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97)

!
O Código de Trânsito Brasileiro traz, desde sua promulgação, em seu artigo 294504,
possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa de prisão, qual seja, a suspensão da
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, ou, ainda, a proibição de sua
obtenção.505
Trata-se de medidas que, para sua aplicação, além dos requisitos básicos exigíveis
na investidura de qualquer cautelar (fumus commissi delicti e periculum libertatis),
demanda, especificamente, proteção à ordem pública (e nenhum outro requisito do
periculum libertatis).
Ultrapassada a discussão quanto à legitimidade deste requisito (apresentada no item
1.3.3.1.1.), presentes as condições elencadas por Mauricio Zanóide de Moraes506, justificase sua aplicação pelos mesmos motivos que Marcellus Polastri Lima fundamenta sua
utilização em caso de delitos culposos: “[…] em face dos delitos de trânsito, que atingem a
segurança viária e a incolumidade pública, sendo necessária a cautela e prudência do
motorista”.507

504Art.

294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da
ordem pública, poderá o Juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público
ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da
permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.
Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o
requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo.

505“A

medida cautelar prevista no Código de Trânsito Brasileiro é restritiva de direito, sendo sua previsão
novidade em nosso sistema processual penal, que sempre se ocupou de medidas cautelares privativas de
liberdade; [...]” (LIMA, Marcellus Polastri. O processo penal dos crimes de trânsito. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2001. p. 167).

506Relembrando:

a) a pena prevista para o crime imputado, que deverá ter certa magnitude; b) as
circunstâncias e formas de cometimento do supostos crime; e c) relação temporal entre o conhecimento da
autoria e o momento da decretação.

507LIMA,

Marcellus Polastri. O processo penal dos crimes de trânsito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001.
p. 168. No mesmo sentido: “Ordem pública, em matéria de trânsito, quer significar a tranquilidade e a paz
necessária a todos na condução de veículos automotores em segurança. Aquele que sistemática ou mais
intensamente atenta contra esses princípios de condução no trânsito também contra a ordem pública em
seu contrito restrito ao ambiente do trânsito e, via de consequência, sujeita-se às penas e às medidas
cautelares por força de seus atos” (LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. Crimes de trânsito. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1998. p. 122).
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Assim como ocorre com a prisão preventiva, somente caberá a aplicação desta
medida nos casos em que, ao final, esta seja ao menos uma das sanções imposta, sob pena
da medida intercorrente ser mais grave que a possível pena que será incutida. “Assim,
somente nos casos em que se vislumbra a aplicação, ao final do processo, da pena
específica […], é que se deverá impor cautelarmente a suspensão, desde que preenchidos
os demais pressupostos”, corrobora Mauricio Antonio Ribeiro Lopes.508
Questão polêmica esboçada desde a entrada em vigor do Código de Trânsito
Brasileiro é a possibilidade de o juiz decretar a medida prevista no artigo 294, quando
ainda na fase de investigação, ex officio.509 Em que pese a redação, necessário que tal
artigo se adeque tanto aos ditames constitucionais, quanto à reforma introduzida pela Lei
nº 12.403/11, onde o juiz só poderá agir de ofício após a instauração penal; antes, somente
quando haja requerimento do Ministério Público (conforme art. 282, §2º do CPP).
Por outro lado, independentemente de qualquer discussão quanto ao grau de
restrição ao direito de ir e vir, previu o legislador recurso específico, seja na decretação da
508LOPES,

Mauricio Antonio Ribeiro. Crimes de trânsito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. p. 123.
Marcellus Polastri Lima completa que “[...] aos demais delitos do Código de Trânsito Brasileiro, que
somente podem ter as penas de suspensão do direito de dirigir ou de proibição de obtenção deste direito,
nos moldes do art. 292, como pena principal de forma a substituir a originalmente cominada, não deve ser
aplicada a medida, pois substituição é mera faculdade do Juiz” (O processo penal dos crimes de trânsito.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. p. 169). Marianna Moura Gonçalves, em complemento, pontua que
“[...] em atenção à proporcionalidade que deve orientar as intervenções aos direitos individuais, a medida
somente deverá ser decretada relativamente aos crimes apenados com suspensão da permissão ou da
habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção” (Prisão e outras medidas
cautelares pessoais à luz da proporcionalidade. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito) ‒
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 309).

509Tanto

Mauricio Antonio Ribeiro Lopes (Crimes de trânsito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. p.
120) como Marcellus Polastri Lima (O processo penal dos crimes de trânsito. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2001. p. 171-172) entendiam-na, nesta parte, inconstitucional, por ferir o sistema acusatório e a
necessária imparcialidade do juiz. Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/11, devemos entender que o
agir ex officio do magistrado fica circunscrito à fase judicial. Sobre o tema, aproveitemos os argumentos
esboçados por Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto no tocante à Lei Maria da Penha (a ser
estudado no item seguinte): “Haverá, decerto, quem invoque o princípio da especialidade, como
argumento para a manutenção do dispositivo em análise [art. 20 da Lei nº 11.340/06], a despeito da
limitação introduzida pela Lei 12.403/11, a impedir que o juiz decrete de ofício a prisão preventiva, na fase
administrativa. Por esse princípio, a norma mais específica é aplicada em detrimento da norma de caráter
geral. Ou, em outras palavras, surgindo um aparente conflito de norma, exatamente por ser específica,
deve prevalecer a lex specialis, sobre a lei geral, que abrange um todo. Nesse sentido, o teor do art. 12 do
Código Penal, quando dispõe que ‘as regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei
especial, se esta não dispuser de modo diverso’. Ocorre que o art. 20 da Lei Maria da Penha [assim como o
294 do Código de Trânsito Nacional] não contém, em absoluto, nada de especial em relação ao Código de
Processo Penal [que não a especificidade da medida, não do procedimento]. […] Já que é assim, alterada a
redação do art. 311 do CPP, tem-se, por consequência lógica, que essa mudança deva incidir também sobre
o dispositivo em análise, para se concluir que, no âmbito do inquérito policial, não é mais dada ao juiz a
possibilidade de decretação, de ofício, da prisão preventiva do agressor [ou qualquer outra
medida]” (Violência doméstica: Lei Maria da Penha comentada artigo por artigo. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2012. p. 118).
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medida, ou na negativa ao pedido do Ministério Público; qual seja, o recurso em sentido
estrito (art. 294, parágrafo único, CTB).510

!
3.4.2 Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06)

!
Acompanhando o raciocínio legislativo em se criar alternativas às prisões
cautelares, foi a Lei nº 10.455/02 ‒ cuja tramitação, seguindo a máxima da necessidade e
clamor popular ‒ que inaugurou a possibilidade cautelar de afastamento do acusado de
seu lar ou domicílio.
Tal norma acrescentou o parágrafo único ao artigo 69 da Lei nº 9.099/95, e passou
a contar com a seguinte redação:
Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente
encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se
imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência
doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu afastamento
do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima.511

!

Esta regra, no entanto, sofre revogação ante a promulgação da Lei Maria da Penha,
que coíbe a aplicação da Lei nº 9.099/95512 e aumenta as possíveis medidas acautelatórias.

510“Salienta-se

que somente o indiciado ou réu e o Ministério Público têm legitimidade para utilizar-se dessa
via recursal, ficando excluída a autoridade policial, o que expressamente determinou o
legislador” (LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. Crimes de trânsito. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1998. p. 125). Marcellus Polastri Lima vai mais longe: “Talvez o legislador tenha assim previsto em razão
de a autoridade policial não ser parte no processo, não se podendo, assim, falar em interesse ou suculência,
mas deve ser ressaltado que, apesar de assim não estar previsto, sendo o parquet o dominas liais da ação
penal, deverá se manifestar sobre a representação da Autoridade Policial, e, se assim o fizer, e de forma
positiva, estará, sem sombra de dúvida, aduzindo um requerimento, e, desta forma, ao requerer a adoção da
medida, será cabível o recurso, não em face do indeferimento da representação, mas em razão do
indeferimento do seu próprio requerimento” (O processo penal dos crimes de trânsito. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2001. p. 173).

511“À

toda evidência, a natureza jurídica dessa iniciativa é a de uma medida cautelar, de cunho pessoal, que,
como tal, traz em si as características da provisoriedade e da acessoriedade, comuns a qualquer medida
dessa natureza, mormente no âmbito criminal, onde não se admite cautela de feição satisfativa” (CRUZ,
Rogerio Schietti Machado. A violência doméstica e o afastamento do lar. IBCCRIM, São Paulo.
Disponível em: <http://www.ibccrim.org.br/artigo/962-artigo:-A-violencia-domestica-e-o-afastamento-dolar>. Acesso em: 28 jan. 2014.

512Art.

41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da
pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.
Em que pese haja discussão quanto à possibilidade, ou não, de aplicação das institutos despenalizadores da
Lei dos Juizados Especiais (v.g. SOUZA, João Paulo de Aguiar Sampaio; FONSECA, Tiago Abud da. A
aplicação da Lei nº 9.099/95 nos casos de violência doméstica contra a mulher. Boletim IBCCrim, n. 168,
nov. 2006), nos ateremos às medidas cautelares, objeto em estudo.
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Elas passam a ser previstas no artigo 22, sendo os incisos I, II e III medidas de direito
processual penal, enquanto IV e V, definitivamente, de índole cível.513,514,515
Assim, analisemos cada uma das medidas de caráter processual penal.516,517

!
513Art.

22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o
juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas
protetivas de urgência, entre outras: I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com
comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; II afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; III - proibição de determinadas
condutas, entre as quais: a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o
limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) contato com a ofendida, seus familiares e
testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) freqüentação de determinados lugares a fim de
preservar a integridade física e psicológica da ofendida; IV - restrição ou suspensão de visitas aos
dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; V - prestação de
alimentos provisionais ou provisórios.

514Corroborando

a cautelaridade destas medidas: CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista.
Violência doméstica: Lei Maria da Penha comentada artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2012. p. 135; YAROCHEWSKY, Leonardo Isaac; LAURIA, Thiago Augusto Vale.
Dos limites
processuais e penais à Lei Maria da Penha. Revista de Ciências Penais, v. 11, p. 309, jul. 2009;
MOREIRA, Rômulo de Andrade. A Lei Maria da Penha e sua inconstitucionalidade. Revista de Ciências
Penais, v. 7, p. 275, jul. 2007. Marcelo Lessa Bastos assim dispõe: “Antecipando o que se pretende na
reforma do Processo Penal, a Lei traz autênticas medidas cautelares alternativas à prisão, misturadas a
outras medidas cautelares de caráter extrapenal e a medidas administrativas de proteção à mulher,
agregadas nos arts. 11, 22, 23 e 24, os últimos sob o título de medidas protetivas de urgência” (Violência
doméstica e familiar contra a mulher. Lei “Maria da Penha”. Alguns comentários. Jus Navigandi,
Teresina, n. 1189, p. 02, 3 out. 2006). Em sentido diverso, entendendo-as como protetivas de direitos
fundamentais, e não uma proteção ao processo: DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na
Justiça. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 147-148.

515Outra

polêmica aventada, ante o exposto nos artigos 12 e 19 da lei, é a possibilidade de aplicação ex officio
das medidas. Sobre o tema, remetemos o leitor à nota de rodapé nº 509, a qual explicita os motivos desta
impossibilidade quando ainda na fase pré-processual. Corroboram: YAROCHEWSKY, Leonardo Isaac;
LAURIA, Thiago Augusto Vale. Dos limites processuais e penais à Lei Maria da Penha. Revista de
Ciências Penais, v. 11, p. 309, jul. 2009. Em sentido contrário: DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da
Penha na Justiça. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 186.

516Existe

uma infindável discussão quanto a um sem número de especificidades da Lei Maria da Penha, as
quais, por fugirem ao tema aqui proposto, não serão analisadas; até por serem questões controvertidas,
que, elas próprias, são frutos de dissertações e teses (v.g. constitucionalidade da lei; separação de gênero;
aplicação, ainda que parcial, da Lei nº 9.099/95 etc).

517Salientamos,

no entanto, que o art. 42 da Lei alterou o inc. III, do artigo 313, do CPP, passando a prever
que tais medidas possam a ser aplicadas, também, quando a vítima for “criança, adolescente, idoso,
enfermo ou pessoa com deficiência”. Assim, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto colocam:
“Ao introduzir essa alteração no Código de Processo Penal, o legislador não fez qualquer distinção quanto
ao gênero da pessoa humana. Ninguém irá defender, decerto, que apenas a criança ou adolescente do sexo
feminino ou que somente a idosa ou enferma, farão jus à proteção legal. Ao revés, tal proteção se estende
ao homem e à mulher. Com isso se afasta, de vez, o argumento no sentido de que a lei, da forma que
inicialmente concebida, seria inconstitucional, na medida em que protegeria apenas a mulher, a violar,
assim, o princípio da igualdade, previsto, dentre outras passagens, no art. 5º, I, da CF/1988, pelo qual
‘homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações’. A inovação trazida pela Lei 12.403/11, portanto,
se estende ao homem (aqui definido stricto sensu), que, a partir de agora e em iniciativa digna de aplauso,
passa a merecer a proteção da lei” (Violência doméstica: Lei Maria da Penha comentada artigo por artigo.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 210).
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3.4.2.1 (I) Suspensão da Posse ou Restrição do Porte de Armas, com Comunicação ao
Órgão Competente, nos Termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003

!
Trata-se de medida cujo escopo visaria garantir a ordem pública518, ou mesmo a
conveniência da instrução criminal. Não é demais afirmar que, relatada violência, a notícia
de que há arma de fogo na residência ou domicílio possa, por sua simples existência,
intimidar a vítima ou testemunhas que coabitem o local. Por outro lado, não basta a mera
notícia, sendo que tanto os fatos narrados devem ter relação com este objeto, como o
periculum deve ser real e concreto, nos moldes do quanto exposto no item 1.3.3.1.3 do
presente trabalho.
Ocorre que ‒ e isto é mais um dos motivos pelos quais as reformas pontuais de
nosso código de processo, embora tragam algum alento, tornam o sistema um emaranhado
confuso e desconexo ‒, as medidas cautelares, para serem decretadas, perpassam pelos
requisitos do artigo 282 de nosso CPP, o qual prevê, em seu inciso I, parte final, a
necessidade de expressa previsão, na medida, quando se tratar de garantir a ordem pública;
ou, nos dizeres da lei, “[...] para evitar a prática de infrações penais”.519
Assim sendo, em que pese os argumentos despendidos para este tipo de decretação,
após a reforma processual advinda da Lei nº 12.403/11, subsiste apenas a possibilidade de
utilização desta medida quando se vise garantir a conveniência da instrução criminal.
Nestes casos, o órgão competente a ser comunicado nos termos da lei é o Sistema
Nacional de Armas (SINARM), sendo que deverá ocorrer ainda a comunicação à Polícia
Federal (Art. 10 da Lei nº 10.826/03) e ao comando do Exército, quando a arma for de uso

518“Trata-se

de medida que se mostra francamente preocupada com a incolumidade física da
mulher” (CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Violência doméstica: Lei Maria da Penha
comentada artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 137).

519Antes

da entrada em vigor da Lei nº 12.403/11, Fabio Machado de Almeida Delmanto já criticava: “O
problema é que, à falta de previsão legal acerca dos referidos pressupostos [fummus commissi delicti e
periculum libertatis], terá o juiz de utilizar, por aplicação analógica, outro dispositivo processual penal que
disponha acerca de medida cautelar restritiva da liberdade. À falta de outro recurso, parece razoável que o
juiz exija, para a aplicação da medida de afastamento do autor do lar [ou qualquer das cautelares
processuais penais desta lei], a presença dos mesmo pressupostos da prisão preventiva previstos no art.
312 do Código de Processo Penal, muito embora se trate de medida bem menos severa. [agora, os mesmo
pressupostos das demais cautelares pessoais]” (Medidas substitutivas e alternativas à prisão cautelar.
2006. Dissertação (Mestrado em Direito) ‒ Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. p. 163-164).
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restrito ou de propriedade de colecionadores, atiradores e caçadores (art. 24 do Estatuto do
Desarmamento).520
Suspender, assim, tem o sentido de privar temporariamente a utilização da arma,
enquanto restringir tem a acepção de limitar; neste caso, pode o juiz “[...] determinar que
um policial porte sua arma apenas em serviço, deixando-a no local de trabalho ao fim da
jornada, evitando, com isso, que a tenha consigo no recesso do lar”, exemplificam
Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto.521

!
3.4.2.2 (II) Afastamento do Lar, Domicílio ou Local de Convivência com a Ofendida

!
Mais uma medida cujo desígnio não está expresso na lei, o que, nos contornos do
que dissemos acima, impediria sua concessão para garantir a ordem pública, muito embora
tenha sido uma de suas principais funções nos últimos anos.522
Restaria, assim, sua aplicação quando visasse garantir a instrução processual, “[...]
isto porque o afastamento do lar do autor do fato visa ao correto desenvolvimento e à
idônea instrução do processo, obstando os comportamentos do autor do fato tendentes a

520Como

explicam Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto, pressupõe-se que as restrições tratadas
se refiram à uma posse/porte regular; de outra forma, caso ilegal, não só não se trataria de cautelar
processual, como a situação do suposto agressor se agravaria, sendo que sua conduta se adequaria aos
tipos das Lei nº 10.826/03 (Violência doméstica: Lei Maria da Penha comentada artigo por artigo. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 137). No mesmo sentido, DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da
Penha na Justiça. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 151.

521CUNHA,

Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Violência doméstica: Lei Maria da Penha
comentada artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 137. No exemplo citado, Maria
Berenice Dias explicita que caberá ao juiz comunicar ao órgão competente (no rol do artigo 6º da Lei nº
10.826/03) para que o superior imediato do acusado fique responsável pelo cumprimento da determinação
judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou desobediência (A Lei Maria da Penha na
Justiça. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 152).

522Marianna

Moura Gonçalves, tecendo críticas à utilização desta medida com contornos materiais (ordem
pública), assim dispõe: “[...] associa-se a esta providência o escopo de impedir a continuidade das
condutas caracterizadoras da violência, o que se mostra altamente provável em hipótese de coabitação.
Esta finalidade de evitar a reincidência não se coaduna com o caráter cautelar que se deve atribuir à
medida, relacionando-a, na verdade, aos fins de prevenção da pena” (Prisão e outras medidas cautelares
pessoais à luz da proporcionalidade. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito) ‒ Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2011. p. 311). Alice Bianchini, quanto ao afastamento ainda previsto na Lei nº
10.455/02: “A retirada do agressor do interior do lar ou a proibição de que lá adentre, além de auxiliar no
combate e na prevenção da violência doméstica, pode encurtar as distâncias entre vítima e Justiça. O risco
de que a agressão seja potencializada após a denúncia diminui no caso de o agressor deixar a residência
em comum. Além disso, evita o contato imediato após a violência, propiciando uma maior tranqüilidade ao
lar, o que repercute, inclusive, em relação aos filhos e demais familiares” (Violência doméstica e
afastamento preventivo do agressor: alteração trazida pela Lei nº 10.455/02. Boletim IBCCrim, n. 120,
nov. 2002).
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obstruir a prova e a manifestação livre de vontade da vítima”, como coloca Marianna
Moura Gonçalves.523
Pode se dizer, no entanto, que tal medida estaria abarcada por aquelas previstas nos
incisos II e/ou III do artigo 319 do CPP (o que, no caso do inciso II, estaria permitida sua
decretação como forma de garantir a ordem pública; na verdade, tratar-se-á, agora, de sua
única possibilidade, neste inciso).
Se a Lei Maria da Penha, seguindo o pensamento que já vinha se delineando no
Legislativo brasileiro, instituiu novas formas de garantir a marcha processual, ainda que
restritas aos delitos abarcados pela norma, a Lei nº 12.403/11 fixa um rol muito mais
amplo e definido, cuja utilização é possível em quaisquer crimes (revogando, inclusive,
medidas desta lei, como veremos).
O princípio da proporcionalidade estudado, bem como a necessária motivação da
imposição da medida bastam para, por si só, justificarem a proibição de acesso ou
frequência a determinados lugares (ou, lugar determinado: a casa ou domicílio), quando se
deseja proteger a ordem pública. Não há razão para se excluir dessa possibilidade esta
localidade (até porque, isto nunca foi questionado quando da vigência apenas da Lei nº
11.340/06).
Na mesma esteira, se o intuito é a proteção da instrução processual, seja o objeto a
vítima, sejam testemunhas, nada impede que esta proibição (de acesso à residência) se dê
como consequência da proibição contida no inciso III do artigo 319 do CPP.
Temos, assim, que esteja revogado ‒ ainda que tacitamente ‒ o inciso II do artigo
22 da Lei nº 11.340/06; afinal, o âmbito de proteção do CPP, ainda que instituído por lei
geral (mas posterior), é muito maior: possibilidade de proteção visando tanto a
conveniência da instrução processual, como a ordem pública.

!
523 GONÇALVES,

Marianna Moura. Prisão e outras medidas cautelares pessoais à luz da
proporcionalidade. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito) ‒ Universidade de São Paulo, São Paulo,
2011. p. 311. Marcellus Polastri Lima acentua: “Trata-se de medida cautelar prevista em lei especial,
consistente no afastamento do agente do convívio com a vítima, evitando-se, assim, a continuidade das
agressões e, como toda medida cautelar, visa assegurar o resultado no processo, eis que, uma vez o autor
do fato continuando no convívio com a vítima, obviamente exerceria pressão sobre a mesma e, assim, esta
poderia retirar a representação, se fosse o caso de delito de ação pública condicionada, ou, ainda, ficar
temerosa de depor no processo, em qualquer caso” (Medidas cautelares previstas na Lei Maria da Penha:
primeiras observações. Revista Magister de Direito Penal e Processo Penal, v. 4, n. 23, p. 29, abr./maio
2008.
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3.4.2.3 (III) Proibição de Determinadas Condutas, entre as quais: a) aproximação da
ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de
distância entre estes e o agressor; b) contato com a ofendida, seus familiares e
testemunhas por qualquer meio de comunicação;

c) frequentação de

determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da
ofendida

!
Temos que todas estas medidas foram derrogadas pela Lei nº 12.403/11, a qual
passou a prever tais possibilidades no artigo 319, inciso III do CPP, já estudado no item
3.3.3. Afinal, a “proibição de manter contato com pessoa determinada” pode se referir
tanto à ofendida, como familiares e testemunhas; além, embora não haja previsão quanto à
distância, como vimos, o critério termina por proibir, também, “a frequentação de
determinados lugares”, de que saiba presente a pessoa protegida.

!
3.4.3 Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06)

!
O artigo 56 da Nova Lei de Drogas previu, em seu §1º, a possibilidade de afastar,
cautelarmente, o denunciado que seja funcionário público.524,525 Como se vê do próprio
texto, trata-se de uma faculdade, não sendo de aplicação obrigatória, tampouco

524Art.

56. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução e julgamento,
ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e
requisitará os laudos periciais.
§ 1o Tratando-se de condutas tipificadas como infração do disposto nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37
desta Lei, o juiz, ao receber a denúncia, poderá decretar o afastamento cautelar do denunciado de suas
atividades, se for funcionário público, comunicando ao órgão respectivo.

525A

expressão funcionário público encontra seu conceito no artigo 327 do Código Penal: Art. 327.
Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem
remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. § 1º Equipara-se a funcionário público quem
exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de
serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.
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consequência lógica da decisão de recebimento da denúncia, como não podia deixar de
ser.526
Cuida-se de mais uma inovação cautelar anterior à sistemática introduzida pela Lei
nº 12.403/11, sendo certo que sua aplicação pressupõe o atendimento dos requisitos do
fumus commissi delicti e periculum libertatis.527
Com o advento da Lei das Novas Medidas Cautelares, mais importante ainda é a
análise da proporcionalidade na aplicação da medida. Marianna Moura Gonçalves lembra
que “[...] o respeito à proporcionalidade implica a observância das sub-regras da
adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito” para se avaliar se
esta é, tanto a medida mais adequada para alcançar o resultado pretendido (resguardo do
processo), quanto a menos gravosa ao acusado.528
A Lei nº 11.343/06 não explicita as razões para a aplicação desta medida cautelar,
de forma que, assim como em medidas acima expostas, não se permite ‒ mais ‒ seu
manejo quando se vislumbre a proteção à ordem pública. Já o dissemos que este tipo de
cominação depende de expressa previsão, conforme art. 282, inc. I do CPP (nada impede,
no entanto, a aplicação da medida prevista no inciso VI do artigo 319 do CPP; como
também já o dissemos, trata-se de um sistema de medidas cautelares, não se restringido à
aplicação apenas das medidas previstas na lei específica do crime).
Renato Marcão já delineava que tal medida “[...] tem por objetivo preservar a
instrução do processo, garantindo a fidelidade da prova”, sendo que “[...]
secundariamente também atenderá interesses da administração pública afastando
526Isaac

Sabbá Guimarães lembra que o Projeto de Lei nº 7.134/02 (transformado na Lei nº 11.343/06) previa,
em seu artigo 41, a prisão preventiva, a indisponibilidade de bens, direitos e valores, bem como o
afastamento das atividades de funcionário público; todos como conseqüência direta do recebimento da
denúncia, transformando-os em “ato mecânico, automático que, infelizmente remete o Juiz à condição de
técnico ou burocrata do direito”. E argumenta, o doutrinador: “Ademais, em certas situações ‒ em muitas
delas, na verdade ‒ poderia ocorrer um tratamento do acusado absolutamente desproporcional em relação
ao desvalor jurídico da conduta e ao perigo de dano por ele causado. Imagine-se, v.g., que a denúncia
descrevesse um pequeno traficante, um passador de drogas, que só era a ponta de uma grande rede de
tráfico; alguém que vendesse pequenas doses de droga. Haveria, neste caso, que é o mais frequente nos
anais da Justiça, a necessidade e a adequação das providências referidas nos incisos I e II? [do
projeto]” (GUIMARÃES, Isaac Sabbá. Nova lei antidrogas comentada ‒ Crimes e regime processual.
Curitiba: Juruá, 2008. p. 236). Felizmente tais medidas foram reconsideradas e não constaram da Lei.

527GUIMARÃES,

Marcello Ovidio Lopes. (Coord.). Nova lei antidrogas comentada. São Paulo: Quartier
Latin, 2007. p. 297.

528 GONÇALVES,

Marianna Moura. Prisão e outras medidas cautelares pessoais à luz da
proporcionalidade. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito) ‒ Universidade de São Paulo, São Paulo,
2011. p. 313.
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temporariamente de suas atividades o funcionário envolvido em acusação de intensa
gravidade e danosa repercussão”.529
Assim, para preservar a instrução do processo, parece óbvio que o suposto crime
cometido (restrito aos descritos no §1º do artigo 56 da lei em comento) deverá guardar
relação direta com a função pública exercida. Não podemos concordar com a segunda
parte aventada pelo doutrinador, vez que poderia se encaixar apenas no quesito da ordem
pública (de aplicação que já não se mostra mais possível), e por não ser a perda do cargo
uma consequência axiomática de eventual condenação.530
Não chegamos, por outro lado, a dizer que a aplicação de tal medida esteja
umbilicalmente ligada à possibilidade da perda do cargo, como o pretende Marianna
Moura Gonçalves.531 Embora deva existir correlação entre a medida restritiva de direitos
individuais aplicada durante o processo e a possível pena, o afastamento do funcionário
público de sua função pode se mostrar necessário, sim, para o resguardo da prova e
instrução processual, ainda que esta não seja uma penalidade ao final aplicada. Até porque,
não só o afastamento cessará quando colhida a prova ou terminada a instrução, como o
princípio da presunção de inocência e a correlação do artigo 147 da Lei 8.112/90532
indicam que o acusado continuará a receber os vencimentos.533 Dos males, o menor.

!
!

!

529MARCÃO,

Renato. Tóxicos. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 491.

530Consoante

artigo 92 do Código Penal, a perda de cargo, função ou mandato eletivo (inc. I) dependem: a)
da aplicação de pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados
com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; e b) quando for aplicada
pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.

531 GONÇALVES,

Marianna Moura. Prisão e outras medidas cautelares pessoais à luz da
proporcionalidade. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito) ‒ Universidade de São Paulo, São Paulo,
2011. p. 314.

532Do

Afastamento Preventivo ‒ Art. 147. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a
influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar
o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da
remuneração.
Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão os seus
efeitos, ainda que não concluído o processo.

533No

mesmo sentido: GUIMARÃES, Marcello Ovidio Lopes. (Coord.). Nova lei antidrogas comentada.
São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 297.
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4 O FUTURO DAS MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS DIVERSAS
DA PRISÃO NO BRASIL À LUZ DA PROPORCIONALIDADE

!
Muito embora as novas medidas cautelares pessoais tenham sido introduzidas em
nosso ordenamento através da Lei nº 12.403/11, seu projeto de lei teve início no ano de
2001 (Projeto de Lei nº 4.208/01), juntamente com uma série de medidas que buscavam a
reformulação e atualização do sistema penal, que culminaram na chamada “reforma de
2008”534, dado que a maior parte daqueles projetos foram transformados em lei neste ano
(Lei nº 11.689/08, sobre o júri; 11.690/08, sobre as provas; 11.719/08, procedimentos).
Em que pese tais mudanças, naquele mesmo ano fora montada comissão com o
propósito de apresentar um novo código de processo penal, coordenada pelo então
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Hamilton Carvalhido.535
Poderia parecer estranho, nem bem se integralizar a maioria das reformas pontuais
previstas e tardadas por quase 10 anos (faltando, ainda, os Projetos de Lei nº 4.209/01,
sobre o Inquérito Policial e 4.206/01, sobre Recursos), iniciar-se nova comissão para mais
mudanças; estas, de forma global (muitas delas, até, com base nos ideais tão recentemente
implementados, como o caso das medidas aqui tratadas).536

534MOURA,

Maria Thereza Rocha de Assis. Breve notícia sobre o Projeto de Lei do Senado Federal
156/2009, que trata da reforma do Código de Processo Penal. Boletim IBCCrim, n. 200, p. 01, jul. 2009.

535Fizeram

parte, também, da Comissão: Antonio Correa, Antonio Magalhães Gomes Filho, Eugênio Pacelli
de Oliveira, Fabiano Augusto Martins Silveira, Felix Valois Coelho Júnior, Jacinto Nelson de Miranda
Coutinho, Sandro Torres Avelar e Tito Souza do Amaral.

536“O

paradoxo que pode ser desde logo apontado é que a reforma processual penal, iniciada pela Comissão
de 2000, ainda não foi concluída, encontrando-se em tramitação no Senado Federal três Projetos de Lei
(investigação policial, medidas cautelares e prisão e recursos), já aprovados na Câmara dos Deputados. E
as leis promulgadas em 2008 entraram em vigor no mesmo mês em que a Comissão Externa do Senado
iniciou seus trabalho” (MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. Breve notícia sobre o Projeto de Lei do
Senado Federal 156/2009, que trata da reforma do Código de Processo Penal. Boletim IBCCrim, n. 200,
p. 02, jul. 2009); mas é o próprio sub-relator do Projeto de Lei do Senado nº 156/09, Senador Marconi
Perillo, designado para análise do Livro III do anteprojeto, quem diz: “[...] no que concerne às medidas
cautelares, essa breve exposição de motivos, é designo registrar que o Projeto de Lei nº 4.208/01, seja na
sua versão original, seja na forma como chegou ao Senado Federal (Projeto da Câmara nº 111, de 2008),
serviu de importante referência para os trabalhos da Comissão de Juristas. Com muitos pontos comuns, e
em que pesem diferenças entre os dois textos, é oportuno, por fim, prestar justa homenagem aos autores
intelectuais de referida proposta e parlamentares que se dedicaram seriamente ao tema” (RELATÓRIO
parcial da subcomissão de Medidas Cautelares. Senador sub-relator Marconi Perillo. Apresentado em 01
out. 2009. p. 07).
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Ocorre, todavia, que somente uma reforma global, compatibilizando todos seus
institutos com a Carta da República de 1988537, poder-se-ia romper “com a simplicidade do
passado” e aprender “a conviver com um modelo complexo”, como coloca Aury Lopes
Junior.538
Eis um dos motivos de ainda se aguardar, com expectativas, a tramitação do Projeto
de Lei do Senado nº 156/09, que rompe com diversos institutos dos dias atuais, trazendo
uma reformulação completa do Código de Processo Penal, e da mentalidade que deve
permear os operadores do Direito.539
Por trazer, também, importantes mudanças no objeto de estudo do presente trabalho
é que será analisado neste capítulo.

!

537COUTINHO,

Jacinto Nelson de Miranda. Anotações pontuais sobre a reforma global do CPP. Boletim
IBCCrim, edição especial, p. 16, ago. 2010.

538LOPES

JUNIOR, Aury. Breves considerações sobre a polimorfologia do sistema cautelar no PLS
156/2009 (e mais algumas preocupações...). Boletim IBCCrim, edição especial, p. 7, ago. 2010. Muito
embora, como observa Marianna Moura Gonçalves, “[...] no que se refere às alterações do sistema
processual penal brasileiro, a comissão de juristas optou por apresentar oito Projetos de Lei distintos,
através dos quais se buscavam reformas tópicas no ordenamento processual penal, mas que alcançavam
institutos processuais por inteiro, o que assegurava certo grau de coerência e de harmonia entre os novos
preceitos” (Prisão e outras medidas cautelares pessoais à luz da proporcionalidade. 2011. Dissertação
(Mestrado em Direito) ‒ Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 327).

539Como

observa Fabio Machado de Almeida Delmanto, “[...] a necessidade de reforma do Código de
Processo Penal brasileiro é hoje tema inquestionável, sobretudo em face do expresso reconhecimento da
garantia da presunção de inocência na Constituição Federal de 1988, e nos dos dois tratados sobre direitos
humanos subscritos pelo Brasil em 1992. [...] Além disso, as inúmeras alterações legislativas sofridas pelo
Código de Processo Penal brasileiro, embora muitas fossem mesmo imprescindíveis em face da nova
ordem constitucional, acabaram por romper com sua estrutura original, ocasionando situações no mínimo
desproporcionais” (Medidas substitutivas e alternativas à prisão cautelar. 2006. Dissertação (Mestrado
em Direito) ‒ Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. p. 243). Ou mesmo a própria Exposição de
Motivos do Projeto de Lei do Senado nº 156/09: “Se em qualquer ambiente jurídico há divergências
quanto ao sentido, ao alcance e, enfim, quanto à aplicação de sua normas, há, no processo penal brasileiro,
uma convergência quase absoluta: a necessidade de elaboração de um novo Código, sobretudo a partir da
ordem constitucional da Carta da República de 1988. E sobram razões históricas, quanto às determinações
e condicionamentos materiais de cada época; teóricas, no que se refere à estruturação principiológica da
legislação codificada, e, práticas, já em atenção aos proveitos esperados de toda intervenção estatal. O
Código de Processo Penal atualmente em vigor – Decreto-lei nº 3.689, de outubro de 1941 –, em todas
essas perspectivas, encontra-se definitivamente superado” (Diário do Senado Federal, 23 de abril de 2009.
p. 12.355).
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4.1 PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156/09540

!
As medidas cautelares pessoais, no projeto de lei em referência, encontram-se
dispostas no Livro III; donde o Título I traz disposições gerais (arts. 525 a 532) e o Título
II, divido em quatro capítulos, as medidas cautelares pessoais em espécie (arts. 533 a 609).
A proporcionalidade – cujos requisitos intrínsecos, como vimos, são adequação,
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito –, como não podia deixar de ser, está
expressamente prevista no projeto (art. 529, parágrafo único).541
Neste, a primeira grande modificação, nítida, é a quantidade de artigos dedicada ao
tema. Pela simples leitura fria da lei percebe-se que o legislador dedicou mais espaço à
matéria, deixando de apenas relacionar as medidas, mas pormenorizar alguns de seus
aspectos, aos moldes do que ocorrem nos países modelos, Itália e Portugal.542
Dessa maneira, várias dúvidas que hoje surgem na aplicação da medida, quando
apenas referenciadas no artigo, poderão ser sanadas com a leitura da lei, donde as medidas
são distribuídas em seções, cada qual com seu artigo e parágrafos, de forma a melhor
explaná-las.
O projeto de lei em comento inova, ainda, em algumas outras questões, tais como
(traçando-se como ponto de referência a já estudada Lei nº 12.403/11): hipóteses de
cabimento; a fixação de prazos máximo de duração das medidas; o aumento do número de
medidas, bem como a taxatividade de seu rol; a regulamentação de questões doutrinárias e
jurisprudencialmente postas, como a vedação da aplicação de medidas mais graves que a
própria pena passível de imposição, a forma de fundamentação de tal fixação e a detração.
540O

projeto será analisado diante de sua redação final apresentada pelo Parecer nº 1.636/2010, bem como as
mais importantes emendas e debates ocorridos no período em que esteve no Senado Federal.
O projeto, hoje, encontra-se na Câmara dos Deputados como Projeto de Lei nº 8.045/10, e aguarda a
criação de Comissão Especial para sua análise, conforme andamento de tramitação no sitio <http://
www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490263>, acessado em: 23 out.
2014.

541Art.

529. As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nas hipóteses e
condições previstas neste Livro, sem prejuízo de outras previstas na legislação especial. Parágrafo único. A
escolha será orientada pelos parâmetros de necessidade, adequação e vedação de excesso, atentando o juiz
para as exigências cautelares do caso concreto, tendo em vista a natureza e as circunstâncias do crime.

542“Todas

estas considerações estão a ressaltar a preocupação do legislado em conferir caráter mais técnico e
preciso à atuação da tutela cautelar no campo processual penal, o que colabora com a segurança jurídica e
reduz o risco de arbitrariedades”, coloca Marianna Moura Gonçalves (Prisão e outras medidas
cautelares pessoais à luz da proporcionalidade. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito) ‒
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 341).
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Vejamo-las.

!
4.1.1 Hipóteses de Cabimento

!
Havendo prova do fumus commisi delicti e do periculum libertatis, o artigo 556 do
projeto em comento traz os requisitos para aplicação das medidas cautelares pessoais543:
garantia da ordem pública ou da ordem econômica; por conveniência da instrução
criminal; para assegurar a aplicação da lei penal; em face da extrema gravidade do fato;
diante da prática reiterada de crimes pelo mesmo autor.
Com isso, todos estes requisitos podem ser utilizados para aplicação de qualquer
das medidas; acaba-se com a discussão doutrinária que surgiu com o advento da Lei nº
12.403/11, qual seja, a de que a garantia da ordem pública só poderia ser utilizada nas
medidas que expressamente a previsse, vez que não constava do rol do art. 282, inciso I do
CPP.544
Como não podia deixar de ser, a garantia da ordem pública ‒ e seus conceitos
adjacentes ‒ foi um dos requisitos mais discutidos no projeto.
Em que pese o Senador José Sarney tentar retirar esta condição (assim como o da
ordem econômica), em sua proposta de emenda nº 173: “[...] toda medida cautelar só
assim o é por servir ao processo e à sua efetividade na hipótese de eventual condenação
(cautela instrumental ou cautela final); […] Jamais poderá significar prisão antecipada”.
Sua proposta fora negada, sob a justificativa que
[...] a emenda em destaque oferece solução muito radical, já que,
realisticamente, nenhum ordenamento jurídico dispensa o uso da prisão
provisória para acautelar a ordem pública, a despeito das variadas fórmulas
legais para dispor sobre essa possibilidade. Cairíamos no purismo teórico em
detrimento dos complexos desafios que nos são impostos pelo fenômeno da
criminalidade.545

543Em

verdade, traz as hipóteses de cabimento da prisão preventiva, sendo somente o §3º que alerta para o
fato de que a prisão, em verdade, só caberá quando outra medida cautelar de caráter pessoal não seja
suficiente. Assim, peca o legislador na redação, que poderia ser muito mais clara ao apresentar tais
requisitos para aplicação das medidas cautelares pessoais.

544Vide

discussão no item 3.3.5.

545Relatório

apresentado em 30 nov. 2010.
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Ao final, para além os requisitos conhecidos de nossa doutrina, paradoxalmente546,
foram acrescentados à redação final do projeto, à gravidade do delito e à reiteração
criminosa, o que, como vimos, não passam de conceitos adjacentes da ordem pública.547,548
Quanto aos demais requisitos, não há novidade.
Retrocesso, haverá, caso seja aprovado o limite de pena máximo de 3 anos para
aplicação da prisão preventiva (contra os 4 anos previstos hoje em dia).549,550

!

!
!
!
!
!

546São

os próprios parágrafos 1º e 2º do artigo 556 em questão que impedem a aplicação da medida “como
forma de antecipação de pena” ou diante do “clamor público”.

547Aury

Lopes Junior assim se manifestou sobre o assunto: “Os atuais fundamentos ‘garantia da ordem
pública ou da ordem econômica’ já são objetos de ferrenhas críticas, na medida em que contêm grave
defeito genético: não são cautelares (pois não servem para tutela do processo) e, portanto, são
substancialmente inconstitucionais. Ao invés de expurgá-los, o problema ainda foi agravado (por força da
Emenda 09), com duas infelizes inovações: extrema gravidade do fato e prática reiterada de crimes pelo
mesmo autor. Agora são 4 os fundamentos que atendem aos interesses de sedar a opinião pública,
recorrendo à vagueza conceitual de cláusulas gerais para prender. São típicos curingas hermenêuticos, de
conteúdos vagos, imprecisos e indeterminados, sem referenciais semânticos precisos, que criam um
terreno fértil para a banalização e o abuso do poder punitivo. Com acerto, Morais da Rosa define estes
termos como ‘anemia semântica’, pois basta um pouco de conhecimento de estrutura linguística para
construir artificialmente esses requisitos, cuja ‘falsificação’ é inverificável e, portanto, irrefutável.
Destarte, o preenchimento semântico é completamente retórico, servindo muito bem aos senhores da lei e
da ordem” (Breves considerações sobre a polimorfologia do sistema cautelar no PLS 156/2009 (e mais
algumas preocupações...). Boletim IBCCrim, edição especial, p. 8, ago. 2010).

548O

próprio parecer do Instituto dos Advogados do Brasil (IAB) propõe uma alteração redacional de forma a
substituir a expressão “ordem pública” por “fundado receio de reiteração criminosa”, a fim de melhor
delimitá-la (Parecer do Instituto dos Advogados do Brasil (IAB) ao Projeto de Lei do Senado nº 156/2009.
Disponível em: <http://www.iabnacional.org.br/IMG/pdf/doc-2377.pdf>. Acesso em: 15 out. 2014. p. 78).

549Artigo

557, inciso II do projeto em comento.

550Em

que pese as emendas nº 174 e 175 propostas pelos Senadores Aloizio Mercadante e José Sarney,
respectivamente, pleiteando a fixação do limite em 04 anos, a corroborar com a sistemática do novo CPP,
ou mesmo com o artigo 44 do Código Penal (que prevê a possibilidade de o juiz aplicar penas alternativas,
evitando a prisão, nos casos de condenação fixada em até quatro anos), tais sugestões foram negadas ao
argumento que “[...] na CCJ, por iniciativa de emenda apresentada pelo Senador Demóstenes Torres, o
referido critério caiu para 3 anos, conforme redação do art. 555, II, do projeto de novo CPP. Embora
dignos de reflexão os argumentos trazidos na emenda em análise, entendemos que a matéria foi
suficientemente discutida na oportunidade em que a CCJ apreciou o PLS n. 156, de 2000” (RELATÓRIO
final. Senador Relator Renato Casagrande. Apresentado em 30 nov. 2010).
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4.1.2 Da Fixação do Prazo Máximo de Duração das Medidas

!
Um dos pontos mais comemorados (e de maior inovação)551, o Projeto de Lei do
Senado nº 156 traz previsão expressa da duração máxima das medidas aplicadas, sejam
elas de encarceramento ou não.
Tal ponto fora vislumbrado quando do Projeto de Lei nº 4.208/01552, mas retirado
deste na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados ao
argumento de que, sobre a proposta, “[...] não justifica a adoção do critério temporal para
manutenção ou não da prisão preventiva [e das medidas diversas], mas sim verificação dos
critério previstos no art. 312”.553
Os artigos 606 e seguintes, assim, estipulam o dever de o magistrado fixar,
fundamentadamente, o prazo de duração da medida aplicada, respeitados os limites legais,
quais sejam: máximo de 180 dias para (i) suspensão do exercício de função pública,
profissão ou atividade econômica (art. 595) e (ii) suspensão das atividades de pessoa
jurídica (art. 596); 360 dias para (i) recolhimento domiciliar (art. 588), (ii) monitoramento
eletrônico (art. 591) e (iii) suspensão do poder familiar (art. 604); 720 dias para as demais
medidas cautelares pessoais diversas da prisão.

551LOPES

JUNIOR, Aury. Breves considerações sobre a polimorfologia do sistema cautelar no PLS
156/2009 (e mais algumas preocupações...). Boletim IBCCrim, edição especial, p. 8, ago. 2010;
EDITORIAL. Anteprojeto do novo Código de Processo Penal e a importância de sua exposição de
motivos. Boletim IBCCrim, edição especial, p. 1, ago. 2010; MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis.
Breve notícia sobre o Projeto de Lei do Senado Federal 156/2009, que trata da reforma do Código de
Processo Penal. Boletim IBCCrim, n. 200, jul. 2009.

552Antonio

Sacarance Fernandes assinala: “Outras inclusões feitas durante a tramitação do Projeto foram […]
a previsão de tempo máximo de 180 (cento e oitenta) dias de prisão em cada grau de jurisdição (art. 315A). Ambas merecem aplauso. […] O tempo máximo de prisão evitará o excesso injustificado de
encarceramento” (As medidas cautelares pessoais nos projetos de reforma do Código de Processo Penal.
Revista de Informação Legislativa, Brasília, p. 17, jul. 2009).

553Parecer

apresentado na sala da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em 17/07/2009.
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Em que pese as reclamações quanto aos prazos estipulados para a prisão preventiva
(máximo de 4 anos)554, no que concerne às medidas aqui tratadas, pode-se havê-los como
razoáveis; ou, ao menos, um grande avanço.
Todavia, fazendo, em parte, coro às justificativas quando da retirada da estipulação
de prazos para duração da prisão preventiva no Projeto de Lei nº 4.208/01 (o que se pode
aproveitar no que concerne às medidas diversas), Afrânio Silva Jardim, quando do debate
no Senado Federal do projeto em estudo, afirmou: “[…] a prisão preventiva não pode ter
prazo conforme fixa o projeto. Os prazos são dos atos processuais. […] Ela perdurará
enquanto for necessário. Agora, tem os prazos no processo. Aí sim, se extrapolados poderá
levar ao relaxamento da prisão”.555
Com mais razão. Conquanto uma das diferenças entre a prisão preventiva e a
temporária seja, justamente, um prazo estabelecido para esta última, enquanto aquela
perdura ao tempo em que necessária, a fixação de prazos processuais sem qualquer sanção
ou consequência acaba por tornar a delimitação inócua.

554“Em

que pese alguns retrocessos democráticos, andou bem o projeto ao estabelecer – finalmente – os
prazos máximos de duração da prisão preventiva, adequando o CPP ao direito de ser julgado no prazo
razoável (5) (art. 5º, LXXVIII da CF), ainda que, em alguns casos, seja excessiva a previsão legal (há um
substancial aumento dos prazos neste substitutivo em comparação com a redação originária do PLS 156, a
qual era mais razoável). Além das regras específicas por fase, fixa-se o limite máximo de duração da
preventiva em 4 anos (3 anos na redação originária), ainda que a contagem seja feita de forma descontínua.
É um avanço se considerarmos o elevado número de pessoas cautelarmente presas há mais de 4 anos, mas
ainda é um prazo excessivo (3 anos já era mais do que razoável). Indo além do esperado, o projeto
contempla o dever de revisão da medida que exceder a 90 dias, chamado de reexame obrigatório,
momento em que será avaliado se persistem ou não os motivos determinantes de sua aplicação (caráter
situacional das cautelares), podendo o juiz ou tribunal substituí-la por outra medida mais adequada.
Interessante que, finalmente, se estabelece um prazo com sanção, pois o parágrafo segundo é categórico:
se o reexame não for realizado no prazo devido, a prisão será considerada ilegal” (LOPES JUNIOR, Aury.
Breves considerações sobre a polimorfologia do sistema cautelar no PLS 156/2009 (e mais algumas
preocupações...). Boletim IBCCrim, edição especial, p. 8, ago. 2010); “Levantemos três questões para
reflexão: 1) O prazo máximo previsto na lei é de 4 anos, ainda que computado de forma descontínua. Pode
esse prazo ser considerado razoável? Obrigar uma pessoa que ainda não foi definitivamente julgada
aguardar 4 anos pela prestação jurisdicional por ineficiência estrutural do Estado nos parece absurdo,
principalmente se estiver com sua liberdade restringida. Isso fere diretamente o princípio da duração
razoável da prisão cautelar e, por consequência, a presunção de inocência com a pragmática antecipação
da responsabilidade penal do agente. Observe-se que o STF já declarou irrazoável pessoa presa
cautelarmente por 1 ano – HC 97.522-SP. 2) A lei estipula o prazo máximo. O juiz deve fundamentar a
escolha de determinado patamar no momento da decretação da prisão, sob pena de nulidade de sua
decisão. A prisão lastreada em decisão não fundamentada é prisão ilegal, agora agregada da necessidade de
motivação idônea do magistrado para explicitar as razões da escolha do tempo fixado para a preventiva. 3)
A novel legislação processual estipula ritos com prazos determinados e céleres, em busca da
compatibilidade com o princípio da duração razoável do processo, mas peca quando permite, agora não
mais de forma programática, e sim pragmática, prisões preventivas por prazos tão longos” (MARQUES,
Ivan Luís. Prisão preventiva com prazo determinado, mas irrazoável. Boletim IBCCrim, edição especial,
p. 15, ago. 2010).

555Ata

da 3ª Reunião de 2009. Diário do Senado Federal, Brasília, n. 108, 15-17 jul. 2009. p. 33.252.
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Por esta razão é que Aury Lopes Junior defende que o prazo máximo de duração
das medidas adequa o Código de Processo Penal ao Direito Constitucional a um
julgamento em prazo razoável (art. 5º, inc. LXXVIII da Constituição Federal).556 Melhor,
na visão de Afrânio Silva Jardim - o qual concordamos -, seria a fixação de prazo para os
atos processuais, cuja consequência do descumprimento seria a mesma pretendida por
Aury Lopes Junior: o livramento do acusado.
Seja como for, pecou, ainda, o legislador em pormenorizar as hipóteses em que os
prazos estipulados serão dilatados, interrompidos, suspensos etc., com o fez no caso das
prisões provisórias (arts. 558 a 561).
Nesta toada, não podemos concordar com os adeptos do princípio do Cui licet quod
est plus, licet utique quod est minus (“Quem pode o mais, pode o menos”), se é que alguém
há de alegar tal hipótese.
Poder-se-ia dizer que se os prazos da prisão provisória (“o mais”; a mais grave
restrição) podem ser dilatados e interrompidos, também poderiam os das medidas
cautelares diversas.
Ocorre, todavia, que tal pensamento merece ser rechaçado; 1º, pelas mesmas razões
que já se repeliam o poder geral de cautela das medidas; 2º, pois, em caso de
descumprimento (que no caso da prisão provisória acarreta o interrompimento do prazo,
com sua recontagem), outra medida haverá de ser aplicada (esta, com seu termo inicial no
momento de aplicação); 3º, e finalmente, pois se não foram preenchidos os requisitos para
a prisão, não resta preenchido os requisitos para uma maior atuação e preocupação
estatal.557
Ora. Se até a prisão preventiva tem um prazo fatal, com mais razão as medidas
aplicadas em casos de “menor gravidade” (medida cautelar de menor intensidade). Afinal,
exaurido o prazo e posto o réu em liberdade, somente uma atuação repreensível do acusado
tem o condão de permitir novo encarceramento (art. 560).

!

!
556LOPES

JUNIOR, Aury. Breves considerações sobre a polimorfologia do sistema cautelar no PLS
156/2009 (e mais algumas preocupações...). Boletim IBCCrim, edição especial, p. 8, ago. 2010.

557No

sentido, por outro lado, não há de se aplicar, também, o reexame obrigatório, previsto no Artigo 562.
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4.1.3 Rol e Taxatividade das Medidas Cautelares Pessoais Diversas da Prisão

!
O rol das medidas cautelares pessoais diversas da prisão no projeto em comento
aumentou. Nem todos os acréscimos são novidade, no entanto. Trata-se, afora as inovações
trazidas e expostas logo mais, de reunião das medidas previstas em leis esparsas (como no
caso dos incisos VIII, IX e XIII do artigo 533 do projeto), na tentativa de se criar um rol
único, evitando-se, assim, medidas aplicáveis apenas em casos especiais.
Mas é o próprio legislador quem excepciona essa questão, trazendo no artigo 529 a
possibilidade de aplicação de medidas previstas em leis esparsas. O que não criticamos;
pelo contrário, pois, conforme colocamos no item 3.2.2, o Direito encontra-se em plena e
constante evolução; enrijecer a aplicação de novas medidas apenas tornaria o sistema penal
duro e inflexível, o que, ao longo do tempo, transformaria-o em retrógrado.
O que afirmamos naquele item (3.2.2), e está em completa consonância com que
agora dito pelo legislador, é que não pode haver um poder geral de cautela, tese uma vez
defendida por parte da doutrina, como demonstrado no Capítulo 3.558

558Neste

ponto, apesar das novidades trazidas pelo Projeto de Lei do Senado nº 156/09, além da tentativa de
uniformização das medidas cautelares pessoais diversa da prisão, existem pequenas especificidades
previstas nas medidas constantes nas leis esparsas que as diferem do rol geral. Nesse caso, as medidas
integradas em leis avulsas subsistem, eis que presentes em lei especial; devem, no entanto, obedecer aos
novos requisitos de fixação das cautelares, caso o projeto seja aprovado na forma em que se encontra.
Corroborando, afirma o Senador Relator Renato Casagrande: “[…] não vemos a menor necessidade de
ressalvar as medidas cautelares previstas na legislação especial, conforme propõe o relatório parcial [da
Senadora Serys Slhessarenko] ao oferecer nova redação ao art. 521 do projeto de Código. Vale lembrar,
aqui, um princípio básico de direito intertemporal, segundo o qual a lei posterior geral não revoga lei
especial (lex posterior generalis non derogat speciali)” (RELATÓRIO final. Senador Relator Renato
Casagrande. Apresentado em 30 nov. 2009. p. 256).
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Por isso previu o legislador a taxatividade das medidas aplicáveis no artigo 526 do
projeto: “[...] as medidas cautelares dependem de expressa previsão legal […].” Trata-se
de medida amplamente festejada pela doutrina.559
Assim sendo, vejamos as novidades trazidas.560

!
4.1.3.1 Fiança

!
Diferentemente das outras medidas, a fiança possui espaço próprio no Projeto do
Novo Código: Capítulo II, do Título II, do Livro III, em sua redação final.
Fruto da incongruência constitucional apontada no item 3.3.8 (em especial, nota de
rodapé nº 474), foi, ao lado do monitoramento eletrônico, das medidas mais debatidas nas
reuniões do Senado.561
O primeiro grande embate se deu, exatamente, ante a contradição posta na
Constituição Federal, da possibilidade de se livrar sem qualquer cautelaridade (ao menos
antes da Lei nº 12.403/11) o acusado de crimes graves (cuja inafiançabilidade estão
previstas nos incisos XLII, XLIII e XLIV do art. 5º), bem como, no atual Código de
Processo Penal, da própria impropriedade de redação, a qual se manteve no projeto (art.

559“Acertada

a regra do art. 524, no sentido de que as medidas cautelares dependem de expressa previsão
legal […]. Anda bem o dispositivo ao vedar a absurda (e ilegal) prática de alguns juízes de impor medidas
cautelares atípicas, a título de ‘poder geral de cautela’.” (LOPES JUNIOR, Aury. Breves considerações
sobre a polimorfologia do sistema cautelar no PLS 156/2009 (e mais algumas preocupações...). Boletim
IBCCrim, edição especial, p. 8, ago. 2010); “Por outro lado, ao ter a Exposição de Motivos indicado que
no novo Código não mais se admitirão as chamadas medidas cautelares inominadas, apegou-se
salutarmente à regra da legalidade […]” (EDITORIAL. Anteprojeto do novo Código de Processo Penal e a
importância de sua exposição de motivos. Boletim IBCCrim, edição especial, p. 1, ago. 2010); “Afirmase que as medidas cautelares pessoais, para serem aplicadas, dependem de expressa previsão, o que serve
como importante garantia contra abusos dos juízes na aplicação de medidas não
reguladar” (FERNANDES, Antonio Scarance. As medidas cautelares pessoais nos projetos de reforma do
Código de Processo Penal. Revista de Informação Legislativa, Brasília, p. 17, jul. 2009); Parecer do
Instituto dos Advogados do Brasil (IAB) ao Projeto de Lei do Senado nº 156/2009. Disponível em: <http://
www.iabnacional.org.br/IMG/pdf/doc-2377.pdf> Acesso em: 15 de outubro de 2014.

560Neste

ponto, para que não fique repetitivo, faremos a análise apenas dos institutos inovados com relação à
Lei nº 12.403/11; ou à inovações trazidas no bojo de medidas já conhecidas.

561Vide

atas das reuniões de nº 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14 e 16 do Senado Federal.
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570, inc. I), inutilizando este instituto (ou, tornando-o, no mínimo, confuso), como
descreveu Marcelo Rocha Monteiro562:
Projeto diz que se não há motivo para a prisão preventiva, o Juiz pode conceder
liberdade provisória sem fiança. E se há motivo para a prisão preventiva, o Juiz
não deve conceder fiança porque deve manter o acusado preso. Então, o Juiz
não vai conceder fiança em momento algum. Então, não há como mantendo-se
essa redação que hoje seriam os artigos 558 inciso primeiro e inciso primeiro,
nós continuamos com a fiança como um instituto sem maior utilidade prática.

Tal incoerência, como vimos, só pode ser resolvida com uma emenda
constitucional. Nem mesmo a Lei nº 12.403/11 trouxe harmonia ao sistema; a fiança
continua impedida para os crimes mais graves e hediondos, mas as demais medidas ‒ mais
ou menos graves ‒, não.
Outra questão que demandou tempo dos que discutiram a fiança no Senado Federal
foi o valor a ser arbitrado.
A proposta inicial era a fixação entre 1 (um) e (cem) salários mínimos nas infrações
cujo limite máximo da pena privativa de liberdade fosse igual ou superior a 8 (oito) anos, e
de 1 (um) a 50 (cinquenta) nas demais infrações; se assim recomendasse a situação
562Ata

da 4º reunião de 2009, realizada em 15 de junho de 2009, às 10 horas, no Centro de Convenções da
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Diário do Senado Federal, 15-17 jul. 2009. p.
33.246). Na mesma reunião, Afrânio Silva Jardim: “Em relação ao sistema de prisão, me parece que há
muita coisa a ser mexida, aperfeiçoada, como disse o colega Marcelo Rocha Monteiro, a incongruência
que existe agora em relação à liberdade sem fiança, liberdade com fiança permanece. Cabe soltar sem
garantia, mas não cabe soltar com a garantia da fiança. Uma incongruência que o projeto tem que tentar
resolver. O Juiz não pode conceder fiança. No homicídio qualificado. Mas ele pode conceder liberdade
provisória porque não estão presentes motivos que autoria a prisão preventiva. Isso tem que ser me parece
resolvido” (Diário do Senado Federal, 15-17 jul. 2009. p. 33.252). Com pensamento um pouco diverso,
subvertendo os conceitos, André Ávila: “Presidente, o Senador Casagrande dirigiu uma pergunta a respeito
da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. E acredito que o Senador, o interesse do
Senador ao realizar essa pergunta, é com relação à proibição constitucional de liberdade provisória com
fiança para os crimes hediondos e assemelhados. Fruto desse sistema binário que vige hoje, no nosso País,
ou acaba a prisão ou acaba a liberdade sem nenhum condicionamento, condicionamento, de fato, existente.
Criou-se a idéia de que a fiança, e isso, inclusive, está expresso no texto atual do Código de Processo
Penal de que a fiança não cabe quando é cabível a prisão preventiva. E com todo respeito aos presentes
que imagina diferente, imagino que essa idéia é muitíssimo equivocada. A fiança deve ser concebida como
um substitutivo da prisão preventiva, a prisão preventiva é cabível quando a risco à instrução criminal ou
aplicação da lei penal, em outras palavras, quando há risco de que o acusado possa influir de forma
indevida na produção da prova ou quando há risco de que ele venha a fugir. Se houver esse risco pelo
sistema, atualmente vigente, não cabe fiança, e acredito que a concepção que deve ser adotada é o inverso,
quando há risco a fiança deve ser cabível se ela for um dos instrumentos para elidir esse risco. Exemplo,
digamos que tenhamos um acusado abastado, com um poder econômico elevado, e esse poder econômico,
por si só, é um risco à aplicação da lei penal, porque ele terá uma facilidade muito grande de fugir e de se
instalar fora do país. O Supremo Tribunal Federal tem uma dificuldade muito grande de entender que esse
risco é suficiente à decretação da prisão preventiva, porque a prisão preventiva, realmente, é algo muito
radical, mas é um risco que existe. E qual é a medida que pode ser utilizada para elidir esse risco?
Exatamente a fiança. Então, é uma situação de risco que poderia justificar uma prisão preventiva, mas que
se entende que não justifica porque prisão preventiva é muito radical, e que poderia ser, suficientemente,
elidida com a fiança, esse acusado muito rico pode afiançar boa parte do seu patrimônio e se fugir vai
perder boa parte desse patrimônio, inclusive, isso até impede que ele fuja, porque não vai poder usar o
patrimônio para isso” (Diário do Senado Federal, 15-17 jul. 2009. p. 33.282)
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econômica do acusado, os valores poderiam, ainda, ser reduzidos até 2/3 (dois terços), ou
aumentados pelo décuplo.
Ao final, após diferentes articulações, restou fixado os patamares de 1 (um) a 200
(duzentos) salários mínimos nas infrações cujo limite máximo da pena privativa de
liberdade fosse igual ou superior a 8 (oito) anos, e de 1 (um) a 100 (cem) nas demais;563 a
situação econômica do preso influenciará na ordem de redução em até 2/3 (dois terços),
enquanto o aumento pode ser de até 100 (cem) vezes.564
Tentou-se, ainda, por emenda do Senador Pedro Simon, a vedação, não da fiança,
mas da liberdade provisória sem esta, nos casos de crimes contra o sistema financeiro
563Sobre

a suposta inconstitucionalidade da vincularão deste valor ao salário mínimo, Andrey Borges de
Mendonça coloca: "Não há nisso, qualquer inconstitucionalidade, por suposta violação à parte final do art.
7º, inc. IV, da CF, que afirma que, em relação ao salário mínimo, é ‘vedada sua vincularão para qualquer
fim’. A ratio dessa norma constitucional é impedir que o salário-mínimo, ao ser utilizado como fator de
indexação, impeça sua eventual majoração pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa
vinculação. Nesse sentido, o Plenário do STF já decidiu que a norma constitucional tem o objetivo de
impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente
relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do que o salário-mínimo, o
que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inc. IV, da Constituição
da República. Assim, sendo a Súmula Vinculante 4 do STF, o que se busca com a referida proibição é que o
salário-mínimo não seja utilizado ‘como indexado de base de cálculo de vantagem de servidor público ou
empregado.’” (Prisão e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 358)

564É

relevante vermos as discussões travadas no Senado Federal, em especial a visão do Senador Demóstenes
Torres: “– Senador Demóstenes Torres: ‘De dez a duzentos salários mínimos superior a quatro anos;
Parágrafo Único: Se assim recomendar a situação econômica do preso e ainda da análise do prejuízo
causado ou do proveito obtido com a prática da infração, a fiança poderá ser: I - dispensado na forma do
art. 561 do código; II - reduzida até o máximo de 2/3; III - aumentada até mil vezes’. – Senador Renato
Casagrande: O que eu tinha proposto, o que eu tinha proposto? Aumentar até dez vezes. Então você vê a
ganância e a ambição do Senador Demóstenes comparada com a minha. – Senador Demóstenes Torres:
Mas aí eu dou o exemplo, veja só, olha só como é que ficou contemplado. Qual que é o valor mínimo da
fiança? Um salário mínimo, certo? O juiz pode reduzir de acordo com a situação econômica do réu de um
a 2/3. Então um salário mínimo, você diminui 2/3, a pessoa vai pagar em torno de R$ 150,00, certo? Ou se
for pobre, está escrito aqui, o juiz poderá dispensar, não vai pagar nada. E se for rico? Levando-se em
conta a situação econômica do preso e o proveito do crime que ele teve. Então volta ao exemplo do bom e
velho Daniel Dantas. Qual é o valor máximo aqui? Até 93 milhões de reais, certo, se ele puder. Então é o
seguinte: o juiz pode soltar sem a pessoa pagar nada; soltar com a pessoa pagando de R$ 150,00 a um
salário mínimo, dependendo da situação econômica e dependendo do proveito; ou o juiz poderá aumentar
em até mil vezes esse valor. Lembrando que a fiança é uma cautela que se deposita. A pessoa lá no fim, se
provar que ela é inocente, ela pega o dinheiro de volta. Então por que as pessoas que são extremamente
ricas, que cometem, por exemplo, crime de corrupção, não podem deixar esse dinheiro que, veja só, se nós
conseguirmos pegar aí alguém com 93 milhões de reais, vai resolver o problema penitenciário do Brasil.
Uns dez desses, nós vamos construir cadeia boa, de qualidade para todo mundo, não é verdade? – Senador
Renato Casagrande: Eu estou colocando dez, aumentando. – Senador Demóstenes Torres: Não, não. Se V.
Exa. concordar em aumentar de um para 100, que o de V. Exa. está a de um a quanto? – Senador Renato
Casagrande: Está de um a 150 superior a oito anos; de um a 75 inferior a oito anos. – Senador Demóstenes
Torres: Então eu estou colocando, ao invés de 75, 100, e de ao invés de 150, 200. E aí V. Exa. faça o
seguinte: ao invés de mil, V. Exa. acolha 100 e aí nós discutimos o resto na CCJ. – Senador Renato
Casagrande: Está feito. Então tá bom, 100 vezes. Então ficou assim a seguinte redação ajustada aqui: de
um a 200” (Diário do Senado Federal, 17 dez. 2009, p. 72.617/72.618). Uma escolha completamente
arbitrária, sem qualquer justificativa de proporcionalidade.
O Senador José Sarney, por exemplo, propunha, por meio da proposta de emenda nº 182, o aumento na
ordem de 9 vezes, com o objetivo de se manter o caráter instrumental da fiança, que deve ser proporcional
em face da gravidade do crime e do quantum da punição.
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nacional, contra a administração pública, contra a ordem tributária e a previdência social,
de lavagem de dinheiro ou de ocultação de bens, direitos e valores, justificando-se tal
emenda na contribuição para que o Estado minimize os prejuízos financeiros sofridos com
a prática de referidos delitos.565
O pleito fora rejeitado sob o argumento de que
[...] a emenda se deixa influenciar pela sistemática do CPP hoje em vigor, em
que a liberdade provisória poderá ser decretada com ou sem prestação de
fiança, instituto esse que caiu em desuso porque, paradoxalmente, crimes
graves, que não admitem fiança, são passíveis de liberdade provisória.566

E embora não tenha sido mantida a justificativa, assim concluiu:
Diferentemente, segundo a sistemática do Substitutivo, a prestação de fiança
passará a ser a regra. A única hipótese de concessão de liberdade provisória
sem fiança é a prevista no art. 561, quando for impossível o réu prestar a fiança,
por insuficiência econômica.567

Assim, posto que o quantum genericamente estipulável é questão de política
criminal, parece ter retrocedido o legislador, diminuindo a elasticidade dos valores
aplicáveis, indo de um patamar mínimo de R$241,33 (diminuição de 2/3 do atual salário
mínimo - R$724,00 - estipulado pelo Decreto nº 8.166/2013) até R$14.480.000,00 (200
salários mínimos aumentados em cem vezes), em detrimento do aumento de até mil vezes
previsto hoje, pela Lei nº 12.403/11.568
Embora o §1º do artigo 572 do Projeto de Lei em comento mencione, para fins de
se estipular o valor da fiança, apenas a natureza do crime, suas circunstâncias e
consequências, bem como a provável importância das custas processuais, a condição
pessoal do agente (não mencionada no artigo) é, sem dúvida, dos mais relevantes fatores.
Próprio da análise proporcional da medida, permite, verdadeiramente, que ela cumpra seu
fim cautelar, vez que uma quantia irrisória (para o acusado) em nada vinculará o agente; da
565Emenda

nº 14, do Senador Pedro Simon, apresentada à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

566RELATÓRIO

final. Senador Relator Renato Casagrande. Apresentado em 30 nov. 2010. p. 23.

567RELATÓRIO

final. Senador Relator Renato Casagrande. Apresentado em 30 nov. 2010. p. 23.

568Independentemente

da culpa dos acusados - que são muitos -, o montante dos valores supostamente
fraudados em diversas formas criminosas na chamada Operação Lava-Jato, recém deflagrada, nos permite
concluir que tinha razão o legislador que estipulou patamar máximo de aumento em até mil vezes, em
detrimento da multiplicidade de cem, agora vislumbrados. Seja como for, trata-se de mera possibilidade não obrigatoriedade -, donde sabemos que tais patamares hão de ser utilizados em raríssimas ocasiões (ou
assim, deveriam).
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mesma forma, uma importância muito grande, aquém das possibilidades de pagamento,
torna a fixação mera ficção, deixando o réu obrigatoriamente preso.
Ao arremate, a última acirrada disputa se deu quanto à possibilidade de o Delegado
de Polícia, ao passo que pode conceder a fiança nos crimes de prisão simples ou cuja pena
máxima não exceda 5 (cinco) anos (art. 568, §1º), poder liberar o acusado sem o
pagamento da fiança, sem prejuízo dos demais compromissos legais desta medida
cautelar.569
Como se colhe do texto final do projeto, a medida passou, em que pese os
argumentos trazidos por Henrique Nelson Calandra, quando da 6ª reunião do Senado
Federal: “[…] melhor seria que fosse submetida ao magistrado com o contraditório do
Ministério Público para a concessão da liberdade sem fiança, porque há outras garantias
e outro tipo de compromisso que deverão ser prestados em substituição à fiança”.570
Não podemos creditar correta a inclusão da possibilidade de o próprio Delegado de
Polícia isentar o pagamento da fiança quando presente o requisito econômico. Afinal,
como colocamos no Capítulo 3, ele sequer deveria poder estipulá-la, vez que se trata de
medida cautelar, e a Autoridade Policial não tem nem mesmo capacidade postulatória para
requerer ao juízo.
Quanto à possibilidade de se isentar de pagamento o acusado hipossuficiente
(parágrafo único do artigo 573)571, o que deve ser feito apenas pelo magistrado, não vemos
problema algum, dado que se mantém os demais requisitos da medida (art. 581).
Trata-se de exercício próprio do princípio da proporcionalidade, aqui estudado.
Afinal, não é como se não restasse nenhuma medida; mostrando-se adequada a fiança,
quedam-se as demais obrigações, liberando o acusado apenas do pagamento, quando
comprovada sua pobreza.

569Vide

atas da reuniões de nº 6 e 7 do Senado Federal.

570Diário

do Senado Federal, 1º out. 2009. p. 48.813.

571Art.

573. O juiz, verificando ser impossível ao réu prestar a fiança, por motivo de insuficiência econômica,
poderá conceder-lhe liberdade provisória, observados todos os demais compromissos do termo de fiança.
Parágrafo único. Para os fins do caput deste artigo, o juiz poderá solicitar documentos ou provas que
atestem a condição de insuficiência ou exigir que o afiançado declare formalmente a absoluta falta de
recursos para o pagamento da fiança, incorrendo este no crime de falsidade ideológica se inverídica a
informação.
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Ao fim e ao cabo, mantiveram-se as mesmas finalidades cautelares d’antes; quais
sejam, a conveniência da instrução processual e/ou assegurar a aplicação da lei penal.572

!
4.1.3.2 Recolhimento Domiciliar

!
Primeira

medida no rol das “outras medidas cautelares pessoais” previstas no

Projeto de Lei do Senado nº 156/09, encontra-se prevista nos artigos 588 a 590.
Tratou o legislador de ampliar seu âmbito de aplicação (ou acabar com a discussão
doutrinária)573, vez que não mais se restringe ao período noturno, podendo ser estipulado
que o acusado permaneça no local firmado por tempo integral ou parcial, tendo permissão
para ir ao trabalho ou estudo.
Também não se exige mais que o acusado possua residência fixa, o que podia ser
motivo para sua não aplicação. Agora o magistrado poderá fixar outro local de
permanência, podendo, inclusive, se valer de abrigos públicos ou entidades assistenciais
(art. 590).
Sua cautelaridade também se mostra amplificada; como vimos no item 4.1.1 acima,
há mais requisitos que satisfazem sua aplicação, em comparação com a Lei nº 12.403/11
(não só nesta medida, como em todas as medidas previstas no projeto em estudo).

!

!
!
!
!
!

572“Assegurando

o comparecimento do acusado ao processo, a fiança tem natureza tipicamente cautelar.
Assume a função de cautela processual na medida em que o acusado é obrigado a comparecer aos atos do
processo, incluindo atos probatórios. Também poderá ser uma cautela final, garantindo a aplicação da lei
penal, quer porque o valor ou objetos dados em fiança poderão ser utilizados para o pagamento da pena de
multa e de prestação pecuniária, quer porque exercerá pressão psicológica para o compadecimento do
acusado para o início de cumprimento da pena, em caso de condenação transitada em julgado, evitando
com isso o pedimento da fiança” (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo penal. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2014. p. 779).

573Vide

item 3.3.5.
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4.1.3.3 Monitoramento Eletrônico

!
Prevista no inciso IV do artigo 533 do projeto de lei em comento, embora já
implementado em nosso sistema por meio da Lei nº 12.403/11, deve ser uma das medidas
mais controvertidas e cujos debates mais se acirraram.574,575
Encontra-se regulamentada no Capítulo III, Seção III, do Título I, Livro III; artigos
de 591 a 594.
Assim como na aplicação atual, depende da prévia anuência do acusado. Ocorre
que pelo projeto em estudo só poderá ser aplicada aos crimes cuja pena máxima seja
superior a 4 anos (não mais em qualquer montante).576
Tal mudança deve ser creditada ao longo trâmite legislativo de aprovação das leis,
em conjunto com a falta de acompanhamento cotidiano da doutrina e jurisprudência.
A estipulação de pena máxima aplicável para fixação desta medida acaba por
esvaziar seu espectro de atuação; tanto quanto de sua cautelaridade final, quanto
instrumental.577

!

!
574Vide

atas das reuniões 9 e 16, relatório parcial do Senador sub-relator Marconi Perillo e relatório final do
Senador Relator Renato Casagrande, todos encontrados na página de tramitação do projeto disponível em:
<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=90645>.

575O

Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) foi contra a implementação desta medida (em parecer
anterior à promulgação da Lei nº 12/403/11): “Percebe-se que o PLS cria mais medidas constritivas no
direito individual do cidadão, que soam como antecipação da pena. Também está elencado entre as
propostas que mereceu repúdio pela Comissão de Direito Penal: o monitoramento eletrônico. Tal medida
representa uma invasão desproporcional na privacidade do indivíduo, violadora da dignidade humana,
sendo pois inconstitucional” (Parecer do Instituto dos Advogados do Brasil (IAB) ao Projeto de Lei do
Senado nº 156/2009. Disponível em: <http://www.iabnacional.org.br/IMG/pdf/doc-2377.pdf>. Acesso em:
15 out. 2014. p. 73). O contra argumento está exposto no item 3.3.9 (e notas de rodapé).

576O

anteprojeto previa em sua redação inicial a necessidade de cominação de pena máxima de ao menos 8
anos, para aplicação de tal medida (Diário do Senado Federal, n. 51, 23 abr. 2009. p. 12.330). O Senador
Demóstenes Torres sugeriu, em um primeiro momento, a retirada de especificação de pena máxima para
sua imposição, o que fora acatado naquela reunião, apesar das ressalvas da Senadora Serys Slhessarenko
quanto a previsão, no projeto de lei sobre Crime Organizado, de uso do monitoramento somente aos
crimes com pena máxima igual ou superior a 4 anos (Ata da 16ª reunião. Diário do Senado Federal, 17
dez. 2009. p. 72.608/72.609). Apesar disso, no entanto, e do caminho tomado na reunião, o texto
apresentado no parecer (tramitação: dia 09.12.2009) aparece com requisito da pena máxima cominada em
4 anos, sem nenhuma emenda apresentada ou deferida.

577As

formas final e instrumental de cautelaridade da medida do monitoramento eletrônico estão explicadas
no item 3.3.9.
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4.1.3.4 Suspensão do Exercício de Função Pública, Profissão ou Atividade Econômica

!
Diversamente do quanto disposto pela Lei nº 12.403/11, aqui, o legislador
aumentou a amplitude de aplicação.
Prevista no artigo 595, a medida agora abrange também qualquer tipo de profissão,
vez que não há mais a ressalva quanto à função pública ou atividade econômica. Agora,
qualquer profissão pode ter sua atividade suspensa; isso, porque a ampliação do instituto
deixou de prever sua aplicação tão somente quanto ao risco de reiteração criminosa578,
sendo passível de aplicação qualquer que sejam os requisitos, desde que “atendidas as
finalidades cautelares”.
Assim, para além do risco de reiteração criminosa, a proteção de provas (ou
conveniência da instrução criminal) pode ser outro requisito comumente visto, dado que a
manutenção do acusado no exercício profissional, ou no ambiente de trabalho, pode
prejudicar a instrução (manutenção e colheita da prova).579
Não é preciso dizer, no entanto, como exaustivamente posto neste trabalho, que
toda aplicação carece de fundamentação concreta e idônea, não servindo de base
conjecturas ou suposições.
Primou o legislador por tentar sanar ao máximo qualquer dúvida, dispondo,
inclusive, que a suspensão do exercício de função pública poderá, sim, ser decretada com
prejuízo da remuneração (art. 595, §1º).
Por seu turno, previu também a possibilidade de afastamento de mera atividade
(específica), mantendo a ocupação e ofício do acusado (art. 595, §2º).

!
4.1.3.5 Suspensão de Atividades de Pessoa Jurídica

!
Trata-se, surpreendentemente, de medida prevista no artigo 596 do projeto, em sua
redação final.
Não vemos razão de existir uma medida que afete tantas pessoas, sejam elas do
quadro da empresa, ou não; afinal, não há de se negar que a suspensão das atividades de
578Item

3.3.6.

579Como

bem observa a doutrina portuguesa e italiana, como vimos nos itens 2.1.3 e 2.2.3, respectivamente.
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uma empresa prejudica não só os supostos infratores (que pode ser a totalidade dos donos
ou administradores, ou não), como o próprio quadro pessoal de trabalhadores e
consumidores/clientes da atividade suspensa.
O parecer do Instituto dos Advogados do Brasil (IAB) assim repudiou esta medida:
Outras medidas soam como antecipação da pena e podem trazer danos
irreparáveis ao indivíduo fazendo com que a medida atue como um periculum in
mora ao revés, estendendo-se ainda a terceiros que eventualmente não estejam
envolvidos na investigação, como no caso da suspensão da atividade econômica
e das atividades de pessoa jurídica. É preciso lembrar que a medida cautelar é
uma medida processual, o que difere da antecipação de tutela como
aparentemente quer o legislador.580

A hesitação tem razão de ser, ainda, pela nova redação dada ao artigo anterior (art.
595), que permite o afastamento dos acusados também de atividade privada, não apenas
pública. Com muito mais eficácia e muitos menos prejuízos a medida exposta
anteriormente resguarda a cautelaridade processual (e é disso que tratam as medidas) sem
causar danos da monta que a medida em questão deve trazer.
Em sua tramitação, conquanto não tenha havido praticamente debate sobre o tema
(nenhum alerta sequer, da comunidade jurídica)581, o Senador José Sarney propôs, em sua
Emenda de nº 184, a retirada de tal medida, ao argumento de que “[...] a medida prevista
no dispositivo é muito grave e pode impedir a continuidade das pessoas jurídicas nele
referidas.”

580Parecer

do Instituto dos Advogados do Brasil (IAB) ao Projeto de Lei do Senado nº 156/2009. Disponível
em: <http://www.iabnacional.org.br/IMG/pdf/doc-2377.pdf>. Acesso em: 15 out. 2014. p. 74.

581Vide

atas de reunião no trâmite legislativo.
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A proposta, todavia, fora negada, e encontra-se no texto final enviado à Câmara dos
Deputados.582
Ao que tudo indica, pela redação do artigo, sua cautelaridade visa coibir a
reiteração criminosa; diferentemente da suspensão de endereço eletrônico (e as questões
trazidas no âmbito legislativo), como veremos, sua utilização demanda que a empresa
tenha sido “sistematicamente utilizada” para a prática delitiva, não servindo a descoberta
de crime único ou esporádico.
Trata-se de importante delimitação legislativa.583

!
4.1.3.6 Suspensão do Poder Familiar

!
Prevista no artigo 604 do texto final do Projeto de Código de Processo Penal, tratase de medida que se baseou em hipótese prevista no Direito italiano.
Para nossa surpresa, é mais uma novidade em nosso rol de medidas cautelares
pessoais que não fora debatida ou questionada, como se pode ver das atas de reuniões
constantes da tramitação do projeto de lei no Senado Federal.
Apenas o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) mencionou, em seu parecer, a
seguinte impropriedade:
O artigo 592, que prevê a suspensão do poder familiar, deve sair do Projeto,
pois além de violar o princípio da presunção de inocência, ao aplicar punição
severa antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, dispõe
sobre matéria que deveria ficar restrita ao direito de família, o qual possui
582Sobre

a negativa, o Senador Renato Casagrande afirmou em seu parecer (apresentado em 30.11.2010 – 18ª
reunião), e que fora aprovado: “Ao pretender suprir o art. 594 do projeto de novo CPP (CPP), a emenda
em destaque, se aprovada, eliminaria a medida cautelar de suspensão das atividades de pessoa jurídica.
Referida medida representa, todavia, um dos grandes avanços trazidos pelo novo CPP. Temos como
legítima a preocupação do autor da emenda, na medida em que pretende proteger o princípio social da
continuidade da empresa. Contudo, percebe-se facilmente da leitura do art. 594 do novo CPP, as hipóteses
de cabimento da referida medida cautelar foram bem definidas: a) a suspensão das atividades da pessoa
jurídica não será necessariamente total, podendo ser parcial; b) a empresa deve ser utilizada
sistematicamente para a prática de determinados crimes, o que exclui o envolvimento ocasional; c) nem
todos os crimes poderão ensejar a medida, mas apenas os crimes contra o meio ambiente, a ordem
econômica, as relações de consumo ou outros que atinjam um número expressivo de vítimas; d) o juiz,
antes de decidir, levará em conta o interesse dos empregados e de eventuais credores e o princípio da
função social da empresa, bem como a manifestação do órgão público regulador, se houver. Para finalizar,
o projeto de novo CPP fixa prazo máximo para a duração da citada medida cautelar, qual seja, 180 dias, só
podendo ser prorrogado em caso de extrema e comprovada necessidade, conforme dispõe o art. 604, caput
e parágrafo único, do citado texto legislativo. Por todas essas razões, somos pela rejeição da Emenda nº
184”.

583Faz

coro a esta vertente o fato de a palavra “reiteradamente" ter sido retirada da medida de suspensão de
endereço eletrônico por meio de emendas.
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procedimento interdisciplinar, com a intervenção de assistente social e
psicólogo.584

Se é certo que esta medida encontra parâmetro na legislação extravagante e que a
gravidade dos fatos, em conjunto com certo lapso temporal entre investigação e instrução
processual, pode justificar sua imposição585, demonstrando a preocupação do legislador
para com o menor, é preciso notar que na Itália o afastamento do poder parental se dá pelo
máximo de 2 meses586, enquanto aqui fixou-se 360 dias (art. 606).
Para fixação desta medida impende que o crime tenha sido cometido contra o
menor (no mínimo, seus interesses), e tenha previsão de pena máxima superior a 4 anos.
Em seu parecer, o Senador Relator Renato Casagrande, assim explica: “Como o
art. 1.637 do Código Civil também prevê a suspensão do poder familiar, o projeto de
Código preocupou-se em evitar eventual conflito entre as jurisdições penal e cível (art.
592, parágrafo único)”.587 Desta forma, uma vez decidida questão pelo juiz cível, baseada
nos mesmo fatos, impossível a fixação desta medida pelo juízo penal.

!
4.1.3.7 Bloqueio de Endereço Eletrônico na Internet

!
Esta medida não estava prevista na redação original do anteprojeto de Código de
Processo Penal, e fora incluída somente com a aprovação do parecer final do Senador
Relator Renato Casagrande, apresentado em 30.11.2009.
Sobre a medida, destacando o conjunto até então apresentado, em geral, bem
completo, o Relator assim se pronunciou: “Apenas acrescentaríamos, quanto aos crimes
praticados por meio da internet, a possibilidade de o juiz penal desabilitar o acesso ao
sítio utilizado reiteradamente para execução de infrações penais”.588
E, traçando o que seria composto pelos parágrafos do artigo 605 (redação final):
584Parecer

do Instituto dos Advogados do Brasil (IAB) ao Projeto de Lei do Senado nº 156/2009. Disponível
em: <http://www.iabnacional.org.br/IMG/pdf/doc-2377.pdf>. Acesso em: 15 out. 2014. p. 75.

585Trata-se,

em verdade, do tão criticado requisito da ordem pública, já exposta sua discussão nos capítulos
anteriores; seja no Brasil, seja nos países estudados.

586Item

2.2.3 acima.

587RELATÓRIO

final. Senador Relator Renato Casagrande. Apresentado em 30 nov. 2009. p. 94.

588RELATÓRIO

final. Senador Relator Renato Casagrande. Apresentado em 30 nov. 2009. p. 186.
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Seria interessante, ainda, mencionar que o juiz penal poderá solicitar auxílio
aos provedores que prestam serviços de armazenamento de dados ou de acesso à
internet, bem como ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, com recomendações
para preservação da prova.

A redação então elaborada dizia que o juiz, em caso de crimes praticados por meio
da internet, poderia determinar a desabilitação do acesso ao endereço eletrônico “[...]
utilizado reiteradamente para a execução de infrações penais”.
A expressão “reiteradamente”, contudo, fora retirada para o texto final, ante os
pedidos de emendas nº 185 e 186, dos Senadores Roberto Cavalcanti e Álvaro Dias,
respectivamente.
O argumento é que tal expressão diminuiria a eficácia da norma, vez que haveria a
necessidade de contínuas atuações criminosas antes da aplicação desta medida.
De mais a mais, parece interessante forma de coibir a continuidade delitiva (ordem
pública), garantindo também, ante o §2º, o resguardo da prova (conveniência da instrução
criminal), que fatalmente será sempre aplicado, no intuito de preservar intacto o conteúdo.

!
4.1.3.8 Demais Medidas

!
Algumas medidas não sofreram mudanças radicais, e por isso serão abordadas aqui,
em conjunto, de maneira a explicitar suas características.
A proibição de frequentar determinados lugares (art. 597) não sofre mudanças
significativas. O texto explica que a simples entrada ‒ e não só a frequência ‒ a
determinados lugares acarreta quebra da medida. No mais, também seu âmbito de
aplicação foi alargado, vez que qualquer dos requisitos satisfaz a exigência para sua
fixação.589
O artigo 598 traz a suspensão para dirigir veículo automotor, embarcação e
aeronave. Trata-se da inclusão e junção no Código de Processo Penal das medidas
cautelares previstas em leis esparsas, como no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº
9.503/97), Código de Tráfego Aquaviário (Lei nº 9.537/97) e Regulamento Brasileiro de
Aviação Civil (resolução ANAC).

589Vide

item 3.3.2.
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Tal medida atinge não só aqueles que possuem a habilitação pertinente, como os
infratores que não a possuem, podendo suspender-se, também, o direito de obter tal
documento.
Como vimos no item 3.4.1, liga-se, primordialmente, ao requisito da ordem
pública; hoje, com inclusão dos incisos IV (gravidade do fato) e V (reiteração do crime) do
artigo 556 da redação final do projeto.
Já o afastamento do lar, previsto no artigo 599, como, em regra, ocorreu com as
demais medidas aqui previstas, também teve dilatado seu âmbito de atuação (aqui, a
referência é a Lei Maria da Penha), acabando com qualquer discussão com relação ao
gênero da vítima e a fixação da medida.590
Com relação à proibição de ausentar-se da comarca ou país (art. 600), não há
qualquer novidade; nem mesmo o âmbito dos requisitos para sua fixação fora ampliado,
vez que, assim como prevê a Lei nº 12.403/11, tal medida há de ser aplicada “[...] para
acautelar a investigação ou a realização de atos processuais”, como prevê o artigo.591
O mesmo se diga do comparecimento periódico em juízo (art. 601): não houve
qualquer modificação, mantendo-se, inclusive, a base da redação original.
Também a proibição de se aproximar ou manter contato com pessoa determinada
(art. 602) se manteve incólume, mantendo-se todas as características descritas no item
3.3.3.
Traçando-se um paralelo com o que vimos no item 3.4.2.1 (suspensão da posse ou
restrição do porte de arma de fogo, prevista na Lei Maria da Penha), a medida prevista no
artigo 603 do projeto (suspensão do registro de arma de fogo e da autorização para porte)
tem ampliado os requisitos para sua aplicação (poderá, agora, também ser decretada para
garantia da ordem pública).592

590Ver

notas de rodapé 474 e 475.

591Quanto
592Ver

ao tema, ver item 3.3.4.

item 3.4.2.1.
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Todavia, só poderá ser fixada esta medida quando o crime que se acusado o
indivíduo tiver, necessariamente, sido praticado com o uso de arma de fogo.593

!
4.1.4 Resolução de Questões Doutrinárias e Jurisprudencialmente Postas

!
4.1.4.1 Detração

!
O artigo 607 do Projeto de Novo Código de Processo Penal traz o instituto da
detração.594
Embora não o faça de maneira a contento (vez que não prevê todos os casos,
tampouco uma regra geral), trata-se de inovação em se cuidando do cômputo, na pena
aplicada, do período cumprido como medida cautelar diversa da prisão.595
Assim, o tempo de recolhimento domiciliar será computado se (e somente se) a
pena final cominada tiver como regime inicial fixado o aberto.

593Assim,

embora, agora, tal restrição possa satisfazer o periculum libertatis da ordem pública, só o fará caso
o crime imputado tenha sido cometido (ou tentado) com o uso de arma de fogo. Muitas vezes, nos casos de
violência doméstica, o magistrado poderia querer fixar a restrição à arma de fogo no sentido de proteção
da vítima ou quando houver risco de uma reiteração criminosa (ainda que a primeira ofensa não tenha sido
feita com o uso da arma). Ocorre que, nem a Lei Maria da Penha o permite (como vimos no item 3.4.2.1),
nem a medida aqui tratada, no projeto, vez que exige a utilização da arma desde a primeira ofensa.

594Como

explica Andrey Borges de Mendonça: “A detração significa o desconto na pena final aplicada do
tempo em que o réu ficou preso cautelarmente. Está disciplinada no art. 42 do CP, nos seguintes termos:
‘Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no
Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos
referidos no artigo anterior [internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico]’.” (Prisão e
outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011. p. 422).

595Já

se esperava tal normalização quando do advento da Lei nº 12.403/11, como se vê: “Em suma, a nova lei
merece todos os elogios. Mas há um ponto que exige reflexão: a ausência de previsão da detração diante
da aplicação de medidas cautelares distintas da prisão. O Código Penal dispõe, no art. 42, que será
computado, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no
Brasil ou no estrangeiro – a detração. Se o réu aguardou preso preventivamente o andar do processo, é
natural que esse tempo seja descontado da pena final, ainda que a qualidade e a natureza das prisões
cautelar e definitiva sejam distintas. A supressão do direito de locomoção para salvaguardar o processo
será compensada na pena final. Ocorre que não há previsão legal da detração nos processos em que a
cautelar aplicada é distinta da prisão. Para os casos em que o réu for submetido, por exemplo, à prisão
domiciliar ou ao monitoramento eletrônico durante a instrução, a lei não explicita desconto na pena final, o
que parece inadequado. Se a detração da prisão tem por fundamento o princípio da equidade e a vedação
ao bis in idem, (1) deve o instituto ser estendido a qualquer hipótese de intervenção do Estado em direitos
do cidadão, seja a liberdade de locomoção, seja outro qualquer” (BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Mais
reflexões sobre a lei 12.403/11. Boletim IBCCrim, n. 223, p. 13, jun. 2011).
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Neste ponto, há, na verdade, um retrocesso. Parece ilusão achar que a prisão
domiciliar é algo de fácil cumprimento para o réu; quase como se fosse uma benesse
concedida ao acusado.
A prisão domiciliar é uma restrição da liberdade, e, por óbvio, embora seja muito
mais cômoda e tolerante, é uma medida constritiva da liberdade, e deveria implicar a
detração da pena independentemente do regime inicial fixado (tal qual se entende hoje em
dia).596,597,598
No caso, a novidade está na substituição prevista no artigo 44 do Código Penal
(penas privativas de liberdade pelas restritivas de direitos) (art. 607, § único), onde detrairse-á do período estipulado na condenação o tempo de cumprimento das medidas de
recolhimento domiciliar (art. 588), monitoramento eletrônico (art. 591), suspensão do
exercício de função pública, profissão ou atividade econômica (art. 595), proibição de
frequentar determinados lugares (art. 597) e suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor, embarcação ou aeronave (art. 598).
Faltou ao projeto, todavia, construir uma fórmula que permitisse detrair na prisão
o período em que esteve em medida diversa, ainda que de natureza diferente, vez que,
qualquer que seja a constrição aplicada, há restrição da liberdade do acusado (ainda que em
graus distintos). Tratar-se-ia de verdadeira aplicação da proporcionalidade às medidas
cautelares pessoais diversas da prisão e suas consequências.599

596Temos

o costume, no Brasil, de importar institutos sem nos preocuparmos seja com sua adequação à
legislação nacional, seja com os motivos e fundamentos destes institutos nos países de origem. Como
vimos no Capítulo 2, tanto Portugal como Itália preveem a detração (sendo esta total no caso das medidas
aplicadas serem constritivas da liberdade).

597Esta,

inclusive, a proposta do Instituto dos Advogados do Brasil (IAB). (Parecer do Instituto dos
Advogados do Brasil (IAB) ao Projeto de Lei do Senado nº 156/2009. Disponível em: <http://
www.iabnacional.org.br/IMG/pdf/doc-2377.pdf>. Acesso em: 15 out. 2014. p. 88).

598Assim

entende nossa jurisprudência (termos de pesquisa: “detração” e “prisão domiciliar”): 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 (STJ – HC
11.225/CE. Rel. Ministro Edson Vidigal. Quinta Turma, julgado em 06/04/2000. DJ, 02 maio 2000. p.
153).

599BOTTINI,

Pierpaolo Cruz. Mais reflexões sobre a lei 12.403/11. Boletim IBCCrim, n. 223, p. 13, jun.
2011. No mesmo sentido, MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão e outras medidas cautelares pessoais.
São Paulo: Método, 2011. p. 475.
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4.1.4.2 A Fundamentação na Fixação das Medidas Cautelares Pessoais

!
O dever de fundamentação da decisão que decreta uma medida cautelar de natureza
pessoal, seja ela a prisão ou não, pode parecer óbvio, e foi por nós discorrido ao longo do
presente trabalho.600
Mas essa questão não é tão evidente quanto parece; nem mesmo a nova redação
dada pela Lei nº 12.403/11 ao artigo 315 do atual Código de Processo Penal601 parece sanar
imprecisões que ainda se acometem.
Ao comentar aquele artigo, Geraldo Prado explica que “[...] a ausência de
motivação quase sempre toma a forma inadmissível da reprodução do texto legal dos arts.
312 e 313 do CPP como única explicação para a deliberação judicial”. E completa, “[...]
e quase sempre é neste contexto que a gravidade em tese do crime é invocada para
justificar a decretação da medida cautelar […]”.602,603
Talvez por isso, o Projeto de Lei do Senado nº 156/11 traga, em seu artigo 532, não
só o dever de fundamentar a decisão que decrete, prorrogue, substitua ou denegue qualquer
medida cautelar, como enumera, peremptoriamente, oito elementos que devem constar de
tal decisão; quais sejam: I - o fundamento legal da medida; II - a indicação dos indícios
suficientes de autoria e materialidade do crime; III - as circunstâncias fáticas que justificam
a adoção da medida; IV - considerações sobre a estrita necessidade da medida; V - as
razões que levaram à escolha da medida, como também à aplicação cumulativa, se
necessária; VI - no caso de decretação de prisão, os motivos pelos quais o juiz considerou
insuficiente ou inadequada a aplicação de outras medidas cautelares pessoais; VII - a data

600Chega

a ser difícil especificar um ítem no qual abordamos peremptoriamente esta questão, vez que ao
longo de todo o trabalho, como o dissemos, fizemos questão de mostrar a necessidade de o magistrado
fundamentar suas escolhas e decisões, como ao apontar o fumas commisi delicti e o periculum in mora; ao
justificar a necessidade de aplicação de uma medida cautelar, ante os requisitos legais; ao escolher uma
medida em detrimento de outras etc. Em suma, o item 1.5.2.2 explicita a necessidade de motivação.

601Art.

315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada.

602PRADO,

Geraldo. Excepcionalidade da prisão provisória ‒ Comentários aos artigos 311-318 do CPP, na
redação da Lei 12.403/11. In: FERNANDES, Og. (Coord.). Medidas cautelares no processo penal:
prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 150.

603Para

uma visão ágil e abrangente, ver BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo penal. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2014. p. 747-750.
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de encerramento do prazo de duração da medida, observados os limites previstos neste
Livro; VIII - a data para reexame da medida, quando obrigatório.
Não nos parece exagerado.604
Em que pese os textos dos artigos 310 (inciso II) e 315 do atual Código de Processo
Penal605 ‒ além de todo o conjunto sistêmico de garantias constitucionais ‒, recentemente,
enquanto aguardamos a tramitação legislativa do projeto de um novo Código de Processo
Penal, o atual Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski,
enviou proposta de reforma pontual da atual legislação.606
Em seu ofício (nº 0015/2014-GP), o Ministro justifica:
[...] a proposta, baseada na jurisprudência desta Suprema Corte - a qual
considera a prisão, antes do trânsito em julgado da condenação, medida
excepcional, que somente pode ser decretada se cabalmente demonstrada a sua
604Concordamos

com o parecer emitido pelo Instituto dos Advogados do Brasil (IAB) que, ao apreciar a
proposta de reforma pontual ao atual Código de Processo Penal, do Ministro Ricardo Lewandowski, assim
se posicionou (atestando seu caráter ratificador): “Na prática, transcorridos 3 anos, parcela dos
magistrados criminais de primeiro grau de jurisdição tem-se mostrado refratária à aplicação das medidas
cautelares diversas da prisão preventiva, muitas vezes ignorando-as ao receber autos de prisão em
flagrante ou decretar custódias provisórias. Ao exigir, expressamente, como cláusula de reforço com
caráter pedagógico, à luz do comando invencível da necessidade de fundamentação das decisões, que o
juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá “aplicar quaisquer das medidas cautelares diversas
da prisão previstas neste Código” (art. 310, inciso II) e que “a prisão preventiva somente será decretada se
outras medidas cautelares revelarem-se insuficientes, ainda que aplicadas cumulativamente, devendo o juiz
fundamentar a eventual ineficácia delas nos elementos do caso concreto” (art. 312, §1º), conforme a
aprovação da proposta levada a efeito pelo Ministro Ricardo Lewandowski, estar-se-á conferindo
efetividade às relevantes modificações versando as medidas cautelares pessoais” (Parecer do Instituto dos
Advogados do Brasil (IAB) à Proposta de reforma do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal,
Ricardo Lewandowski, ao atual Código de Processo Penal. Disponível em: <http://
www.iabnacional.org.br/article.php3?id_article=4060>. Acesso em: 21 out. 2014. p. 4-5).

605Art.

310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: II - converter a
prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se
revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; [...].
Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada.

606A proposta

visa alteração dos artigos do Código de Processo Penal da seguinte forma:
Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentalmente I - relaxar a prisão
ilegal: ou II - aplicar quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas neste Código; ou
(inciso acrescentado) III - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos
constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares
diversas da prisão; ou (inciso renumerado) IV - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (inciso
renumerado) § 1º Se o juiz verificar flagrante que o agente praticou o fato nas condições constantes dos
incisos 1 a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal,
poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de
comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação. (antigo parágrafo único) § 2º A prisão
preventiva somente poderá ser decretada depois de afastada, fundamentadamente, a possibilidade de
aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319.
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 (Proposta de reforma do Ministro Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ao atual Código de Processo Penal. Disponível em:
<http://www.iabnacional.org.br/article.php3?id_article=4060>. Acesso em: 21 out. 2014).
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necessidade, com base em elementos do caso concreto -, poderá contribuir para
solucionar o grave problema da superlotação dos estabelecimentos prisionais
em nosso País.607

Assim, pertinente a disposição, no projeto de código em estudo, de elementos
indispensáveis que devem conter, sob o enfoque da fundamentação, a decisão judicial que
decrete, prorrogue, substitua ou denegue qualquer medida cautelar.608

!
4.1.4.3 A Vedação de Aplicação de Medida Cautelar que Seja Mais Grave do que a Pena
Decorrente de Eventual Condenação

!
Cuida-se de medida prevista no artigo 527 da redação final do projeto em estudo.
Analisando sistêmicamente o instituto (com referência na Lei nº 12.403/11), há, na
doutrina, acirrada discussão quanto à possibilidade de aplicação ao acusado de medida
cautelar mais grave que a possível pena; em especial, quando do reiterado descumprimento
de medidas anteriormente postas, a ordem de prisão.609
O Projeto de Novo Código de Processo Penal, assim, visa acabar com tal celeuma.
Justificando o instituto, o Senador Relator Renato Casagrande assim se manifestou:
Quanto à impossibilidade de aplicação de medida cautelar que, em tese, seja
mais grave do que a pena decorrente de eventual condenação (art. 515 do
projeto de Código), trata-se do simples reconhecimento do princípio da
proporcionalidade. Com todo respeito, não podemos revogar nem excepcionar

607Proposta

de reforma do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ao atual
Código de Processo Penal. Disponível em: <http://www.iabnacional.org.br/article.php3?id_article=4060>.
Acesso em: 21 out. 2014.

608Corroborando,

vale o quanto exposto pelo Senador sub-relator Marconi Perillo: “Dito talvez em termos
mais claros, a prisão e outras medidas cautelares constituem medidas excepcionais, jamais a regra. Diante,
porém, de exigências cautelares legítimas, que podem ser verificadas inclusive no momento da sentença
condenatória recorrível, não há motivos para obstruir ou dificultar a aplicação de tais medidas. Para
alcançar esse primeiro objetivo, o PLS apoiou-se nas seguintes estratégias: a) a prisão em flagrante perde
seus efeitos se não for convertida, com a devida motivação legal, em prisão preventiva; b) o juiz, ao
aplicar uma determinada medida cautelar, deve seguir um roteiro mínimo de fundamentação; c) declara-se
a ilegitimidade do uso da prisão preventiva como forma de antecipação da pena; d) supera-se o velho
dogma da execução provisória da sentença; e) exige-se, no caso de concurso de pessoas ou crime
plurisubjetivos, que a fundamentação seja específica e individualizada. Esse conjunto de disposições não
chega a ser desconhecido da jurisprudência nacional. Deu-lhe o PLS apenas a forma de um todo coerente,
de tal modo a premiar a evolução histórica de decisões judiciais que se insurgiram contra formas
automáticas de prisão provisória. Rompe-se, assim, com a marca ideológica do Código de 1941, que
simplesmente ignorava o adjetivo ‘cautelar’.” (RELATÓRIO parcial da subcomissão de Medidas
Cautelares. Senador sub-relator Marconi Perillo. Apresentado em 01 out. 2009. p. 03).

609Vide

nota de rodapé nº 120.
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esse princípio, que, para muitos, tem residência na cláusula do Estado
Democrático de Direito (art. 1º, caput, da CF).610

Como se vê, tratar-se-ia do reconhecimento da proporcionalidade; não tão simples
assim. Todo o instituto deve ser visto dentro do sistema global de normas.
Quanto ao projeto, a Senadora Serys Slhessarenko preocupava-se com a ineficácia
de medidas cautelares aplicadas em casos de violência doméstica; tanto que sugeriu nova
redação ao artigo em estudo:
É vedada a aplicação de medida cautelar que, em tese, seja mais grave do que a
pena decorrente de eventual condenação, excetuadas aquelas aplicadas às
infrações penais praticadas com violência doméstica e familiar contra a mulher,
na forma da legislação especial.611

Desnecessária a modificação.
Primeiro, pois restringir-se-ia aos casos de violência doméstica contra a mulher,
quando, na verdade, o inciso II do artigo 557 da redação final do projeto excepciona
qualquer caso de violência (ou grave ameaça), permitindo a decretação da prisão,
independentemente da pena cominada.612
Segundo, pois uma visão global do organismo penal, sob o enfoque da
proporcionalidade, permite, sim, a aplicação de medidas severas.613
A proporcionalidade, como vimos, compele a escolha de medidas dentro da
adequação (relação de causa e efeito)614 e necessidade (intervenção mínima)615, além da
proporcionalidade em sentido estrito. Descumprida a medida proporcionalmente aplicada,
vê-se que esta não se mostrou adequada, devendo o magistrado fixar outra (mais grave, ou
em cumulação com a primeira).

610RELATÓRIO
611Parecer

final. Senador Relator Renato Casagrande. Apresentado em 30 nov. 2009. p. 256.

da Senadora sub-relatora Serys Slhessarenko, apresentado em 01 out. 2009. Emenda 14.

612Presentes,

claro, todos os demais requisitos já apresentados, além da necessária fundamentação que afasta
a aplicação de todas as demais medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tornando, o
encarceramento, ultima ratio.

613O

que ela impede é a aplicação prima facie ‒ ou desarrazoada ‒ de medidas mais graves. O próprio §4º do
artigo 44 do Código Penal excepciona a conversão das penas privativas de liberdade em restritivas de
direito (reversão). Assim como o art. 557, inc. II e §2º, inc. I do projeto em comento.

614Ver

seção 1.5.2.3.

615Ver

seção 1.5.2.4.
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O balizamento se faz, com relação à prisão, não só pelo mínimo de pena máxima
cominável (3 anos, no Projeto de Lei do Senado nº 156/11), como pela prática, ou não, de
violência ou grave ameaça (art. 557, inc. II) ou, ainda, ante o descumprimento das medidas
anteriormente aplicadas (art. 557, §2º, inc. I).616
A dificuldade restará quando a medida diversa da prisão aplicada se mostre mais
grave que a possível pena. Nestas situações, sabemos, a fundamentação das decisões,
tratada no item anterior, será crucial para tal fixação e sua manutenção.617 Não podemos
concordar, todavia, na possibilidade de se aplicar medida mais gravosa que a possível pena
(nem mesmo a prisão, ainda que a teor do art. 557 retro); se não por não se mostrar
proporcional, pela própria falta de cautelaridade, como vimos no 1º Capítulo. A tutela
cautelar não visa a seriedade de jurisdição. Qualquer coisa acima da possível sanção
aplicável mostra-se desproporcionado, ou mesmo, ilegítimo, vez que faria com que o
acusado almejasse logo sua condenação, em detrimento, até, do seu direito de defesa, aos
moldes do que ocorria com a tortura, em tempos umbrosos.

!
!

!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
616Trata-se

de desdobramento da própria regra penal, constante do Artigo 44 do Código Penal.

617O

professor Maurício Zanoide de Moraes aponta, realmente, que a gravidade de uma medida só poderá ser
aferida no caso concreto. Como o legislador não fez uma graduação qualitativa do rol (e nem poderia),
somente as circunstâncias concretas podem dizer qual medida será mais ou menos restritiva para
determinada pessoa (mais ou menos apropriada), sem adentrar, por óbvio, no mérito de comodidade do
acusado (DISCIPLINA Medidas Cautelares Pessoais no Processo Penal ‒ Garantismo e Efetividade
(DPC5863-1/1). Curso de Pós-graduação da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2º semestre 2012).
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5 ESTUDO JURISPRUDENCIAL DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES

!
Nos capítulos anteriores vimos as novidades trazidas com o advento da Lei nº
12.403/11, bem como a análise doutrinária da respectiva lei e a correspondência de
institutos no estudo de Direito Comparado. Para além da letra fria da lei e da doutrina,
também a jurisprudência se mostra fonte válida do Direito.618
Mariângela Gama de Magalhães Gomes coloca que
[...] a concretização do ditado legislativo é obra da prática judicial em seu
conjunto; não vem completa por um único e isolado ato de decisão, mas surge
através de um processo, mais ou menos contínuo, de precisão, de diferenciação e
de aperfeiçoamento do conteúdo lógico imanente à norma, no qual as
precedentes valorações de alcance mais geral gradualmente amadurecem.619

Nessa esteira, legítimo é o estudo estatístico, de forma a colher, objetivamente,
dados concretos sobre a real utilização dos novos institutos trazidos à nossa legislação,
bem como sua forma de aplicação.620 Em outras palavras, a análise de aceitação das
mudanças trazidas e a proporcionalidade em sua aplicação.
Desta feita, o presente capítulo tem por finalidade verificar o impacto da Lei nº
12.403/11 no judiciário brasileiro, tendo em vista que os contornos dados pelos Tribunais

618GOMES,

Mariângela Gama de Magalhães. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do princípio
da legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008. p. 40. “A pesquisa de jurisprudência consiste
em um dos mais ricos dotes para os operadores do direito. Dominar a técnica de análise e investigação do
pensamento do tribunal e das altas cortes por meio de sua produção e julgados se apresenta como um
elevado instrumento do saber” (GONÇALVES, Wilson José. Monografia jurídica: técnicas e
procedimentos de pesquisa. Campo Grande: UCDB, 2001. p. 116).

619GOMES,

Mariângela Gama de Magalhães. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do princípio
da legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008. p. 42.

620GABARDO,

Emerson; MORETTINI, Felipe Tadeu Ribeiro. Institucionalismo e pesquisa quantitativa
como metodologia de análise de decisões judiciais. Revista da Faculdade de Direito da Universidade
Federal de Minas Gerais, n. 63, p. 151, jul./dez. 2013.
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Superiores devem traçar a linha a ser seguida quando da aplicação das medidas cautelares
diversas e seus requisitos em instâncias ordinárias.621
Assim, vejamos qual fora a metodologia de pesquisa utilizada.

!
5.1 METODOLOGIA DE PESQUISA622

!
A metodologia de pesquisa principal escolhida foi a forma quantitativa. A doutrina
explica que este método, embora não muito usual na Ciência do Direito (vez que mais
afeito a pesquisas exclusivamente qualitativas), “[...] podem ser utilizadas pelo Direito
para inovar o conhecimento e compreender fenômenos jurídicos de maior
complexidade”.623
O método quantitativo, assim,
[...] utiliza a coleta e análise de dados para responder às questões de pesquisa e
testar as hipóteses estabelecidas previamente, e confia na medição numérica, na

621Nesse

contexto: “Na realidade, em qualquer área de estudo, não deve existir uma separação estanque entre
enfoques qualitativo e quantitativo, mas sim uma complementaridade entre essas duas formas de análises.
É possível realizar uma pesquisa prioritariamente quantitativa, mas isso não significa que os números não
falam por si, dependem de uma análise valorativa. […] Assim, como ciência social aplicada, a produção de
conhecimento jurídico deve ser sempre contextualizado a partir de situações problematizadas em sua
dimensão cultural e não se restringir apenas a elucubrações teóricas sem qualquer vínculo com o mundo
fático” (GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; LARA, Mariana Alves; COSTA, Mila Batista Leite Corrêa.
Pesquisa quantitativa na produção do conhecimento jurídico. Revista da Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Minas Gerais, n. 60, p. 296, jan./jun. 2012. Disponível em: <http://
www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/186>. Acesso em: 15 nov. 2014). Emerson
Gabardo e Felipe Tadeu Ribeito Morettini explicam que “[...] além dos resultados obtidos com a pesquisa
quantitativa e com a estatística, eminentemente descritivos, podemos aprimorar a análise dos dados para
demonstrar o papel do Poder Judiciário como instituição que influencia o comportamento dos agentes
diretamente envolvidos em suas decisões” (Institucionalismo e pesquisa quantitativa como metodologia de
análise de decisões judiciais. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas
Gerais, n. 63, p. 171, jul./dez. 2013. Disponível em: <http://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/
revista/article/view/P.0304-2340.2013v63p151/1433>. Acesso em: 15 nov. 2014).

622A lista

de processos pesquisados pode ser encontrada ao final do presente trabalho.

623GUSTIN,

Miracy Barbosa de Sousa; LARA, Mariana Alves; COSTA, Mila Batista Leite Corrêa. Pesquisa
quantitativa na produção do conhecimento jurídico. Revista da Faculdade de Direito da Universidade
Federal de Minas Gerais, n. 60, p. 291, jan./jun. 2012. Disponível em: <http://www.direito.ufmg.br/
revista/index.php/revista/article/view/186>. Acesso em: 15 nov. 2014. No mesmo sentido: “A pesquisa
quantitativa jurisprudencial, além de permitir a objetivação dos dados da realidade com que o pesquisador
trabalha, leva ao desenvolvimento do próprio conhecimento científico jurídico ao aproximá-lo de outras
ciências sociais. A utilização de uma abordagem institucionalista na metodologia de pesquisa permite
identificar o papel do Poder Judiciário como gerador do comportamento dos agentes diretamente
envolvidos em suas decisões” (GABARDO, Emerson; MORETTINI, Felipe Tadeu Ribeiro.
Institucionalismo e pesquisa quantitativa como metodologia de análise de decisões judiciais. Revista da
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, n. 63, p. 151, jul./dez. 2013.
D i s p o n í v e l e m : < h t t p : / / w w w. d i r e i t o . u f m g . b r / r e v i s t a / i n d e x . p h p / r e v i s t a / a r t i c l e / v i e w / P.
0304-2340.2013v63p151/1433>. Acesso em: 15 nov. 2014).
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contagem e frequentemente no uso de estatística para estabelecer com exatidão
os padrões de comportamento de uma população.624

Dentro desta ocasião, visamos responder: “qual impacto da Lei nº 12.403/11 no
sistema de justiça criminal nos Tribunais Superiores?”; “qual a relação de aplicação das
novas medidas, em comparação com a prisão e a liberdade provisória?”; “quais os métodos
(recursos) utilizados para se levar tal questão aos Tribunais Superiores?”; “qual a forma de
fundamentação na escolha e fixação das medidas (ou sua negativa)?”; “quais as medidas
mais utilizadas?”; “qual a relação de aplicação isolada e cumulativa das medidas cautelares
diversas da prisão?”. Essas foram algumas das questões levantadas baseando-se nos
estudos das capítulos anteriores.625
Para tanto, utilizamo-nos da pesquisa de jurisprudência nos sítios do Superior
Tribunal de Justiça626 e do Supremo Tribunal Federal627, onde, em ambas as casas, foram
utilizados os exatos mesmos termos de pesquisa, bem como a mesma periodicidade.
Depois de uma análise prévia de expressões628, chegou-se à pesquisa pela dicção
“319 e Processo adj1 Penal”.629 Tal conjunto de palavras se mostrou o mais satisfatório
para encontrar uma quantidade razoável de processos, sem que a pesquisa fosse
desarranjada com processos cujo tema nada tem a ver com o estudo aqui realizado, ou com
uma quantidade ínfima a ser analisada.

624SAMPIERI,

Roberto Hernández; COLLADO, Carlos Hernández; LUCIO, Pilar Batista. Metodologia de
pesquisa. São Paulo: MacGraw-Hill, 2006. p. 5.

625Emerson

Gabardo e Felipe Tadeu Ribeito Morettini colocam que “[...] antes de se iniciar qualquer tipo de
pesquisa por meio do método científico, o pesquisador deve sempre formular um problema e sugerir
hipóteses para sua solução. Como chegar à comprovação ou não das hipóteses levantadas é o papel que
cabe à metodologia e à técnica. Por tal motivo, esta deve ser sempre posterior ao levantamento do
problema e sugestão das hipóteses, já que a eles deve ser ajustada.” (Institucionalismo e pesquisa
quantitativa como metodologia de análise de decisões judiciais. Revista da Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Minas Gerais, n. 63, p. 156, jul./dez. 2013. Disponível em: <http://
www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/P.0304-2340.2013v63p151/1433>. Acesso em:
15 nov. 2014).

626Disponível

em: <http://www.stj.jus.br/SCON/>.

627Disponível

em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp>.

628Algo

como: “medidas cautelares e processo penal”, “novas medidas cautelares”, “medidas cautelares e
proporcionalidade”, “319 e proporcionalidade”, “319 e processo penal e proporcionalidade” etc.

629O

conectivo “e” na pesquisa faz com que o buscador ache ementas de acórdão que contêm todas as
palavras, sendo que o “adj1” entre as palavras Processo e Penal indica que esta última será a palavra
seguinte a “Processo”, tornando a pesquisa mais precisa, evitando-se achar “penal” correspondente, por
exemplo, ao direito material.
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Além, dado que a publicação da lei se deu em maio de 2011, o grande número de
processos que existem desde sua entrada em vigor, além do tempo médio de demora do
processamento dos recursos nos tribunais, achou-se por bem delimitar a pesquisa
comparando apenas processos julgados no 2º semestre de cada ano, de 2011 a 2014
(independentemente da data de publicação do acórdão).630
A delimitação de tempo, a fim de diminuir um pouco o número de acórdãos
analisados, em nada prejudica o estudo, vez que, como explicam Emerson Gabardo e
Felipe Tadeu Ribeiro Morettini,
[...] a pesquisa quantitativa pode ser extremamente trabalhosa se o universo da
população a ser analisada for muito extenso, gerando uma quantidade imensa
de dados, podendo o pesquisador lançar mão da amostragem para facilitar seu
trabalho sem perder o rigor científico.631

Além de tudo, achou-se por bem fazer uma leitura temporal dos julgados, de forma
que a análise dos acórdãos se deu do mais antigo para o mais novo, de forma a possibilitar
acompanhar a evolução do tema.
Isto posto, não restam dúvidas de que a pesquisa quantitativa se mostra um
instrumento pertinente e eficaz na análise da matéria da presente dissertação, mormente
quando, como afirma Mariângela Gama de Magalhães Gomes, “[...] cabe à jurisprudência
rejuvenescer a lei. Sem perder de vista a essência do preceito, ela deve se adaptar à
realidade social e às mudanças da vida cotidiana, de modo a propiciar a evolução do
direito como um todo”.632
Ao fim e ao cabo, explicita a doutrina sobre o método utilizado:

630Delimitado

o período, assim, entre 01/07/ANO a 31/12/ANO; menos o corrente ano de 2014, o qual teve
sua pesquisa limitada a 13/11/2014. Acreditamos que tal delimitação não causou prejuízos, vez que,
embora com pouco mais de um mês de diferença, encontrou praticamente o mesmo número de resultados
do ano anterior, com o que se verá.

631GABARDO,

Emerson; MORETTINI, Felipe Tadeu Ribeiro. Institucionalismo e pesquisa quantitativa
como metodologia de análise de decisões judiciais. Revista da Faculdade de Direito da Universidade
Federal de Minas Gerais, n. 63, p. 164, jul./dez. 2013. Disponível em: <http://www.direito.ufmg.br/
revista/index.php/revista/article/view/P.0304-2340.2013v63p151/1433>. Acesso em: 15 nov. 2014. E
completam os autores: “Caso as variáveis selecionadas não gerem tantas informações, a melhor opção é
não a utilizar para evitar críticas à seleção das amostras. Exemplo: caso se pretenda fazer análise
jurisprudencial sobre o tema ‘Prisão Cautelar’, fatalmente o pesquisador deverá reduzir sua coleta de
dados às amostras previamente delimitadas. Caso o tema seja ‘O amicus curiae no STF’ não será
necessário fazer a pesquisa por amostragem, uma vez que são poucos os casos nesse sentido”.

632GOMES,

Mariângela Gama de Magalhães. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do princípio
da legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008. p. 75.
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Também dados quantitativos brutos e estatísticos levantados e organizados pelos
Tribunais ou coletados pelos pesquisadores nesse ambiente e em seus arquivos
são fontes inestimáveis para a pesquisa jurídica. Atualmente, relatórios e
pesquisas realizadas pelo CNJ ou por outras instituições como o Ministério
Público, associações comunitárias, organizações não-governamentais, dentre
tantas outras, constituem-se como bancos de dados inestimáveis às pesquisas
jurídicas.633

!

5.2 ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

!
Os dados colhidos nos acórdãos foram sistematizados de forma a podermos
comparar a evolução, ano a ano, do instituto em estudo. Diante da metodologia já
explicitada, achamos a quantidade de 24 processos sobre o tema em 2011; 57 em 2012,
101 em 2013 e 94 em 2014 (sendo que, neste último caso, a pesquisa se deu entre os
acórdãos julgados até 13 de novembro de 2014).634
A primeira questão que se nota é o crescimento exponencial de casos, relativamente
ao tema, que chegam aos Tribunais Superiores.
Quando da análise da cautelaridade, vejamos o percentual de aplicação, ou não, das
formas do resguardo da segurança:

!
!

Dados de 2011

!

Nº de medidas diversas da prisão fixadas
Nº de liberdades provisórias
Nº de prisões mantidas
Nº de Prejudicados

5%
32%

64%

633GUSTIN,

Miracy Barbosa de Sousa; LARA, Mariana Alves; COSTA, Mila Batista Leite Corrêa. Pesquisa
quantitativa na produção do conhecimento jurídico. Revista da Faculdade de Direito da Universidade
Federal de Minas Gerais, n. 60, p. 312, jan./jun. 2012. Disponível em: <http://www.direito.ufmg.br/
revista/index.php/revista/article/view/186>. Acesso em: 15 nov. 2014.

634Para

ser mais específico, pela pesquisa dos termos “319 e Processo adj1 Penal” encontramos 26 processos
em 2011, sendo que 2 não tinham relação com o tema proposto; 59 menos 2 em 2012; 103 menos 2 em
2013 e 97 menos 3 em 2014.
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Dados de 2012
Nº de medidas diversas da prisão fixadas
Nº de liberdades provisórias
Nº de prisões mantidas
Nº de Prejudicados

2%
19%

53%

26%

!
Dados de 2013
Nº de medidas diversas da prisão fixadas
Nº de liberdades provisórias
Nº de prisões mantidas
Nº de Prejudicados

1%

38%

44%

"

17%

!
!
!
!
!
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!
!

!

Dados de 2014
Nº de medidas diversas da prisão fixadas
Nº de liberdades provisórias
Nº de prisões mantidas
Nº de Prejudicados

1%
20%

27%

52%

!

#
Notamos, assim, que apesar da entrada em vigor da Lei nº 12.403/11, em maio de

2011, nenhuma medida cautelar diversa da prisão fora aplicada pelo Superior Tribunal de
Justiça naquele ano (ao menos no período e termos pesquisados).
Nos anos de 2012 e 2013, o percentual de aplicação destas medidas aumentou
gradativamente, diminuindo, na mesma proporção, o número de prisões e de liberdades
provisórias concedidas.
Disto, vemos que as medidas cautelares alternativas se mostram um meio termo
entre a prisão e a liberdade; mas que por vezes fora aplicada de maneira equivocada,
materializando-se as preocupações doutrinárias já explicitadas, de que tais medidas fossem
utilizadas não como alternativa à prisão, mas como supedâneo da liberdade provisória.635
Aliás, tal afirmação é de fácil constatação quando da análise dos requisitos
utilizados para a fixação das medidas, como veremos logo mais.
O ano de 2014, entretanto, pode ser tido como “um ponto fora da curva”; ou,
melhor ainda, como a evolução do pensamento, aplicando as medidas alternativas

635BRETAS,

Adriano Sérgio Nunes. Apontamentos críticos à lei nº 12.403/2011: A ampliação da rede de
controle. IBCCRIM, São Paulo, p. 01, 2011. Disponível em: <http://www.ibccrim.org.br/artigos/2011/09>
Acesso em: 23 out. 2014.
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verdadeiramente à luz da proporcionalidade, diminuindo-se os casos de prisão, e não da
liberdade provisória.
Como se colhe dos dados abaixo, para além da simples mudança de Ministros,
creditamos a verdadeira causa na evolução do pensamento.
Assim, vejamos como cada Ministro se comportou636:

!
!
!
!

Dados de 2011

Nº de
decisões

10

Medida Cautelar Diversa

Prisão

10

8
5
3
0

0

0

0

Min. Adilson Macabu

0

1

0

Min. Laurita Vaz

0

1

Min. Gilson Dipp

Ministro Relator da 5ª Turma

#

!
!
!
Nº de decisões

!

4

#

Liberdade Provisória

Medida Cautelar Diversa

Prisão

4

3

3

2

2

1
0

!
!

!

Liberdade Provisória

0

0

Min. Og Fernandes

0
Min. Sebastião Reis

Ministro Relator da 6ª Turma

636A

relação consta apenas com os Ministros Relatores que deram/publicaram suas decisões no período
pesquisado.
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!
!
!
!
!
Nº de decisões

Prisão

10
8
6 6

5

4

3

0 0

0

2 2

0

Min. Adilson Macabu

Min. Jorge Mussi

3

0 0 1

4
0 1

Des. Conv. Marilza Maynard

0 0
Min. Gilson Dipp

Ministro Relator da 5ª Turma

#

Liberdade Provisória

Nº de decisões

4

Medida Cautelar Diversa

Prisão

4

3
2
1
0

!

Medida Cautelar Diversa

10

8

0

!
!
!

!
Liberdade Provisória

10

!
!
!
!

Dados de 2012

2
1

0

0

Min. Og Fernandes

1

0
Min. Sebastião Reis

!
!
!
!
!
!

!
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0

Min. Assusete Magalhães

Ministro Relator da 6ª Turma

#

0

!
!
!
!

!
Liberdade Provisória

30

Nº de decisões

Dados de 2013

Medida Cautelar Diversa

Prisão

28
23

24

15
8

0

0

1

2

0

7

0

Min. Moura Ribeiro

4

0

0

Min. Jorge Mussi

3

1

1

2

Min. Marco Aurélio Bellizze

Ministro Relator da 5ª Turma

"

Liberdade Provisória

Nº de decisões

12

Medida Cautelar Diversa

Prisão

11

9
6
3
0

#

!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!

5

4
1

Min. Sebastião Reis

0

0

Min. Assusete Magalhães

0

1

1

Min. Rogério Schietti

Ministro Relator da 6ª Turma
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0

1

3

Min. Maria Thereza

!
!
!
!

Dados de 2014
Liberdade Provisória

18

Medida Cautelar Diversa

Prisão

Nº de decisões

17
14

11

9

7

5

5

4
0

!
!
!
!

0

Min. Moura Ribeiro

3

0

1

Min. Laurita Vaz

Min. Jorge Mussi

0

0

3

Min. Regina Helena

2

1

Min. Felix Fischer

0

3

0

Min. Gilson Dipp

Ministro Relator da 5ª Turma

#

Liberdade Provisória

Nº de decisões

20

Prisão

15
10
5
0

#

Medida Cautelar Diversa

20

4

!
!

0

5

0

Min. Sebastião Reis

1

0

0

Des. Con. Marilza Maynard

2

0

Min. Rogério Schietti

0

1

0

Min. Maria Thereza

Ministro Relator da 6ª Turma

Como se vê, o aumento na fixação de medidas cautelares diversas, em detrimento

apenas do encarceramento, se deve majoritariamente às decisões dos Ministros Felix
Fischer (que integrou a vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça dos anos de 2010
a 2012, e presidiu o Tribunal de 2012 a 01 de setembro de 2014, e por isso não compunha
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as Turmas anteriormente)637 e Rogério Schietti638 (passou a integrar o Tribunal apenas no
final de 2013).
Já sobre o entendimento com relação aos requisitos da cautelaridade, este fica mais
claro quando do cotejo dos gráficos abaixo.

!
!
!

!
!

Dados de 2011

Ordem Pública
Conveniência da Instrução Criminal
Garantir Aplicação da Lei Penal

14%

86%
#

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

637Conforme

dicção do artigo 3º, §1º do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça: “O Presidente, o
Vice-Presidente e o Coordenador-Geral da Justiça Federal integram apenas o Plenário e a Corte Especial”.

638Este,

como vimos no decorrer do trabalho, um profundo conhecedor do tema em estudo, o qual utilizamonos de sua doutrina.
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!
!
!

Dados de 2012

!

Ordem Pública
Conveniência da Instrução Criminal
Garantir Aplicação da Lei Penal
Fixação sem entrar neste mérito

27%

7%

64%

2%
#

!
!
!
!
!

Dados de 2013

!

Ordem Pública
Conveniência da Instrução Criminal
Garantir Aplicação da Lei Penal
Fixação sem entrar neste mérito

14%
10%
61%

14%

!

#
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!
!
!

Dados de 2014

!
!

Ordem Pública
Conveniência da Instrução Criminal
Garantir Aplicação da Lei Penal
Fixação sem entrar neste mérito

32%
44%

16%
#

8%

!
!

Como se vê, a ordem pública ainda é o requisito mais utilizado quando da aplicação
cautelar. E mais.
No ano de 2011, metade das fixações de uma medida cautelar com base na
conveniência da instrução criminal se deu em conjunto com a ordem pública, sendo a outra
metade de aplicação exclusiva.
No ano de 2012, todas as vezes em que se utilizou do requisito para garantir
aplicação da lei penal, fundamentou-se também na ordem pública.
Em 2013, 86% das vezes em que o fundamento se baseou na conveniência da
instrução criminal, amparou-se também na ordem pública, sendo utilizado de maneira
exclusiva apenas em 14% dos casos de aplicação da medida. O mesmo se diga quando o
arrazoado firmou-se na garantia da aplicação da lei penal, que apenas em 23% dos casos
fora utilizada de maneira exclusiva, quando em 77% fora em conjunto com a ordem
pública.
Já em 2014, 50% dos casos de fixação de medidas pela conveniência da instrução
criminal se deram de maneira individual, sendo a outra metade em conjunto com a ordem
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pública; na garantia da aplicação da lei penal, 36% se deu em conjunto com a ordem
pública e 12% com a conveniência da instrução criminal.
Isto mostra a força que tal requisito ainda exerce em nosso ordenamento.
A fixação sem adentrar no mérito dos requisitos da cautelaridade ocupa, ainda,
grande parcela das decisões judiciais.
Entraram nesse rol os acórdãos que mantiveram ou decretaram prisões ou medidas
cautelares diversas, ainda que tenha havido a desconstrução dos requisitos da cautelaridade
utilizadas nas instâncias ordinárias, pelos Ministro Relatores.639 Trata-se, como vimos o
resultado dos primeiros gráficos apresentados nesse título (percentual de aplicação ou não
de medidas cautelares), de verdadeiro equívoco na fixação de medidas, que, muitas vezes,
foram o suporte para a liberdade provisória (o que se mostra um verdadeiro contrassenso).
Já com relação ao meio pelo qual os questionamentos chegaram àquela instância
extraordinária, em 2011 os Habeas Corpus representavam 86% do casos, enquanto o
Recurso Ordinário em Habeas Corpus 14%; em 2012 tais números representaram 93% e
7%, respectivamente; em 2013 o Mandamus caiu para 53%, o Recurso Ordinário subiu
para 44% e houveram causas levadas por meio do Recurso Ordinário em Mandado de
Segurança (1%) e Reclamação (2%); em 2014 tais números se mantiveram, representando
55%, 43%, 1% e 1%, respectivamente.640

639A

título de exemplo, o Ministro Relator Jorge Mussi, quando do julgamento do Habeas Corpus nº
243.751/PA (no âmbito dos acórdãos estudados em 2012), assim afirmou: “Dessa forma, diante da
insuficiência de motivação, porquanto a gravidade em abstrato do delito não é fundamentação idônea a
embasar o decreto constritivo, verifica-se que a prisão preventiva do paciente não mais poderá subsistir,
devendo ser aplicadas ao paciente medidas alternativas menos gravosas, introduzidas pela Lei nº
12.403/11”. Como se vê, trata-se de aplicação de uma medida alternativa apesar da falta de fundamentação
ou existência de requisitos autorizadores. Nessa mesma linha, seguem: (A) em 2012: HC 210.817/DF,
224.154/SP, HC 230.714/MG, HC 247.747, HC 246.199/SC, HC 244.580/MT, HC 244.082/MG, HC
222.405/DF, HC 252.036/DF, EDcl no HC 232.444/RN, HC 247.511/PE; (B) em 2013: HC 238.139/SP,
HC 270.944/MG, HC 213.151/SP, RHC 36.524/PR, RHC 38.908/MT, HC 250.804/PE, HC 278.667/SP,
RHC 39.139/SP, HC 267.387/SP, HC 272.683/SP, RHC 41.346/MG, RHC 39.428/MG, HC 268.604/MG,
RHC 35.266/MG; (C) e em 2014: RHC 46.329/SP, HC 297.245/SP, RHC 48.083/SP, HC 292.871/ES, HC
287.804/PE, HC 293.733/SP, PExt no HC 192.471/SP, RHC 46.634/SP, RHC 41.579/SP, HC 296.392/DF,
RHC 49.916/SP, RHC 49.690/SP, RHC 46.493/RS, HC 281.998/PR, HC 271.658/RJ, HC 299.890/RJ.

640O

número de Habeas Corpus caiu em detrimento dos Recursos Ordinários em Habeas Corpus em razão do
entendimento esposado no julgamento do HC 109.956/PR, o qual sedimentou entendimento pelo não
cabimento de HC substitutivo do competente Recurso Ordinário Constitucional, salvo raríssimas exceções.
A mudança em nada modificou o número de casos que chegam aos Tribunais Superiores (intento maior
desta alteração de entendimento), conforme adiantávamos em: CASTRO, Pedro Machado de Almeida.
HC, RHC e o retrocesso no processo penal brasileiro. Boletim IBCCrim, n. 241, p. 16-17, dez. 2012.
Mesmo porque, dos 173 HC’s impetrados nestes 4 anos (dentro dos parâmetros da pesquisa),
independentemente de seu cabimento, 85 tiveram sua ordem concedida ex officio (50% apenas em 2014).
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Com relação às medidas cautelares diversas da prisão mais utilizadas, segue o
comparativo (lembrando que no ano de 2011 nenhuma das medidas foram fixadas pelos
Ministros do STJ).

!
!

Dados de 2012

Isoladamente

Cumulativa com outra

Instâncias ordinárias que fixem

11

10

8

8

6

6

3
0

#

5

2

0

Inciso I

0 1

Inciso II

Inciso III

0

0

Inciso IV

!
!

0 0

Inciso V

Inciso VI

0 0
Inciso VII

0 0
Inciso VIII

3

0 0
Inciso IX

***

Dados de 2013
Isoladamente

Cumulativa com outra

Instâncias ordinárias que fixem

32
24
16
8

# 0

26
17
10
Inciso I

0

11

Inciso II

!
!
!
!

4 7
Inciso III

Inciso I

0

10

Inciso II

2 5

Inciso V

Inciso VI

Cumulativa com outra

0 0
Inciso VII

0 0
Inciso VIII

0 0
Inciso IX

7
***

6 3
Inciso III

1
Inciso IV

Instâncias ordinárias que fixem

17

16

14
7

0

Inciso IV

Dados de 2014

Isoladamente
20
15
10
5
# 0

0

25

1

1 2

Inciso V

Inciso VI

0 0
Inciso VII

0 0
Inciso VIII

0 0
Inciso IX

1
***

!
!

Perceptível que as três medidas mais utilizadas foram o recolhimento domiciliar no
período noturno (inc. V), a proibição de ausentar-se da Comarca (inc. IV) e o
comparecimento periódico em juízo (inc. I). Destas, vê-se que apenas esta última teve
alguma aplicação isolada.
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Outras medidas, como as dos incisos VII, VIII e IX, não foram utilizadas nenhuma
vez pelos Ministros do STJ.641 Algumas vezes, ainda, demonstrando certo contrassenso,
fora determinada a fixação de medidas à escolha do Magistrado da instância ordinária.
Trata-se, acreditamos, de decisão descabida, vez que, se houve análise pela
indispensabilidade de aplicação de alguma medida, esta só pode ser fixada pelo Magistrado
que assim entendeu, vez que só ele poderá fazer o caminho da proporcionalidade que
implica a escolha das medidas, sua quantidade e qualidade. Deixar ao arbítrio de outro juiz
pode significar outro entendimento.
Curioso é o fato de que, dos 276 acórdãos analisados neste interregno de 4 anos,
185 mantêm ou fixam alguma medida cautelar, seja ela de prisão ou não; dentre estes,
nenhuma percorre o caminho da proporcionalidade, de (des)construção na escolha da
medida aplicada (do “por quê”); e somente 6 justificam, de alguma forma, a seleção das
medidas específicamente aplicadas, sem entrar no mérito, no entanto, da razão do descarte
das demais.642,643

!
5.3 Análise da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

!
Os dados colhidos no âmbito de nossa Suprema Corte foram bem mais modestos.
Optou-se, entretanto, por manter a metodologia aplicada quando do diagnóstico no
Superior Tribunal de Justiça, de forma a conservar o critério e sistemática aplicados.

641Nas

instâncias ordinárias, como expõe o recente estudo realizado pelo Instituto de Defesa pelo Direito de
Defesa, “SOS Liberdade – Relatório de Pesquisa: O impacto da Lei nº 12.403/2011 nas decisões judiciais
de análise da legalidade da custódia cautelar na capital paulista”, a proporção de medidas aplicadas é a
seguinte (em que pese este estudo ficar circunscrito a uma pequeníssima parcela judicial): em primeiro
lugar, a fiança (inc. VIII), seguida do recolhimento domiciliar (inc. V) e, empatados em seguida, o
comparecimento periódico em juízo (inc. I) e a proibição de freqüência ou acesso a determinados lugares
(inc. II) (I INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA; SOS LIBERDADE. Relatório de
pesquisa: O impacto da Lei nº 12.403/2011 nas decisões judiciais de análise da legalidade da custódia
cautelar na capital paulista. p. 47, maio 2014. Disponível em: <http://www.iddd.org.br/images/file/
SOS_Liberdade_IDDD.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2014.

642Esboçam

alguma fundamentação: HC 243.727/SC, HC 264.058/SP, RMS 35.270/RJ, RHC 39.071/RJ, HC
252.807/BA e RMS 45.696/CE.

643Desta

feita, parece vir em boa hora as mudanças elencadas no Projeto de Lei do Senado nº 156/09,
mormente na fixação de patamares mínimos a se percorrer a fundamentação das decisões judiciais, como
vimos.
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Assim, achamos a quantidade de 13 processos sobre o tema em 2011; 5 em 2012,
16 em 2013 e 4 em 2014 (sendo que, neste último caso, a pesquisa também se deu entre os
acórdãos julgados até 13 de novembro de 2014).
Devido ao reduzido número de processos encontrados, no mesmo período
pesquisado anteriormente, os gráficos serão apresentados em números absolutos, e não em
percentuais.
Assim, sobre a aplicação, ou não, de medidas assecuratórias:

!

!

Dados de 2011
Nº de medidas diversas da prisão fixadas
Nº de liberdades provisórias
Nº de prisões mantidas
Nº de Prejudicados

1
3

9
#

!

!

Dados de 2012
Nº de medidas diversas da prisão fixadas
Nº de liberdades provisórias
Nº de prisões mantidas
Nº de Prejudicados

1

4
#
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!
Dados de 2013
Nº de medidas diversas da prisão fixadas
Nº de liberdades provisórias
Nº de prisões mantidas
Nº de Prejudicados

3

2

11
#

!
!
!
!

!
!
Dados de 2014
Nº de medidas diversas da prisão fixadas
Nº de liberdades provisórias
Nº de prisões mantidas
Nº de Prejudicados

1

3
#
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!

Como se vê, as medidas alternativas foram aplicadas desde o ano de entrada em
vigor da Lei em estudo. Também, ainda que não haja número suficiente para afirmarmos
com mais rigor, este parece ser o modelo preferido dos Ministros de nossa Suprema Corte
para se assegurar a cautelaridade, fazendo valer o pensamento e anseios que ocasionaram a
mens legis.
A liberdade provisória ainda é o arquétipo a ser adotado; seguido por medidas
outras que não a prisão e, por último, o encarceramento.
Esta a posição difundida na Corte.

!
!

Dados de 2011

Nº de decisões

!
Liberdade Provisória
Prisão

2

Nº de
decisões

2

2
1
1

0

0

0
Min. Dias Toffoli

Ministro Relator da 1ª Turma

#

6

Medida Cautelar Diversa

!
!
Liberdade Provisória

Medida Cautelar Diversa

Prisão

6

4
2
0

0
Min. Ayres Britto

0

1

1

2

1

Min. Gilmar Mendes
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0

Min. Ricardo Lewandowski

Ministro Relator da 2ª Turma

!
!
!

0

!
!

Dados de 2012

!

!

Liberdade Provisória
Prisão

Nº de
decisões

1

1
0

0

0
Min. Rosa Weber

Ministro Relator da 1ª Turma

#

!
!
!

Liberdade Provisória

2

Nº de
decisões

1

1

0

Medida Cautelar Diversa

Prisão

2

1
0

Medida Cautelar Diversa

1

1
0

0

0

Min. Gilmar Mendes

0

Min. Ricardo Lewandowski

0

0

Min. Joaquim Barbosa

Ministro Relator da 2ª Turma

Nº de decisões

!
!
!
!

!

Liberdade Provisória

2

Medida Cautelar Diversa

Prisão

2

2
1

1

1

1

1
0

"

Dados de 2013

0

0

Min. Rosa Weber

0

0

Min. Dias Toffoli

Ministro Relator da 1ª Turma

!
!
!
!

- 213 -

0
Min. Roberto Barroso

Nº de decisões

3

Liberdade Provisória

3

Medida Cautelar Diversa

Prisão

3

2

2

2

2

1
0

0

0

Min. Gilmar Mendes

0

0

Min. Ricardo Lewandowski

1

0
Min. Teori Zavaski

Min. Carmen Lúcia

Ministro Relator da 2ª Turma

"

!
!
!
!
!
1

Nº de
decisões

!

1

Dados de 2014

!

Liberdade Provisória

Medida Cautelar Diversa

1

Prisão

1

1
0

0

0

0

0

Min. Rosa Weber

0
Min. Dias Toffoli

Ministro Relator da 1ª Turma

Nº de
decisões

"

1
1
1
0
0

!
!
!
!

Liberdade Provisória

Medida Cautelar Diversa

1

Prisão

1
0

0

0

Min. Gilmar Mendes

0

Min. Teori Zavaski

Ministro Relator da 2ª Turma

"

!

Diversamente do que vimos no Superior Tribunal de Justiça644, onde há um abismo
entre correntes de Ministros na forma de se ver o modo como deve ser assegurada a
cautelaridade no processo penal, aqui, o pensamento evidente é a utilização do
encarceramento como última ratio, passando, antes disso, pelo uso de medidas alternativas.

644Vide

percentuais de aplicação e fundamentação quanto ao requisito da cautelaridade apresentados pelos
Ministros Jorge Mussi e Laurita Vaz, de um lado, e Felix Fischer e Rogério Schietti, do outro.
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Também os fundamentos quanto ao requisito da cautelaridade é visto de maneira
diferente.

!

!
!

Dados de 2011
Ordem Pública
Conveniência da Instrução Criminal
Garantir Aplicação da Lei Penal
Fixação sem entrar neste mérito

1

3
#

!
!
!

Dados de 2012
Ordem Pública
Conveniência da Instrução Criminal
Garantir Aplicação da Lei Penal
Fixação sem entrar neste mérito

1

#

- 215 -

!

Dados de 2013
Ordem Pública
Conveniência da Instrução Criminal
Garantir Aplicação da Lei Penal
Fixação sem entrar neste mérito

1
2
1
1
#

!

!
!

Dados de 2014
Ordem Pública
Conveniência da Instrução Criminal
Garantir Aplicação da Lei Penal
Fixação sem entrar neste mérito

1

#

!

!

Os dados não são suficientes para qualquer conclusão. Entretanto, em nenhum dos

anos a ordem pública fora utilizada como amparo aos demais requisitos.
Fica, apenas, a perversa aplicação de medidas ainda como supedâneo da liberdade
provisória, dado que se vê que aqui também há fixação de cautelares diversas mesmo
quando tenha havido desconstrução dos motivos autorizadores de sua aplicação, bastando a
observação do quesito “fixação sem entrar neste mérito.”
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O número de habeas corpus, dentro do universo pesquisado, ainda é grande. Até
porque, do desprovimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus julgado no Superior
Tribunal de Justiça, só caberia, em tese, o Recurso Extraordinário. Dadas as circunstâncias
de casos concretos, materializadas na manutenção ilegal de prisões, ou mesmo medidas
diversas, é grande o número de concessões da ordem ex officio.
Em 2011, das 12 concessões da ordem, 3 se deram de ofício pelos Magistrados; em
2012, a ordem se deu 5 vezes no julgamento regular do habeas corpus; já em 2013, das 13
revogações de prisão (mudança para liberdade provisória ou outra medida cautelar), 6 se
deram ex officio; em 2014, das 4 ordens concedidas, 3 foram de ofício.
Nos quatro anos pesquisados, a matéria fora levada à Suprema Corte 36 vezes por
meio de habeas corpus, e apenas 2 em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.
Por fim, juntado-se todas as vezes em que fora deferida a revogação da prisão em
detrimento da utilização de uma medida diversa, em quatro ocasiões aplicou-se a medida
do inc. I, do artigo 319 do CPP, em duas aplicou-se aquela prevista no inc. II, uma vez a
constante no inc. III, em duas a do inc. VIII, e três vezes ainda se requereu ao Magistrado
da instância ordinária que escolhesse a medida.
De todas, apenas a do inc. III (proibição de contato com pessoa determinada) fora
aplicada de forma isolada, sendo as demais aplicadas cumulativamente entre si.

!
5.4 Comparativo Entre as Instâncias Extraordinárias

!
Abaixo, segue um pequeno gráfico comparativo entre os tribunais pesquisados,
mostrando o caráter liberal de nossa Suprema Corte, em detrimento de uma atuação ainda
tímida na aplicação das novas medidas cautelares pelo Superior Tribunal de Justiça; ainda
que apenas comparativamente.

!

!
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!
STJ

#

STF

!
!
!
!
!

#

STJ

STF

!
!
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STJ

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

STF

#
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

!
Conforme ficou ressaltado na introdução do presente trabalho, o Brasil vive, ainda
hoje, um problema de encarceramento em massa, lotando os presídios e, muitas vezes,
tratando homens como animais.
Para além de uma questão de logística, ou mesmo administrativo-financeira,
grande parte da população carcerária ainda abrange àqueles que sequer foram condenados,
sendo sua prisão fruto de medida assecuratória processual penal.
Nesta esteira, de há muito já não se rechaça a possibilidade da restrição da
liberdade, em detrimento do princípio da presunção de inocência, quando ainda em fase
(pré)processual, pendente de julgamento definitivo.
Seguindo modelos eficazes de outros países, por outro lado, a prisão provisória
deixa de ser a única possibilidade do resguardo da segurança em risco, passando, em
verdade, devido à sua característica nefasta, à última opção, donde o Poder Judiciário
possui um novo leque de possibilidades: as novas medidas cautelares pessoais diversas da
prisão.
Essencialmente, face às garantias constitucionais, qualquer que seja a medida,
trata-se de restrição à liberdade do acusado, devendo ser aplicada moderadamente; e só
quando presentes as exigências cautelares, fundamentadas de maneira concreta e objetiva.
Dessarte, o princípio da proporcionalidade traça critérios de orientação na hora de
se aplicar e escolher a medida conveniente, de forma a harmonizar a restrição da liberdade
prematura com os ditames constitucionais e os direitos fundamentais.
A despeito deste novo e taxativo rol de opções, a aplicação no judiciário, como
vimos, ainda resvala em costumeiras práticas antecedentes, copiosamente combatidas,
mantendo-se ou aplicando-se o encarceramento em detrimento de um quadro de
possibilidades que podem ser usadas, inclusive, de maneira cumulativa.
A progressão, todavia, vem ocorrendo paulatinamente.
Em boa ora, entrementes, o Congresso Nacional vaticina projeto de novo Código
de Processo Penal, que, mantendo a essência das mudanças trazidas nesta recentíssima
quadra, incorpora renovações de há muito postuladas, como o instituto da detração, prazo
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de duração das medidas e, em especial, diretrizes mínimas de fundamentação no momento
de aplicação das medidas cautelares pessoais,645 dentre outras.
Em suma, caminhamos, progressivamente, ruma à um Direito Processual Penal
Constitucional mais justo, sobretudo no que concerne às limitações da liberdade dos
acusados, para fins processuais, onde, cada vez mais, diferentes medidas são aplicadas, no
intuito de se manter a segurança necessária, de um lado, sem nos afastarmos muito dos
direitos e garantias fundamentais, do outro.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
645Não

que a fundamentação idônea, concreta e objetiva já não seja uma exigência dos dias atuais. Mas não
vem sendo aplicada a contento; nem mesmo perante os Tribunais Superiores, como vimos no Capítulo 5º.
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!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 51.379/RJ. Relator
Ministro JM; Relator p/ Acórdão Ministro Felix Fischer. Quinta Turma, julgado em
23/09/2014. DJe, 24 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 299.890/RJ. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 14/10/2014. DJe, 23 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 299.666/SP. Relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, julgado em 07/10/2014. DJe, 23 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 294.182/SP. Relator Ministro
Felix Fischer. Quinta Turma, julgado em 07/10/2014. DJe, 22 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 302.790/MS. Relator Ministro
Felix Fischer. Quinta Turma, julgado em 07/10/2014. DJe, 20 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 297.148/PE. Relator Ministro
Felix Fischer. Quinta Turma, julgado em 07/10/2014. DJe, 20 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 297.360/SP. Relator Ministro
Felix Fischer. Quinta Turma, julgado em 07/10/2014. DJe, 15 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 296.585/SP. Relator Ministro
Felix Fischer. Quinta Turma, julgado em 07/10/2014. DJe, 15 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 128.504/AM. Relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, julgado em 02/10/2014. DJe, 15 out. 2014.
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!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 50.326/CE. Relator
Ministro Felix Fischer. Quinta Turma, julgado em 23/09/2014. DJe, 15 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 46.040/MG. Relator
Ministro Felix Fischer. Quinta Turma, julgado em 02/10/2014. DJe, 15 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 41.770/SE. Relator
Ministro Felix Fischer. Quinta Turma, julgado em 02/10/2014. DJe, 14 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 285.916/SP. Relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, julgado em 02/10/2014. DJe, 13 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 253.584/SP. Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 02/10/2014. DJe, 13 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 51.443/RO. Relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014. DJe, 13 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 41.686/RN. Relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, julgado em 18/09/2014. DJe, 13 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 297.332/SP. Relator Ministro
Felix Fischer. Quinta Turma, julgado em 02/10/2014. DJe, 10 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Habeas Corpus nº 295.799/SP. Relator
Ministro Felix Fischer. Quinta Turma, julgado em 02/10/2014. DJe, 10 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 271.658/RJ. Relator Ministro
Felix Fischer. Quinta Turma, julgado em 02/10/2014. DJe, 10 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 46.493/RS. Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 23/09/2014. DJe, 10 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 299.578/SP. Relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, julgado em 23/09/2014. DJe, 09 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 298.900/SP. Relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, julgado em 23/09/2014. DJe, 09 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 298.107/SP. Relator Ministro
Gurgel de Faria. Quinta Turma, julgado em 02/10/2014. DJe, 09 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 281.998/PR. Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura. Sexta Turma, julgado em 23/09/2014. DJe, 09 out. 2014.

!
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 44.788/AM. Relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, julgado em 23/09/2014. DJe, 09 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 39.409/SP. Relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, julgado em 23/09/2014. DJe, 09 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Rcl nº 18.535/SP. Relator Ministro Sebastião Reis
Júnior. Terceira Seção, julgado em 24/09/2014. DJe, 06 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 253.301/TO. Relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, julgado em 18/09/2014. DJe, 02 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 50.340/MG. Relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, julgado em 18/09/2014. DJe, 02 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 48.230/MG. Relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, julgado em 18/09/2014. DJe, 02 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 46.962/SP. Relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, julgado em 18/09/2014. DJe, 02 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 296.961/SP. Relator Ministro
Felix Fischer. Quinta Turma, julgado em 16/09/2014. DJe, 01 out. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 41.585/RS. Relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, julgado em 16/09/2014. DJe, 29 set. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 294.199/SP. Relator Ministro
Gilson Dipp. Quinta Turma, julgado em 18/09/2014. DJe, 25 set. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 259.177/MG. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 16/09/2014. DJe, 25 set. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 258.773/AM. Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 09/09/2014. DJe, 25 set. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 49.916/SP. Relator
Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 09/09/2014. DJe, 25 set. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 49.690/SP. Relator
Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 16/09/2014. DJe, 25 set. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 48.545/RS. Relator
Ministro Gilson Dipp. Quinta Turma, julgado em 18/09/2014. DJe, 25 set. 2014.

!
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 38.130/MA. Relator
Ministro Gilson Dipp. Quinta Turma, julgado em 18/09/2014. DJe, 25 set. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 50.188/RS. Relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, julgado em 09/09/2014. DJe, 24 set. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 46.906/SP. Relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, julgado em 09/09/2014. DJe, 22 set. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 299.929/RS. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 04/09/2014. DJe, 18 set. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 299.219/PR. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 02/09/2014. DJe, 18 set. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 296.392/DF. Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 02/09/2014. DJe, 17 set. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 292.871/ES. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 19/08/2014. DJe, 15 set. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 288.159/RO. Relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, julgado em 04/09/2014. DJe, 15 set. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 255.834/MG. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 09/09/2014. DJe, 15 set. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 264.146/SP. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 04/09/2014. DJe, 12 set. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 290.554/RJ. Relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, julgado em 26/08/2014. DJe, 08 set. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 224.718/SP. Relatora Ministra
Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE). Sexta Turma, julgado em
19/08/2014. DJe, 04 set. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 277.998/MG. Relatora Ministra
Assusete Magalhães. Sexta Turma, julgado em 12/12/2013. DJe, 03 set. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 284.887/MG. Relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, julgado em 19/08/2014. DJe, 02 set. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. PExt no Habeas Corpus nº 192.471/SP. Relatora
Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 26/08/2014. DJe, 02 set. 2014.

!
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 46.634/SP. Relatora
Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 26/08/2014. DJe, 02 set. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 41.579/SP. Relatora
Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 26/08/2014. DJe, 02 set. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 293.733/SP. Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 19/08/2014. DJe, 01 set. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 290.652/SP. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 21/08/2014. DJe, 01 set. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 287.804/PE. Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 19/08/2014. DJe, 01 set. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 40.919/SP. Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 19/08/2014. DJe, 01 set. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 49.667/PE. Relatora Ministra
Regina Helena Costa. Quinta Turma, julgado em 26/08/2014. DJe, 29 ago. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 296.925/SP. Relator Ministro
Moura Ribeiro. Quinta Turma, julgado em 21/08/2014. DJe, 27 ago. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 296.540/SP. Relator Ministro
Moura Ribeiro. Quinta Turma, julgado em 21/08/2014. DJe, 27 ago. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 296.276/MG. Relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze. Quinta Turma, julgado em 19/08/2014. DJe, 27 ago. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 295.239/SP. Relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze. Quinta Turma, julgado em 19/08/2014. DJe, 27 ago. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 48.014/MG. Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 12/08/2014. DJe, 26 ago. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 215.483/MT. Relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, julgado em 12/08/2014. DJe, 26 ago. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 297.245/SP. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 12/08/2014. DJe, 25 ago. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 48.083/SP. Relator
Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 12/08/2014. DJe, 25 ago. 2014.

!
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 47.928/MG.
Relatora Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 12/08/2014. DJe, 25 ago. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 44.780/SE. Relatora
Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 12/08/2014. DJe, 25 ago. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 45.345/DF. Relatora
Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 07/08/2014. DJe, 22 ago. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 45.296/SP. Relator:
Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 07/08/2014. DJe, 22 ago. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 42.259/MG.
Relatora Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 07/08/2014. DJe, 22 ago. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 276.991/RS. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 05/08/2014. DJe, 21 ago. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 46.533/MS.
Relatora Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 05/08/2014. DJe, 21 ago. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 46.329/SP. Relatora
Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 05/08/2014. DJe, 21 ago. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 46.142/MG.
Relatora Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 05/08/2014. DJe, 21 ago. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 294.972/SP. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 05/08/2014. DJe, 18 ago. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Recurso em Habeas Corpus nº 47.084/SP.
Relatora Ministra Regina Helena Costa. Quinta Turma, julgado em 07/08/2014. DJe, 15
ago. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 280.469/SP. Relatora Ministra
Regina Helena Costa. Quinta Turma, julgado em 05/08/2014. DJe, 14 ago. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 48.776/BA. Relator
Ministro Moura Ribeiro. Quinta Turma, julgado em 07/08/2014. DJe, 14 ago. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 43.420/SE. Relator
Ministro Moura Ribeiro. Quinta Turma, julgado em 07/08/2014. DJe, 14 ago. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 38.624/MG. Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 07/11/2013. DJe, 04 ago. 2014.

!
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 36.524/PR. Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 10/09/2013. DJe, 04 ago. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 41.136/DF. Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Sexta Turma, julgado em 05/11/2013. DJe, 01 jul.
2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 39.473/SP. Relatora
Ministra Assusete Magalhães. Sexta Turma, julgado em 05/09/2013. DJe, 08 maio 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 271.179/MG. Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 13/08/2013. DJe, 24 mar. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 39.071/RJ. Relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, julgado em 12/11/2013. DJe, 17 mar. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 255.838/SP. Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura. Sexta Turma, julgado em 21/11/2013. DJe, 11 mar. 2014.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 276.520/SP. Relatora Ministra
Assusete Magalhães. Sexta Turma, julgado em 17/12/2013. DJe, 13 fev. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 273.313/MG. Relatora Ministra
Assusete Magalhães. Sexta Turma, julgado em 12/12/2013. DJe, 10 fev. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 269.286/SP. Relatora Ministra
Assusete Magalhães. Sexta Turma, julgado em 10/12/2013. DJe, 10 fev. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 280.200/SP. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 17/12/2013. DJe, 07 fev. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 38.649/BA. Relator
Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 17/12/2013. DJe, 05 fev. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 35.266/MG. Relator
Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 17/12/2013. DJe, 05 fev. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 32.917/PE. Relator
Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 17/12/2013. DJe, 05 fev. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 280.133/MG. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 17/12/2013. DJe, 03 fev. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 278.634/SP. Relatora Ministra
Assusete Magalhães. Sexta Turma, julgado em 26/11/2013. DJe, 03 fev. 2014.

!
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 272.669/SP. Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 17/12/2013. DJe, 03 fev. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 40.878/RS. Relatora
Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 17/12/2013. DJe, 03 fev. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 39.836/MG.
Relatora Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 17/12/2013. DJe, 03 fev. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 39.740/MS.
Relatora Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 10/12/2013. DJe, 03 fev. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 38.031/MG.
Relatora Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 17/12/2013. DJe, 03 fev. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 36.624/MG. Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 17/12/2013. DJe, 03 fev. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 281.854/RJ. Relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze. Quinta Turma, julgado em 17/12/2013. DJe, 19 dez. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 279.810/MG. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 05/12/2013. DJe, 19 dez. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 238.937/GO. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 03/12/2013. DJe, 19 dez. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 40.475/MG.
Relatora Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 03/12/2013. DJe, 19 dez. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 39.428/MG.
Relatora Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 03/12/2013. DJe, 19 dez. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 36.347/SP. Relatora
Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 05/12/2013. DJe, 19 dez. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 35.535/MG.
Relatora Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 03/12/2013. DJe, 19 dez. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 33.331/SP. Relatora
Ministra Assusete Magalhães. Sexta Turma, julgado em 10/12/2013. DJe, 19 dez. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 40.339/MS. Relator
Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 10/12/2013. DJe, 18 dez. 2013.

!
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 271.425/SP. Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 05/12/2013. DJe, 16 dez. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 268.604/MG. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 03/12/2013. DJe, 16 dez. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 255.747/SP. Relatora Ministra
Assusete Magalhães. Sexta Turma, julgado em 05/11/2013. DJe, 10 dez. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 264.877/PB. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 26/11/2013. DJe, 09 dez. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 37.270/RJ. Relatora
Ministra Regina Helena Costa. Quinta Turma, julgado em 03/12/2013. DJe, 09 dez. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 278.667/SP. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 19/11/2013. DJe, 05 dez. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 272.683/SP. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 26/11/2013. DJe, 05 dez. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 267.387/SP. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 26/11/2013. DJe, 05 dez. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 40.474/MG. Relator
Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 21/11/2013. DJe, 05 dez. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 41.346/MG. Relator
Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 26/11/2013. DJe, 04 dez. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 39.509/PE. Relatora
Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 21/11/2013. DJe, 04 dez. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 261.178/SP. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 19/11/2013. DJe, 02 dez. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 277.276/SP. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 07/11/2013. DJe, 27 nov. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 39.139/SP. Relator
Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 21/11/2013. DJe, 27 nov. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 267.356/MA. Relatora Ministra
Assusete Magalhães. Sexta Turma, julgado em 22/10/2013. DJe, 26 nov. 2013.

!
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 277.343/SC. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 12/11/2013. DJe, 25 nov. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 276.852/SP. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 05/11/2013. DJe, 25 nov. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 276.835/MS. Relatora Ministra
Regina Helena Costa. Quinta Turma, julgado em 19/11/2013. DJe, 25 nov. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 274.803/MT. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 12/11/2013. DJe, 25 nov. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 37.337/SP. Relatora
Ministra Assusete Magalhães. Sexta Turma, julgado em 22/10/2013. DJe, 25 nov. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Rcl nº 13.465/RJ. Relatora Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção, julgado em 13/11/2013. DJe, 21 nov. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 245.952/RS. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 05/11/2013. DJe, 19 nov. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 39.422/MG.
Relatora Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 05/11/2013. DJe, 19 nov. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Rcl nº 14.487/SP. Relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura. Terceira Seção, julgado em 13/11/2013. DJe, 19 nov. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 276.095/SP. Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 17/10/2013. DJe, 14 nov. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 250.804/PE. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 15/10/2013. DJe, 04 nov. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 267.637/SP. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 15/10/2013. DJe, 30 out. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 222.298/SE. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 17/10/2013. DJe, 30 out. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 41.247/RJ. Relatora
Ministra Assusete Magalhães. Sexta Turma, julgado em 15/10/2013. DJe, 30 out. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 40.423/RJ. Relator
Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 22/10/2013. DJe, 30 out. 2013.

!
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 277.011/SC. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 17/10/2013. DJe, 29 out. 2013.

!
!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 269.033/PB. Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura. Sexta Turma, julgado em 17/10/2013. DJe, 29 out. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 244.825/AM. Relatora Ministra
Regina Helena Costa. Quinta Turma, julgado em 22/10/2013. DJe, 28 out. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 275.834/PR. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 15/10/2013. DJe, 25 out. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 40.114/MG.
Relatora Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 08/10/2013. DJe, 16 out. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 277.062/SP. Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 03/10/2013. DJe, 15 out. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 41.496/MG. Relator
Ministro Moura Ribeiro. Quinta Turma, julgado em 08/10/2013. DJe, 14 out. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 273.492/ES. Relator Ministro
Moura Ribeiro. Quinta Turma, julgado em 03/10/2013. DJe, 10 out. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 40.045/SP. Relatora
Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 01/10/2013. DJe, 10 out. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 252.807/BA. Relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze. Quinta Turma, julgado em 24/09/2013. DJe, 02 out. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 38.908/MT.
Relatora Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 24/09/2013. DJe, 02 out. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 158.069/MT. Relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma, julgado em 10/09/2013. DJe, 30 set. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 37.662/MG.
Relatora Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 19/09/2013. DJe, 27 set. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 39.606/SP. Relator
Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 10/09/2013. DJe, 26 set. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 37.910/MG. Relator
Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 10/09/2013. DJe, 26 set. 2013.

!
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 267.301/SP. Relator Ministro
Moura Ribeiro. Quinta Turma, julgado em 19/09/2013. DJe, 25 set. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 40.294/MG.
Relatora Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 17/09/2013. DJe, 25 set. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 38.318/MG.
Relatora Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 17/09/2013. DJe, 25 set. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 35.949/SP. Relatora
Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 17/09/2013. DJe, 25 set. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 272.367/SP. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 10/09/2013. DJe, 19 set. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 264.058/SP. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 03/09/2013. DJe, 13 set. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 254.188/RJ. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 05/09/2013. DJe, 13 set. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 38.459/SP. Relator
Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 03/09/2013. DJe, 13 set. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 246.188/PA. Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 27/08/2013. DJe, 12 set. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 213.151/SP. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 05/09/2013. DJe, 11 set. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RMS nº 35.270/RJ. Relatora Ministra Laurita Vaz.
Quinta Turma, julgado em 05/09/2013. DJe, 11 set. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 270.944/MG. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 20/08/2013. DJe, 05 set. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 220.088/SC. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 27/08/2013. DJe, 04 set. 2013

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 267.118/MT. Relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze. Quinta Turma, julgado em 27/08/2013. DJe, 03 set. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 269.174/SP. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 15/08/2013. DJe, 27 ago. 2013.

!
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 252.774/SP. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 06/08/2013. DJe, 27 ago. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 227.595/MG. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 20/08/2013. DJe, 27 ago. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 38.229/PB. Relator
Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 13/08/2013. DJe, 27 ago. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 35.725/MG. Relator
Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 13/08/2013. DJe, 27 ago. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 37.504/MG.
Relatora Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 13/08/2013. DJe, 23 ago. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 36.918/RR.
Relatora Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 13/08/2013. DJe, 23 ago. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 238.139/SP. Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 06/08/2013. DJe, 15 ago. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 269.895/PR. Relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze. Quinta Turma, julgado em 06/08/2013. DJe, 13 ago. 2013.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 266.763/RO. Relator Ministro
Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR). Quinta Turma, julgado em
06/08/2013. DJe, 09 ago. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 224.154/SP. Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 02/10/2012. DJe, 27 fev. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 255.760/MG. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 18/12/2012. DJe, 26 fev. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 254.133/MG. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 18/12/2012. DJe, 26 fev. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 240.000/SP. Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 11/12/2012. DJe, 18 fev. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 252.702/ES. Relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze. Quinta Turma, julgado em 18/12/2012. DJe, 01 fev. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 251.761/SP. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 18/12/2012. DJe, 01 fev. 2013.

!
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 248.334/MG. Relator Ministro
Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR). Quinta Turma, julgado em
18/12/2012. DJe, 01 fev. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 248.212/MG. Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 18/12/2012. DJe, 01 fev. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 251.502/SP. Relatora Ministra
Assusete Magalhães. Sexta Turma, julgado em 04/12/2012. DJe, 18 dez. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 192.893/SP. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 11/12/2012. DJe, 17 dez. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 255.320/MG. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado’em 04/12/2012. DJe, 13 dez. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 251.775/SP. Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 20/11/2012. DJe, 07 dez. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justi’a. Habeas Corpus nº 252.036/DF. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Tur’a, julgado em 13/11/2012, DJe, 05 dez. 2012.

!

BRA’IL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 251.589/MG. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 06/11/2012. DJe, 05 dez. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 234.840/RJ. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 27/11/2012. DJe, 05 dez. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 244.082/MG. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 06/11/2012. DJe, 04 dez. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 248.524/SP. Relator Ministro
Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR). Quinta Turma, julgado em
27/11/2012. DJe, 03 dez. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 222.689/MG. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 20/11/2012. DJe, 03 dez. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 210.817/DF. Relator Ministro
Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ). Quinta Turma, julgado em
07/08/2012. DJe, 03 dez. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 247.511/PE. Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior. Sexta Turm’, julgado em 19/11/2012. DJe, 28 nov. 2012.

!
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 230.586/SP. Relator Ministro
Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR). Quinta Turma, julgado em
20/11/2012. DJe, 26 n’v. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 243.684/SC. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julga’o em 13/11/2012. DJe, 23 nov. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EDcl no Habeas Corpus nº 232.444/RN. Relator
Ministro Campos Marques (Desembarg’dor Convocado do TJ/PR). Quinta Turma, julgado
em’13/11/2012. DJe, 20 nov. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 255.433/MG. Relator Ministro
Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR). Quinta Turma, julgado em
13/11/2012. DJe, 20 nov. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 243.097/MG. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 06/11/2012. DJe, 16 nov. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso de Habeas Corpus nº 31.5’7/SP. Relatora
Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 06/11/2012’ DJe, 16 nov. 2012.

!

BRASIL. Superior ’ribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 222.405/DF. Relator Ministro
Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR). Quinta Turma, julgado em
06/11/2012. DJe, 09 nov. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 244.580/MT. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 16/10/2012. DJe, 30 out. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 243.751/PA. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 06/09/2012. DJe, 30 out. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 246.472/MG. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 16/10/2012. DJe, 30 out. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justi’a. Habeas Corpus nº 251.911/MG. Relator Ministro
Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR). Quinta Turma, julgado em
23/10/2012. DJe, 26 out. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 251.138/MG. Relator Ministro
Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR). Quinta Turma, julgado em
23/10/2012. DJe, 26 out. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 249.809/DF. Relatora Ministra
Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE). Quinta Turma, julgado em
23/10/2012. DJe, 26 out. 2012.

!

- 248 -

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 244.697/SP. Relator Ministro
Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR). Quinta Turma, julgado em
23/10/2012. DJe, 26 out. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 227.566/MG. Relator Ministro
Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR). Quinta Turma, julgado em
23/10/2012. DJe, 26 out. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso de Habeas Corpus nº 33.873/DF. Relator
Ministro Campos Marques (Desembargador Convocado Do Tj/Pr). Quinta Turma, julgado
em 23/10/2012. DJe, 26 out. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 248.595/AC. Relator Ministro
Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR). Quinta Turma, julgado em
18/10/2012. DJe, 23 out. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 243.209/MG. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 16/10/2012. DJe, 23 out. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 252.011/PI. Relator Ministro
Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR). Quinta Turma, julgado em
16/10/2012. DJe, 19 out. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 250.153/MG. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 04/10/2012. DJe, 17 out. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 246.199/SC. Relator Ministro
Og Fernandes. Sexta Turma, julgado em 09/10/2012. DJe, 17 out. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 247.747/SP. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 04/10/2012. DJe, 17 out. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 230.714/MG. Relator Ministro
Jorge Mussi. Quinta Turma, julgado em 04/10/2012. DJe, 17 out. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 232.211/PR. Relator Ministro
Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR). Quinta Turma, julgado em
02/10/2012. DJe, 09 out. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 244.063/TO. Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 25/09/2012. DJe, 08 out. 2012.

!
!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 232.765/AM. Relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze. Quinta Turma, julgado em 28/08/2012. DJe, 05 out. 2012.

!
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 164.643/SP. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 25/09/2012. DJe, 02 out. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 239.550/RJ. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 18/09/2012. DJe, 26 set. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 240.939/RN. Relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze. Quinta Turma, julgado em 18/09/2012. DJe, 21 set. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 232.154/SP. Relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze. Quinta Turma, julgado em 06/09/2012. DJe, 13 set. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 245.061/MG. Relator Ministro
Gilson Dipp. Quinta Turma, julgado em 28/08/2012. DJe, 05 set. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 243.727/SC. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 28/08/2012. DJe, 05 set. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 242.947/MS. Relator Ministro
Gilson Dipp. Quinta Turma, julgado em 28/08/2012. DJe, 05 set. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 242.248/MG. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 28/08/2012. DJe, 05 set. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 239.903/PE. Relator Ministro
Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ). Quinta Turma, julgado em
07/08/2012. DJe, 29 ago. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso de Habeas Corpus nº 32.708/SC. Relator
Ministro Gilson Dipp. Quinta Turma, julgado em 07/08/2012. DJe, 14 ago. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso de Habeas Corpus nº 32.157/MG. Relator
Ministro Gilson Dipp. Quinta Turma, julgado em 07/08/2012. DJe, 14 ago. 2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 203.948/SC. Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 20/10/2011. DJe, 21/03/2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 219.659/SP. Rel. Ministro
Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ). Quinta Turma, julgado em
13/12/2011. DJe, 15/02/2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 219.173/MG. Rel. Ministro
Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ). Quinta Turma, julgado em
01/12/2011. DJe, 09/02/2012.

!
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 220.793/RN. Rel. Ministro
Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ). Quinta Turma, julgado em
01/12/2011. DJe, 07/02/2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 200.849/SP, Rel. Ministro
Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ). Quinta Turma, julgado em
22/11/2011. DJe, 03/02/2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 220.882/PE. Rel. Ministro
Gilson Dipp. Quinta Turma, julgado em 15/12/2011. DJe, 01/02/2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 216.456/SE. Rel. Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma, julgado em 15/12/2011. DJe, 01/02/2012.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 199.905/SP. Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 06/12/2011. DJe, 19 dez. 2011.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 208.548/MG. Rel. Ministro
Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ). Quinta Turma, julgado em
04/10/2011. DJe, 02 dez. 2011.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 206.862/SC. Rel. Ministro
Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ). Quinta Turma, julgado em
06/10/2011. DJe, 02 dez. 2011.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 166.509/RO. Rel. Ministro
Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ). Quinta Turma, julgado em
04/10/2011. DJe, 29 nov. 2011.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 213.244/SP. Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 25/10/2011. DJe, 23 nov. 2011.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 192.069/PE. Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 25/10/2011. DJe, 23 nov. 2011.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 211.363/SP. Rel. Ministro Og
Fernandes. Sexta Turma, julgado em 25/10/2011. DJe, 09 nov. 2011.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 187.495/PE. Rel. Ministro Og
Fernandes. Sexta Turma, julgado em 20/10/2011. DJe, 09 nov. 2011.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 135.422/GO. Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma, julgado em 27/09/2011. DJe, 24 out. 2011.

!
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso de Habeas Corpus nº 30.032/PI. Rel.
Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ). Quinta Turma,
julgado em 06/09/2011. DJe, 07 out. 2011.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso de Habeas Corpus nº 29.191/SP. Rel.
Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ). Quinta Turma,
julgado em 06/09/2011. DJe, 07 out. 2011.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 207.432/MG. Rel. Ministro
Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ). Quinta Turma, julgado em
06/09/2011. DJe, 03 out. 2011.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso de Habeas Corpus nº 30.333/MG. Rel.
Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ). Quinta Turma,
julgado em 04/08/2011. DJe, 22 set. 2011.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 214.446/MS. Rel. Ministro Og
Fernandes. Sexta Turma, julgado em 06/09/2011. DJe, 26 set. 2011.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 193.060/SP. Rel. Ministro Og
Fernandes. Sexta Turma, julgado em 06/09/2011. DJe, 19 set. 2011.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 203.953/PR. Rel. Ministro
Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ). Quinta Turma, julgado em
04/08/2011. DJe, 12/09/2011.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 205.300/DF. Rel. Ministro
Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ). Quinta Turma, julgado em
02/08/2011. DJe, 22/08/2011.

!
!
b) Supremo Tribunal Federal
!
!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 121.006. Relator(a): Min. Dias
Toffoli. Primeira Turma, julgado em 23/09/2014. Processo Eletrônico, DJe-207, publicado
em 21 out. 2014.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 123.023. Relator(a): Min. Gilmar
Mendes. Segunda Turma, julgado em 23/09/2014. Processo Eletrônico, DJe-199,
publicado em 13 out. 2014.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 122.241. Relator(a): Min. Rosa
Weber. Primeira Turma, julgado em 02/09/2014. Processo Eletrônico, DJe-192, publicado
em 02 out. 2014.

!
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 113.797. Relator(a): Min. Teori
Zavascki. Segunda Turma, julgado em 26/08/2014. Processo Eletrônico, DJe-174,
publicado em 09 set. 2014.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 111.261. Relator(a): Min. Cármen
Lúcia. Segunda Turma, julgado em 17/12/2013. Processo Eletrônico, DJe-079, publicado
em 28 abr. 2014.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 119.095. Relator(a): Min. Gilmar
Mendes. Segunda Turma, julgado em 26/11/2013. Processo Eletrônico, DJe-070,
publicado em 09 abr. 2014.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 116.867. Relator(a): Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, Processo Eletrônico, DJe-058,
publicado em 25 mar. 2014.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 112.344. Relator(a): Min. Gilmar
Mendes. Segunda Turma, julgado em 20/08/2013. Processo Eletrônico, DJe-035,
publicado em 20 fev. 2014.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 115.434. Relator(a): Min. Roberto
Barroso. Primeira Turma, julgado em 10/12/2013. Processo Eletrônico, DJe-031,
publicado em 14 fev. 2014.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 115.051. Relator(a): Min. Gilmar
Mendes. Segunda Turma, julgado em 24/09/2013. Processo Eletrônico, DJe-030,
publicado em 13 fev. 2014

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 108.929. Relator(a): Min. Teori
Zavascki. Segunda Turma, julgado em 17/12/2013. Processo Eletrônico, DJe-030,
publicado em 13 fev. 2014.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 117.772. Relator(a):
Min. Teori Zavascki. Segunda Turma, julgado em 26/11/2013. Processo Eletrônico,
DJe-023, publicado em 04 fev. 2014.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 118. 684. Relator(a): Min. Ricardo
Lewandowski. Segunda Turma, julgado em 03/12/2013. Processo Eletrônico, DJe-248,
publicado em 16 dez. 2013.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 116.880. Relator(a): Min. Teori
Zavascki. Segunda Turma, julgado em 26/11/2013. Processo Eletrônico. DJe-244,
publicado em 12 dez. 2013.

!
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 119.046, Relator(a): Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 06/11/2013, Processo Eletrônico, DJe-229,
publicado em 21 nov. 2013.

!

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 117.264. Relator(a):
Min. DT, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso. Primeira Turma, julgado em
10/09/2013. Processo Eletrônico, DJe-213, publicado em 28 out. 2013.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 115.907. Relator(a): Min. Rosa
Weber. Primeira Turma, julgado em 03/09/2013. Processo Eletrônico, DJe-207, publicado
em 18 out. 2013.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 114.711 Extn. Relator(a): Min.
Dias Toffoli. Primeira Turma, julgado em 03/09/2013. Processo Eletrônico, DJe-188,
publicado em 25 set. 2013.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 115.738. Relator(a): Min. Rosa
Weber. Primeira Turma, julgado em 03/09/2013. Processo Eletrônico, DJe-182, publicado
em 17 set. 2013

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 117.285. Relator(a): Min. Teori
Zavascki. Segunda Turma, julgado em 20/08/2013. Processo Eletrônico, DJe-174,
publicado em 05 set. 2013.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 114.029. Relator(a): Min. Ricardo
Lewandowski. Segunda Turma, julgado em 18/12/2012. Processo Eletrônico, DJe-035, 22
fev. 2013.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 112.766. Relator(a): Min. Rosa
Weber. Primeira Turma, julgado em 06/11/2012. Processo Eletrônico, DJe-240, 07 dez.
2012.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 110.132 Extn-segunda. Relator(a):
Min. Ricardo Lewandowski. Segunda Turma, julgado em 16/10/2012. Processo Eletrônico,
DJe-220, publicado em 08 nov. 2012.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 112.731. Relator(a): Min. Gilmar
Mendes. Segunda Turma, julgado em 25/09/2012. Processo Eletrônico, DJe-199,
publicado em 10 out. 2012.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 112.599. Relator(a): Min. Joaquim
Barbosa. Segunda Turma, julgado em 25/09/2012. Processo Eletrônico, DJe-197,
publicado em 08 out. 2012.

!
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 106.463. Relator(a): Min. Ayres
Britto. Segunda Turma, julgado em 25/10/2011. Processo Eletrônico, DJe-192, publicado
em 01 out. 2012.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 108.802. Relator(a): Min. Ayres
Britto. Segunda Turma, julgado em 04/10/2011. Processo Eletrônico, DJe-119, publicado
em 19 jun. 2012.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 104.394. Relator(a): Min. Ayres
Britto. Segunda Turma, julgado em 25/10/2011. Acórdão Eletrônico, DJe-084, publicado
em 02 maio 2012.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 109.709. Relator(a): Min. Dias
Toffoli. Primeira Turma, julgado em 18/10/2011. Processo Eletrônico, DJe-077, publicado
em 20 abr. 2012.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 111.166. Relator(a): Min. Ayres
Britto. Segunda Turma, julgado em 13/12/2011. Processo Eletrônico, DJe-073, publicado
em 16 abr. 2012.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 107.798. Relator(a): Min. Ayres
Britto. Segunda Turma, julgado em 20/09/2011. Processo Eletrônico, DJe-069, publicado
em 10 abr. 2012.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 106.299. Relator(a): Min. Ayres
Britto, Segunda Turma, julgado em 27/09/2011. Processo Eletrônico, DJe-066, publicado
em 02 abr. 2012.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 109.349. Relator(a): Min. Gilmar
Mendes. Segunda Turma, julgado em 25/10/2011. Processo Eletrônico, DJe-046,
publicado em 06 mar. 2012.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 110.865. Relator(a): Min. Ricardo
Lewandowski. Segunda Turma, julgado em 06/12/2011. Processo Eletrônico, DJe-239,
publicado em 19 dez. 2011.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 109.088. Relator(a): Min. Gilmar
Mendes. Segunda Turma, julgado em 08/11/2011. Processo Eletrônico, DJe-233, publicado
em 09 dez. 2011.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 108.483. Relator(a): Min. Ricardo
Lewandowski. Segunda Turma, julgado em 20/09/2011. Processo Eletrônico, DJe-217,
publicado em 16 nov. 2011.

!
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 106.446. Relator(a): Min. CL,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli. Primeira Turma, julgado em 20/09/2011.
Processo Eletrônico, DJe-215, publicado em 11 nov. 2011.

!

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 108.990. Relator(a): Min. Gilmar
Mendes. Segunda Turma, julgado em 23/08/2011. Processo Eletrônico, DJe-194,
publicado em 10 out. 2011.!

!
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