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RESUMO 

No presente trabalho monográfico foi realizado um estudo acerca das alterações do 

Código de Processo Penal promovidas pela Lei Nº 12.403, de 4 de março de 2011, 

mais especificamente no que diz respeito ao trato das medidas cautelares pessoais. 

Teve por objetivo principal analisar criticamente as mudanças promovidas pela lei, de 

acordo com a atual realidade constitucional brasileira. Prioritariamente por meio do 

método dedutivo, tentou-se verificar se as mudanças legais representariam avanços 

positivos para a sistemática processual penal brasileira. Para alcançar isso, foi utilizada 

a pesquisa bibliográfica, estudando-se a principiologia constitucional norteadora do 

Processo Penal, em especial no que diz respeito ao Princípio do Devido Processo 

Legal. Em seguida, realizou-se um comparativo entre a sistemática cautelar anterior à 

lei e sua nova abordagem. Procurou-se estabelecer uma análise descritiva das 

alterações promovidas, atravessando todas as medidas cautelares diversas da prisão em 

espécie, tecendo considerações acerca de suas finalidades e dos nuances relativos ao 

seu trato procedimental. Por fim, foram feitas considerações críticas quanto à 

eficiência da nova sistemática cautelar, apontando-se as diversas inconsistências e 

dificuldades práticas suscitadas por este diploma legal.  

Palavras-chave: Direito Processual Penal; medidas cautelares; Lei Nº 12.403/2011; prisão 

preventiva; fiança. 
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ABSTRACT 

 

 
In this monograph, a study about the changes to the Brazilian Criminal Procedure 

Code introduced by Law No. 12,403, of March 4, 2011 was made, specifically with 

regard to the handling of personal cautionary measures. Its goal was one of critically 

analyzing the main changes introduced by the law, according to the current Brazilian 

constitutional reality. Primarily by using the deductive method, we tried to verify if the 

legal changes represent positive developments for the Brazilian criminal procedure 

system. To achieve this, we used bibliographic research, through which we studied the 

constitutional principles guiding our criminal procedure, particularly with regards to 

the Due Process of Law. Then we performed a comparison between the previous legal 

cautionary system and its new approach. We sought to establish a descriptive analysis 

of the changes promoted, going throughout the various cautionary measures other than 

detention, building considerations about their purposes and the nuances of their 

procedural approach. Finally, critical considerations were made regarding the 

efficiency of the new system, pointing out various inconsistencies and practical 

difficulties raised by this statute. 

Keywords: Criminal Procedure Law; cautionary measures; Law 12.403/2011; preventive 

detention; bail. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O processo penal brasileiro vem passando por diversas transformações nos últimos 

anos. Nosso Código de Processo Penal data de 1941 e, devido às intensas mudanças jurídicas, 

sociais, políticas e culturais vividas pela nossa nação desde então, em vários aspectos, mostra-

se incompatível com a realidade atual.  

Isto se intensificou de maneira relevante em meados da década de 80, quando o 

Brasil passou por intensas modificações políticas no sentido da instituição do Estado 

Democrático de Direito, que culminaram com a promulgação da Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 1988. Por meio desta, o Brasil ingressou na tendência global de 

valorização dos direitos fundamentais do indivíduo, passando a defender intensamente as 

liberdades individuais e a dignidade da pessoa humana. 

Uma reforma constitucional implica numa mudança paradigmática de todo o 

ordenamento jurídico. Em virtude disto, toda a legislação infraconstitucional passou a ser 

interpretada de acordo com os novos ditames constitucionais de 1988, e, em muitos casos, 

tivemos revogação de dispositivos que, sem necessidade de segunda análise, clara e 

absolutamente não encontravam compatibilidade com a nova constituição. Apesar disto, e por 

uma questão até mesmo de segurança jurídica e continuidade do serviço público, muitos 

diplomas legais mantiveram-se, inicialmente, inalterados em sua maior parte, mesmo após a 

chegada da nova constituição. 

Com o intuito de atualizar e contextualizar as normas processuais com a 

modernidade, bem como adequar o referido diploma legal à Constituição Federal de 1988, o 

poder legislativo vem trazendo inúmeras alterações ao Código de Processo Penal. Dentre 

estas, cumpre ressaltar a já tardia reforma de 2008, por meio das Leis 11.689/2008, 11.690/08, 

11.719/08; bem como a Lei 11.900/09 e, mais recentemente, a Lei 12.403/2011. 

Quanto à última, tratou de compatibilizar os institutos da fiança, da liberdade 

provisória e especialmente da prisão preventiva, com os ditames da nossa Constituição 

Federal. A partir dela, a prisão preventiva passou a ser tratada como ultima ratio, em 
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reverência ao princípio da presunção do estado de inocência, previsto no artigo 5º, LVII da 

Constituição Federal. 

Além disso, a lei trouxe um rol de medidas cautelares diversas da prisão, a serem 

aplicadas nos casos em que não se mostrasse necessária e adequada a decretação da prisão 

preventiva. Com isso, buscou expurgar do nosso ordenamento a pouco razoável definição 

binária de possibilidades de estado do réu durante o processo, qual seja: liberdade plena ou 

prisão. Criou-se uma gradação de restrições à liberdade por meio das medidas cautelares, que 

culmina com a prisão preventiva, como medida final de restrição de liberdade, a ser utilizada 

apenas como último recurso, em situação extrema. 

Apesar da tentativa modernizadora do legislador quanto à referida Lei, ainda persiste 

a dúvida sobre o real sucesso das inovações no que diz respeito à defesa dos princípios 

constitucionais, bem como se, seguindo a nova sistemática, será possível compatibilizar 

garantismo e efetividade da sanção no âmbito do processo penal. Além disso, é necessário 

vislumbrar em que pontos as mudanças propostas por essa reforma compatibilizam-se com os 

dispositivos legais que remanesceram inalterados, de modo a possibilitar uma correta 

sistematização e organização das regras processuais e procedimentais relativas à liberdade e 

prisão do réu. 

Acreditamos ser essencial o estudo crítico das inovações trazidas pela Lei, por tratar-

se de matéria de extrema importância e com diversos reflexos não só para o universo jurídico, 

mas também para a ordem social como um todo. Sabemos que a questão da liberdade e prisão 

do réu, em especial na ausência de condenação transitada em julgado, é de extrema 

delicadeza, na medida em que se insere contextualmente no conflito entre a noção popular de 

―impunidade‖ e os preceitos garantistas de respeito aos direitos fundamentais do indivíduo. 

Além disso, problemas de abrangência nacional, tais quais o déficit de vagas e 

consequente crise do sistema penitenciário brasileiro, somado ao crescente aumento da 

população carcerária e dos índices de criminalidade em geral, trazem à tona a discussão sobre 

o rigor e os fundamentos teóricos da legislação processual penal brasileira em todos os setores 

da sociedade. 

Com isso em mente, faz-se necessário, inicialmente, o estudo aprofundado da 
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sistemática principiológica do Estado Democrático de Direito segundo a Constituição Federal, 

bem como a apreciação dos aspectos históricos envolvidos na construção da redação atual do 

nosso Código de Processo Penal. 

Em seguida, devemos estudar as considerações e definições teóricas relacionadas à 

cautelaridade, que é o tema principal da Lei Nº 12.403/2011. Buscaremos, então, associar a 

concepção jurídica e processual de cautelaridade com o sistema processual penal, tentando 

encontrar uma distinção entre o trato da matéria cautelar em sede de processo civil e de 

processo penal. 

Entendemos que não é possível realizar um estudo da reforma proposta ao trato 

cautelar do réu pela Lei Nº 12.403/2011 sem traçar um comparativo direto entre a nova 

sistemática e a redação legislativa anterior. Por isso, será essencial estudar a sistemática 

cautelar anterior á reforma, frisando os pontos principais que foram alterados pela Lei. 

 Por fim, devemos analisar a fundo as alterações propostas pela lei, em especial no 

que diz respeito às medidas cautelares diversas da prisão em espécie e as alterações relativas à 

prisão preventiva. O estudo deverá feito de maneira inicialmente descritiva, para só depois 

podermos tecer considerações de natureza crítica. 

Por meio dessa abordagem, buscaremos responder à pergunta-chave que caracteriza a 

problematização a ser resolvida pelo trabalho, qual seja: se representariam as alterações 

trazidas pela Lei 12.403/2011 avanços positivos para a sistemática processual penal no Brasil, 

e em que medida.  

No que diz respeito aos aspectos metodológicos, a busca pela solução da 

problemática se dará primordialmente por meio da pesquisa bibliográfica. A investigação das 

hipóteses será feita por meio do estudo de livros e artigos de autoria de doutrinadores 

consagrados em relação ao assunto, bem como a pesquisa de julgados atuais quanto ao tema, 

além da pesquisa documental, que envolve a legislação, atos normativos e demais documentos 

concernentes à problemática.  

Quanto à utilização dos resultados da pesquisa, trata-se de um trabalho de pesquisa 

pura, objetivando expandir o conhecimento sobre o tema. 
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Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, pois busca 

maiores informações sobre o assunto ao mesmo tempo em que tenta descrever em detalhes a 

nova sistemática das medidas cautelares pessoais no processo penal advinda da Lei Nº 

12.403/2011, interpretando criticamente tais inovações. 
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1 DIREITO PROCESSUAL PENAL NO BRASIL E CAUTELARIDADE 

Antes de estudarmos a Lei Nº 12.403/2011 propriamente dita, devemos, inicialmente, 

buscar a contextualização de tal estudo, investigando a evolução histórica dos nossos 

institutos processuais penais.  

Em seguida, é essencial introduzir a principiologia constitucional concernente ao 

processo penal brasileiro, pois na atual realidade constitucional de nosso país, todos os 

dispositivos legais devem buscar sua validade no texto constitucional. 

Por fim, mostra-se necessário introduzir o estudo da cautelaridade jurídica, em 

especial no que diz respeito ao processo penal, tendo em vista ser este o principal assunto da 

texto legislativo objeto do estudo. 

 

1.1 Evolução Histórica do Código de Processo Penal 

 

O Código de Processo Penal que vigora até o atual momento no Brasil foi criado por 

meio do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. A compreensão do contexto histórico 

no qual se inseriu a edição desta legislação codificada é importante para que possamos 

entender a natureza de seu conteúdo normativo. 

Em 1941, o mundo atravessava os tenebrosos eventos da Segunda Guerra Mundial. 

O Brasil, apesar de distante da problemática política que ensejou tais conflitos, também sofria 

influências de natureza social, cultural, política e econômica graças à situação de instabilidade 

global. Getúlio Vargas governava o país há mais de 10 anos ininterruptos, e desde 1938, havia 

sido implantado o Estado Novo, regime político ditatorial adotado por Vargas sob escusa de 

uma pretensa conspiração comunista para tomar o poder. 

Tal período da História Brasileira é marcado pelo autoritarismo, centralização do 

poder, nacionalismo e anticomunismo. Nesse contexto, o jurista e então Ministro da Justiça de 

Getúlio Vargas, Francisco Campos, encarregou-se da redação do Código de Processo Penal de 

1941. O referido instituto seguia a sistemática da Constituição então vigente, de 1937, 
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também redigida por Francisco Campos. Trata-se da chamada ―Polaca‖, uma Constituição 

criada para justificar o governo ditatorial do Estado Novo, inspirada pela constituição vigente 

na Polônia naquela época. 

Assim sendo, é fácil compreender as raízes autoritárias e policialescas do nosso 

Código de Processo Penal. Em sua redação original, o Código de Processo Penal tinha como 

princípio fundamental a presunção de culpabilidade, não a de inocência. Nesse sentido, o 

Processo Penal tinha mero caráter de aplicação da Lei Penal no caso concreto, diferente da 

atual natureza de garantia. Essa posição era condizente com a necessidade do governo 

ditatorial de exercer o poder de polícia e controlar duramente qualquer tipo de perturbação à 

ordem estabelecida.  

Estávamos longe dos ditames da razoabilidade ou proporcionalidade. A prisão era 

regra, e o acusado já era tratado como condenado desde o início do processo. Segundo 

Eugênio Pacelli: 

Na redação primitiva do Código de Processo Penal, até mesmo a sentença 

absolutória não era suficiente para se restituir a liberdade do réu, dependendo do 

grau da infração penal (o antigo art. 596). Do mesmo modo, dependendo da pena 

abstratamente cominada ao fato, uma vez recebida a denúncia, era decretada, 

automática e obrigatoriamente, a prisão preventiva do acusado, como se realmente 

culpado de tratasse (o antigo art. 312)
1
. 

Apesar de ainda vigorar em 2012, mais de meio século depois, a redação do Código 

de Processo Penal de 1941 sofreu diversas modificações ao longo dos tempos, sempre 

tentando atualizar-se aos novos contextos jurídicos, sociais e políticos brasileiros. 

Obviamente, a peculiar natureza dos procedimentos relativos à prática legislativa no nosso 

país tornam evidente a carência de cuidado que há com a coesão e aplicabilidade prática de 

um instituto legislativo codificado, quando objeto de atualizações necessárias. Assim sendo, 

em diferentes períodos desde sua vigência, o Código de Processo Penal sofreu com o 

descompasso e a falta de harmonia entre o tratamento recebido por diferentes assuntos. Isso 

não é de causar espanto, tendo em vista que o Código de Processo Penal de 1941 vigorou no 

Brasil sob a égide de quatro constituições diferentes (1937, 1946, 1967 e 1988). Com o passar 

dos anos, fica cada vez mais evidente a dificuldade em se manter uma legislação fundada 

originariamente em bases tão diferentes das atuais. 

                                                           
1
 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 5. 
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Após atravessar um longo período de ditadura militar, iniciado em 1967, o Brasil 

passava por um processo de redemocratização, desde 1985. As transformações sociais e 

políticas vividas pelo país não mais se adequavam ao texto constitucional de 1967, motivo 

pelo qual era premente a promulgação de uma nova Constituição. Em 5 de outubro de 1988, 

foi promulgada a Constituição Federal da República Federativa do Brasil. O texto 

constitucional de 1988 veio no sentido de firmar o Estado Democrático de Direito, pautado no 

respeito irrestrito aos direitos e liberdades individuais, garantindo ampla atuação do Poder 

Judiciário como agente de reparação a qualquer lesão ou de defesa a qualquer ameaça de lesão 

a direitos. Em especial, importante ressaltar o destaque dado pela Constituição Federal de 

1988 ao princípio da dignidade da pessoa humana, que ganhou caráter de direito fundamental 

e viria a alterar profundamente a interpretação da matéria penal e processual penal no Brasil. 

A valorização de tal princípio não só se deu por conta da evolução dos estudos quanto ao 

assunto, mas também como meio de evitar que se repetissem os diversos abusos cometidos 

pelas autoridades estatais durante o período ditatorial. Os anseios de liberdade, democracia e 

respeitos ao indivíduo, duramente reprimidos durante a ditadura militar, tornaram-se basilares 

na modernização da sociedade por meio da Constituição Federal de 1988. 

A tendência de defesa aos valores democráticos e aos direitos fundamentais do 

homem não se tratava de fenômeno isoladamente nacional. Em 1969, firmou-se entre os 

estados integrantes da Organização dos Estados Americanos o Pacto de San José da Costa 

Rica, também conhecido como Convenção Americana de Direitos Humanos. Tal tratado 

internacional dispõe sobre a maximização da efetividade dos direitos fundamentais, 

garantindo seu pleno exercício a todos sujeitos à sua jurisdição, sem distinções. O Brasil só 

veio a ratificar tal tratado 1992, por meio do decreto nº 678 de novembro de 1992. 

Em 2008, as Leis nº 11.689, 11.690 e 11.719 marcaram o que ficou conhecido como 

a reforma do Código de Processo Penal de 2008. Em 2011, a Lei 12.403, objeto de estudo 

principal deste trabalho monográfico, continuou a tendências legislativa de cunho 

modernizador e atualizador do Código de Processo Penal. A palavra de ordem é adequar 

nossa legislação de Processo Penal à Constituição Federal que hoje vigora. Temos um espaço 

de tempo de quase 50 anos entre a edição original do nosso Código de Processo Penal, de 

1941, e a atual Constituição Federal da República Federativa do Brasil, de 1988. Os valores 

sociais que inspiraram ambos os institutos normativos diferem fundamentalmente e são quase 
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que opostos. Nesse sentido, adequar a legislação processual penal à nova realidade 

constitucional, com enfoque especial nos direitos fundamentais e individuais, é prioridade dos 

legisladores. 

A tramitação do que hoje é a Lei 12.403/2011 foi um processo bastante tortuoso. Tal 

modificação legislativa advém do PLS 4208, que foi apresentado originalmente em 2001. Por 

dez anos, tramitou lenta e silenciosamente tal projeto de lei, que buscava principalmente 

introduzir medidas pessoais alternativas à prisão preventiva no nosso ordenamento. Nesse 

meio tempo, ocorreu a reforma de 2008 do CPP, e já passou a tramitar o PLS 156, de 2009, 

que objetiva criar um Código de Processo Penal inteiramente novo. Ao invés de adiantarem-

se os trabalhos de aprovação do referido projeto de lei, ressurgiu e foi aprovado o que agora é 

a Lei 12.403/2011, ou seja, mais uma reforma pontual e específica do já arcaico e retalhado 

Código de Processo Penal de 1941, reforma essa que já veio com defasagem de uma década 

inteira de estudos e trabalhos legislativos. 

Atualmente, os aplicadores do Direito tentam adequar-se às recentes alterações 

sofridas pelo Código de Processo Penal, mas tendo em mente que, a qualquer momento, toda 

a atual sistemática virá a ser substituída pelo produto da tramitação do Novo Código de 

Processo Penal. No entanto, paira a incerteza quanto à celeridade de sua aprovação, que pode 

vir a ser realizada no próximo ano, ou daqui há mais de uma década. Segundo Lopes Junior, 

―O PLS 156, por sua magnitude, terá lenta tramitação, pois muitos são os pontos de 

tensionamento e, principalmente, vasto é o campo para as disputas institucionais e os espaços 

de poder a serem ocupados‖
2
. 

 

1.2 Princípios Fundamentais do Processo Penal 

 

O estudo dos princípios é o ponto de partida para a compreensão de qualquer matéria 

jurídica. Servem eles como base para a interpretação e aplicação do texto legal, bem como, 

até mesmo, para sua construção e reforma. Segundo Reale: 

                                                           
2
 LOPES JUNIOR, Aury. O Novo Regime Jurídico da Prisão Processual, Liberdade Provisória e Medidas 

Cautelares Diversas: Lei 12.403/2011. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 2. 
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 (...) os princípios são verdades fundantes de um sistema de conhecimento, como tais 

admitidas, por serem evidentes ou por terem sido comprovadas, mas também por 

motivos de ordem prática de caráter operacional, isto é, como pressupostos exigidos 

pelas necessidades da pesquisa e da práxis
3
. 

Para Alexy apud Galuppo: 

Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida 

possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Portanto, os 

princípios são mandados de otimização, que estão caracterizados pelo fato de que 

podem ser cumpridos em diferentes graus, e que a medida devida de seu 

cumprimento não só depende das possibilidades reais, como também das jurídicas 

(...). De outro lado, as regras são normas que só podem ser cumpridas ou não. Se 

uma regra é válida, então deve-se fazer exatamente o que ela exige, nem mais nem 

menos. Portanto, as regras contêm determinações no âmbito do fático e 

juridicamente possível
4
. 

Dessa maneira, antes de adentrarmos nas questão legal a ser analisada, cumpre-nos 

estudar os princípios norteadores do processo penal brasileiro em sua atual sistemática. 

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a estrutura principiológica do 

nosso Código de Processo Penal sofreu diversas alterações. Numa tentativa de interpretar o 

Processo Penal sob a ótica do Estado Democrático de Direito, valorizador dos direitos e 

liberdades individuais, a doutrina vem fazendo uma verdadeira releitura estrutural do Código 

de Processo Penal, numa tentativa de adequá-lo à atual realidade jurídica do nosso país. 

Tenta-se fazer do Direito Processual Penal um Direito de fundo constitucional. 

Vislumbram-se, portanto, os princípios como garantias individuais frente ao Estado e 

aos demais indivíduos. Nessa diapasão, em matéria de direito processual, o princípio do 

devido processo legal, previsto no art. 5º, LIV, da Constituição da República Federativa do 

Brasil, de 1988, com a redação: ―ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 

devido processo legal‖ serve como norma geral, subdividindo-se em diversos outros 

princípios mais específicos, que objetivam a eficácia plena da garantia ao justo processo. 

A doutrina elenca uma verdadeira infinitude de princípios relacionados  ao Processo 

Penal. Não nos seria possível, neste trabalho, estudar aprofundadamente todos eles, motivo 

pelo qual é necessário eleger os que trazem relação mais intrínseca com o tema a ser 

                                                           
3
 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 305. 

4
 ALEXY, Robert apud GALUPPO, Marcelo Campos. Os princípios jurídicos no Estado Democrático de 

Direito: ensaio sobre o modo de sua aplicação. Brasília: Revista de Informação legislativa,  a. 36 n. 143, p. 193, 

1999. 
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investigado. Dentre tais princípios, interessam-nos em especial os princípios do 

contraditório, da ampla defesa, do estado de inocência, da motivação e imparcialidade do 

juiz, da verdade real e da razoável duração do processo, na medida em que possuem maior 

pertinência temática com o estudo proposto, pois nos ajudarão a entender os caminhos que 

tentam seguir as mais recentes reformas do nosso Código de Processo Penal. 

 

1.2.1 Princípio do Contraditório 

 

 O Princípio do Contraditório extrai-se da ideia de devido processo legal. Em linhas 

gerais, tal princípio pode ser definido como garantia da ciência de ambas as partes quanto ao 

todos os atos do processo, bem como a possibilidade de fazer contrariedade a estes. Tal 

princípio busca estabelecer o equilíbrio entre as partes na relação processual, garantindo uma 

abordagem dialética de todos os atos e fatos apresentados em juízo. 

Com efeito, podemos extrair da definição do Princípio do Contraditório que este 

deve ser observado em relação tanto à acusação quanto à defesa. É inegável que manifesta-se 

de maneira preponderante em relação à defesa, até mesmo como mecanismo de garantir o 

balanceamento da relação processual, pois não se pode comparar a posição ocupada pelo 

indivíduo, enquanto acusado em processo criminal, com aquela do Estado, que promove sua 

persecução penal. Contudo, não concordamos com a tese defendida por alguns estudiosos de 

que a atuação deste princípio estaria restrita ao interesse da defesa. Na lição de Bedê Júnior:  

Alegar que a acusação não pode invocar a referida garantia, ao argumento de que se 

situa entre as garantias individuais e as liberdades fundamentais, é absolutamente 

inconsistente, pois desconsidera a evolução dos direitos fundamentais e o perfil 

constitucional do Ministério Público
5
.  

O órgão do Ministério Público, enquanto representante dos interesses da 

coletividade, também goza das garantias estabelecidas pela Constituição Federal. Não se pode 

inferir que tais direitos fundamentais aplicar-se-iam apenas a pessoas físicas, até porque negar 

a garantia do contraditório ao Ministério Público demonstraria claro desrespeito aos interesses 

da sociedade, à qual interessa um processo justo e dialético, e, por consequência, dos 

indivíduos que a integram. 
                                                           
5
 BEDÊ JÚNIOR, Américo; SENNA, Gustavo. Princípios do Processo Penal: Entre o garantismo e a efetividade 

da sanção. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 130. 
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A importância do Princípio do Contraditório é eficientemente delineada por Oliveira, 

quando diz que ―(...) uma estrutura dialética de afirmações e negações pode se revelar 

extremamente proveitosa na formação do convencimento judicial, permitindo uma análise 

mais ampla de toda a argumentação pertinente à matéria de fato e de direito‖.
6
 Tal estrutura 

compõe-se de dois elementos básicos: direito à informação e direito à manifestação. 

O direito à informação consiste na necessidade de que ambas as partes tomem 

conhecimento da existência do feito, bem como de todas as alegações da parte adversa. Tal 

direito realiza-se através de comunicações dos atos processuais, tais quais a citação, as 

notificações e intimações. Para serem válidas, tais comunicações devem proporcionar efetivo 

conhecimento às partes, não bastando a comunicação formal ou presunção de ciência, salvo 

nos casos do réu que se oculta para não ser citado, ocasião em que poderá ser citado por hora 

certa, nos moldes do art. 362 do CPP.  

Sem a devida informação, torna-se inviável a efetiva participação da parte no 

convencimento judicial. Além disso, busca-se satisfazer a vedação da surpresa, uma vez que o 

bem tutelado em sede de Processo Penal é de enorme préstimo para o indivíduo, qual seja a 

sua liberdade. Assim sendo, a não observância do direito a informação pode levar à nulidade 

do processo. Sobre o assunto, inclusive, dispõe a Súmula 707 do STF, com a seguinte 

redação: ―Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões 

ao recursos interposto da rejeição da denúncia, não suprindo a nomeação de defensor dativo‖. 

Seguindo uma lógica sequencial, o direito à manifestação deve ser oportunizado após 

o direito à informação. Não tem valia a mera comunicação dos atos processuais à parte 

interessada, se não for garantida a contrariedade destes atos. É essencial para a eficiente 

formação do convencimento do juiz que sejam analisadas e ponderadas as duas versões 

(acusatória e de defesa) de cada alegação. 

A manifestação não consiste tão somente na oitiva da parte adversa, devendo, 

também, ser oportunizada a ela a possibilidade de provar suas alegações. Assim sendo, o 

direito à manifestação pode ser exercido por meio da argumentação ou da apresentação de 

provas. 

                                                           
6
 OLIVEIRA, op. cit, p. 44. 
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Conclui-se imprescindível o respeito ao contraditório como meio, inclusive, de 

elucidar a verdade dos fatos, às vezes obscurecida pela exposição parcial de apenas uma das 

partes. No processo penal, como veremos a seguir, preza-se a busca pela verdade real, não 

sendo suficiente verdades fictas ou presumidas. Assim sendo, o juiz deve se valer da 

confrontação dos fatos e argumentos das partes para alcançar uma visão mais completa da 

controvérsia, realizando, portanto, uma prestação jurisdicional mais justa, adequada e 

comprometida com a realidade. 

 

1.2.2 Princípio da Ampla Defesa 

 

Dentro da doutrina, há a controvérsia quanto à natureza do Princípio da Ampla 

Defesa. Alguns definem tal princípio como um desdobramento do Princípio do Contraditório. 

Nesse sentido, Bedê Júnior e Gustavo Senna (2009, p. 178) defendem que: ―Inerente ao 

contraditório é a ampla defesa. (...) A Ampla defesa é por si mesma uma garantia genérica que 

se concretiza em muitas outras, sendo impossível delimitar aprioristicamente todo o seu 

alcance‖
7
. Outros acreditam que o contraditório encontraria seu limite na participação, vindo a 

ampla defesa a se manifestar como garantia da efetividade desta participação. Como defensor 

desta vertente, Oliveira assevera:  

Embora ainda haja defensores da ideia de que a ampla defesa vem a ser apenas o 

outro lado ou a outra medida do contraditório, é bem ver que semelhante 

argumentação peca até mesmo pela base.  

É que, da perspectiva da teoria do processo, o contraditório não pode ir além da 

garantia de participação, isto é, a garantia de a parte poder impugnar — no 

processo penal, sobretudo a defesa — toda e qualquer alegação contrária a seu 

interesse sem, todavia, maiores indagações acerca da concreta efetividade com que 

se exerce aludida impugnação. 
8
 

 Quanto a essa discussão, com a devida vênia em relação à colocação supracitada, 

nos posicionamos no sentido de que a ampla defesa e o contraditório estariam intimamente 

atrelados, como defendido pelo primeiro autor. Acreditar que o contraditório, em sua inserção 

no processo penal, só viria a atingir a participação, sem maiores preocupações com sua 

efetividade, tornaria inócua a utilização deste princípio no contexto do devido processo legal 

                                                           
7
 BEDÊ JUNIOR; SENNA, op. cit, p. 178. 

8
 OLIVEIRA, op. cit, p. 44.  
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penal tornando-se, inclusive, completamente obsoleto frente ao Princípio da Ampla Defesa, 

que iria abranger, por derivação lógica, o Princípio do Contraditório, uma vez que não há de 

se falar em efetiva defesa se não garantida a participação. No Processo Penal, por estarem em 

tutela bens de altíssima valoração, tais quais a Liberdade e a Paz Social, entendemos que a 

efetividade da participação de ambas as partes em todas os atos do processo, como 

pressuposto do contraditório, seja em relação à defesa ou à acusação, é essencial para  a 

instrução criminal, não podendo ser tal pressuposto considerado unicamente em relação à 

defesa, sob o risco de trazer completo desequilíbrio às relações processuais, assumindo a 

realidade de que a uma das partes se exigiria efetiva participação, enquanto em relação à 

outra, contentar-se-ia com uma presunção de efetividade. 

Independentemente da discussão acerca da real natureza da ampla defesa, há certo 

consenso em relação aos meios através do qual esta se manifesta, quais sejam, principalmente,  

o direito à defesa técnica efetiva e à autodefesa. 

A defesa técnica é aquela realizada por advogado, seja ele advogado particular ou 

defensor público. Devido à complexidade do nosso ordenamento jurídico, embora exista a 

presunção de conhecimento da lei, não se pode exigir que todos tenham domínio técnico dos 

conhecimentos jurídicos. Ademais, a própria concepção de devido processo legal traz em si a 

ideia de equilíbrio processual e paridade de recursos e informações. Ora, se na relação 

processual penal, temos de um lado a sociedade, representada pelo Ministério Público, órgão 

responsável, entre outras atribuições, pela defesa do devido cumprimento da lei, é razoável 

presumir que a acusação possua pleno conhecimento da referida lei. No entanto, qualquer 

pessoa pode figurar no outro lado da relação processual, ou seja, ser parte passiva em um 

processo criminal. Isto engloba pessoas com os mais variados níveis econômicos, sociais, de 

escolaridade, conhecimentos técnicos e, por fim, conhecimento da lei. Assim sendo, é dever 

do advogado, por meio de seu domínio técnico do saber jurídico, trazer paridade de 

conhecimentos à relação processual, amparando o réu como se a si mesmo amparasse, 

garantindo a ampla efetividade de todos os seus direitos. Neste contexto, essencial a atuação 

do órgão da Defensoria Pública, uma vez que, como já citado, muitas vezes não há 

desequilíbrio apenas na paridade de conhecimento, mas também na paridade de recursos, 

dentre eles a condição financeira. 
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Já a autodefesa consiste no direito de manifestar-se pessoalmente no processo 

movido contra si. Efetiva-se no direito a ser ouvido, ou seja, interrogado. Deste modo, embora 

nosso Código de Processo Penal elenque dentro do Título VII, ―Da Prova‖, o Capítulo III, que 

vem a tratar do interrogatório do acusado, entendemos que trata-se de uma impropriedade, 

pois dentro do contexto do Princípio da Ampla Defesa, o interrogatório viria a ter caráter 

principal de meio de defesa do acusado, e não meio de prova. 

Apesar disso, entendemos tratar-se a autodefesa de direito facultativo, podendo vir a 

ser dispensado pelo réu. A própria Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, LXIII, bem 

como o Código de Processo Penal, em seu artigo 186, deixam explícito o direito ao silêncio 

do réu, ou seja, o caráter facultativo da autodefesa. No entanto, é importante ressaltar que 

trata-se de faculdade do réu, não podendo a garantia de autodefesa ser suprimida por qualquer 

outra pessoa que não o próprio titular desta, e de que o réu deverá ser informado de seu direito 

a permanecer calado, sob risco de nulidade do interrogatório.  

 

1.2.3 Princípio do Estado de Inocência 

 

O Princípio do Estado de Inocência, também conhecido como Princípio da Presunção 

de Não Culpabilidade, é um dos mais importantes para a interpretação do Processo Penal, 

bem como um dos mais violados. Tal princípio encontra respaldo constitucional no art. 5º, 

LVII da CRFB, que dispõe que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado 

de sentença penal condenatória. 

A lógica por trás desse princípio é muito simples: O processo, enquanto instrumento 

de justiça, existe com a função de garantir a aplicação da lei da maneira mais justa possível, 

por meio da formação de amplo conhecimento sobre a controvérsia (o que inclui todos os 

meios de prova e defesa admitidos em direito), bem como por meio da imparcialidade do 

julgador, de modo que se dissipem todas as dúvidas, alcançando-se, então, a verdade real. O 

meio pelo qual as dúvidas devem ser esclarecidas e, portanto, a verdade real desobstruída, é o 

processo, e todas as suas fases estão previamente disciplinadas em lei. Dessa maneira, não se 

pode presumir a verdade sem a submissão da lide ao devido processo legal, sob risco de 

macular por completo a lisura, a confiabilidade e, portanto, a justiça na aplicação da lei. O 
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Processo Penal tem o condão de, possivelmente, considerar alguém como culpado de uma 

infração penal, em seguida executando a punição cabível a este indivíduo. Assim sendo, 

parte-se do princípio de que o sujeito não cometeu a infração penal, pois somente o devido 

processo legal, através de suas diversas garantias, seria meio adequado para estabelecer a 

certeza quanto à culpabilidade. 

O Ministério Público, exercendo sua função de representante da sociedade e órgão 

acusatório, tem o ônus de apresentar a denúncia contra o indivíduo e tentar convencer o 

julgador de que este indivíduo teria cometido uma infração penal. O Juiz, enquanto figura 

imparcial, não poderia assumir que tais alegações são verdadeiras em sua total extensão sem 

primeiro instruir-se de maneira ampla quanto ao ocorrido e oportunizar o contraditório e  a 

ampla defesa. Nesse sentido, a presunção de culpa viria a fazer ruir todas as garantias 

estabelecidas pelo devido processo legal para que se oportunize a busca da verdade. Tratar-se-

ia de verdadeiro julgamento prévio. 

O estado de inocência, segundo a doutrina, efetiva-se por meio de duas garantias 

básicas: probatória e de tratamento. A garantia probatória do estado jurídico de inocência 

define que o ônus da prova no que diz respeito à existência do fato criminoso e de sua autoria 

seria exclusivamente do órgão acusatório. Já a garantia de tratamento consiste da vedação de 

que se executem restrições pessoais com caráter de pena ao réu com fundamento tão somente 

no fato deste estar sendo processado criminalmente. 

 

 

1.2.4 Princípio da Verdade Real 

 

O Princípio da Verdade Real justifica-se na ideia de que, no Processo Penal, pela 

altíssima valoração dos bens jurídicos tutelados, não se pode contentar com verdades fictas, 

presumidas ou meramente processuais. O Processo Penal deve buscar a verdade real, ou seja, 

garantir que os fatos ocorridos na realidade venham a integrar o processo, e que sejam estes 

fatos a serem considerados diretamente pelo julgador, evitando-se presunções legais quanto a 

fatos, eventos e vontades. 
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Diferentemente do Processo Civil, no qual o bem jurídico tutelável pode, em geral, 

ser traduzido em pecúnia, os bens jurídicos tutelados pelo Processo Penal são de valor 

inestimável. Entendemos que, para trazer efetividade ao Processo Civil, seja necessária a 

utilização de diversos mecanismos através dos quais é possível suprir a realidade pela verdade 

dos autos, de modo a evitar subjetivismos e ingerência excessiva e desnecessária do Estado na 

vida privada. No entanto, não se pode admitir tal postura no Processo Penal, pois a paz social, 

a segurança social e a liberdade individual são bens de importância incalculável, e somente 

poderiam vir a ser tutelados por meio do máximo conhecimento possível da verdade. 

Controvertida é a invocação do Princípio da Verdade Real no Processo Penal. Isso 

porque, por muitos anos, tal princípio serviu como fundamento para diversas condutas por 

parte dos magistrados que viriam a ferir as demais garantias e princípios basilares do Processo 

Penal, indo de encontro ao sistema processual penal acusatório, que há muito substituiu o 

sistema inquisitivo no Brasil. 

Apesar da busca pela verdade real ser colorário do Processo Penal, é necessário que 

tal princípio jamais viole o território do Princípio da Imparcialidade do Juiz. Assim sendo, 

não pode o Juiz, sob o pretexto de busca pela verdade real, assumir uma postura acusatória no 

Processo Penal, sob pena de macular por completo o devido processo legal. 

Tal princípio se efetiva de diversas maneiras no processo. Vemos manifestações de 

seus efeitos, por exemplo, na suspensão do processo quando o réu não é encontrado. Diferente 

do processo civil, a citação por edital não tem o condão de dar prosseguimento ao processo 

penal sem a presença do réu, por ser nitidamente uma citação ficta. 

Quanto à verdade real dos fatos que são objeto principal do processo, quais sejam, os 

fatos criminosos, a instrução criminal é o meio pelo qual o julgador deve alcançar tal verdade. 

No entanto, há de se questionar se haveria a possibilidade de se alcançar certeza absoluta 

quanto à verdade dos fatos. Quanto a isso, há a tendência da doutrina de identificar o 

Princípio da Verdade Real com a ideia de ausência de dúvida razoável. Nesse sentido, 

Gustavo Badaró adota o seguinte posicionamento:  

A certeza humana, mesmo que não passe de mera probabilidade – ainda que em 

altíssimo grau —, não pode ser confundida com a dúvida. É inegável que, uma vez 

que o sujeito atinja a ‗certeza‘ sobre um fato, ela constitui um estado psíquico bem 
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distinto da dúvida. Nos casos em que se atingiu um altíssimo grau de probabilidade 

de que tenha ocorrido um fato, o juiz tem a ‘certeza‘ que lhe permite decidir com 

base no que foi provado. Afora estes casos, se a probabilidade não se fizer presente 

em grau elevadíssimo, não haverá o estado subjetivo da certeza, mas sim da dúvida, 

devendo o julgador valer-se, então, das regras sobre o ônus probandi.
9
 

A presença ou não da dúvida razoável tem enormes implicações no Processo Penal, 

na medida em que a existência de dúvida, ao fim da instrução criminal, daria causa à 

absolvição pois, como já vimos, o Princípio do Estado de Inocência delibera que o ônus 

probatório quanto à existência e autoria do crime é da acusação. No entanto, também sabemos 

que a dúvida, enquanto analisada em seu aspecto genérico, é algo inerente às próprias 

limitações do conhecimento humano. Devemos, então, estabelecer o conceito de dúvida 

razoável, como uma dúvida além da mera limitação humana relativa à apreensão da verdade 

absoluta. A dúvida razoável seria, então, um estado psicológico de hesitação, mesmo que 

mínima, mas também razoável, quanto à tipicidade ou à autoria do crime. 

 

1.2.5 Princípio da Motivação e Imparcialidade do Juiz 

 

Para falar em imparcialidade do juiz, é necessário remontar à distinção entre os 

sistemas processuais penais. O sistema inquisitivo foi herdado da tradição do Direito 

Canônico, e concentrava as funções de julgador e acusador na mesma pessoa. Este sistema 

vigorou no Brasil por muito tempo, mas desde a Constituição de 1934, vemos gradativa 

substituição do sistema inquisitivo pelo sistema acusatório, que hoje vigora. 

O sistema acusatório tem como principal ideia a separação das pessoas do acusador e 

do julgador. De acordo com tal sistema, o Juiz deve manter a imparcialidade, não tomando 

partido pela defesa ou pela acusação em nenhum momento, dependendo de provocação das 

partes para apreciar ou interferir em qualquer questão probatória no processo. Dessa maneira, 

caberia ao órgão acusatório requerer todo tipo de diligência no sentido de comprovar a tese de 

que houve a infração penal, e de que o réu do processo foi o autor. 

A efetivação do sistema acusatório se dá por meio da clara separação entre a fase 

investigatória ou pré-processual, e a fase processual propriamente dita. Na fase investigatória, 

a interferência da autoridade judicial seria mínima, cabendo à autoridade policial, com 
                                                           
9
 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy apud BEDÊ JUNIOR; SENNA, op. cit, p. 102. 
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supervisão do Ministério Público, todas as diligências referentes à investigação. Colhidos 

elementos suficientes de autoria e materialidade, a peça denunciatória é oferecida. Somente a 

partir daí é que o órgão judiciário passará a atuar no feito. 

Assim sendo, a necessidade de imparcialidade do juiz deriva diretamente da lógica 

concernente ao sistema processual penal acusatório. É impossível conceber qualquer 

equilíbrio ou paridade na relação processual se o próprio julgador tiver interesse ou for 

incumbido de interferir de maneira acusatória em relação ao réu. 

Já a necessidade de motivação das decisões judiciais, imposta pelo art. 93, IX, da 

nossa Constituição Federal, nada mais é que um mecanismo essencial para garantir a efetiva 

imparcialidade do juiz. A decisão judicial é tomada segundo o livre convencimento do 

julgador, após amplo conhecimento e respeitados os preceitos do devido processo legal. No 

entanto, é necessário que tal livre convencimento adeque-se aos preceitos constitucionais e 

legais, e que tenha se formado apenas após meticulosa apreciação e valoração de todas as 

provas e argumentos apresentados pelas partes. A única maneira que temos para averiguar se 

a decisão foi tomada por motivos adequados, e não por inclinações e motivos excessivamente 

subjetivos, contrários ao ordenamento jurídico ou incoerentes, é a fundamentação escrita dos 

atos decisórios. 

A fundamentação deve, também, ser suficiente em termos de conteúdo para justificar 

a decisão. No caso das sentenças, é necessário que se avaliem todas as teses da defesa. Não é 

admissível a mera menção às provas produzidas durante a instrução, tampouco afirmar 

meramente que a decisão está ―de acordo com o que foi provado nos autos‖. É necessário que 

a motivação seja exaustiva e específica, e que haja uma análise crítica das provas apresentadas 

em juízo. 

 

1.2.6 Princípio da Razoável Duração do Processo 

 

A razoável duração do processo enquanto pressuposto do devido processo legal já 

vinha sendo discutida pela doutrina há muitos anos, no entanto apenas após a Emenda 

Constitucional nº 45, de 08.12.2004, também conhecida como emenda da ―reforma do 
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judiciário‖, criou-se norma constitucional expressa no sentido de adicionar o Princípio da 

Razoável Duração do Processo ao rol de pressupostos constitucionais do devido processo 

legal. Isso se deu por meio da redação do inciso LXXXVIII do art. 5º, que dispõe o seguinte: 

―a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo 

e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação‖. 

A mora judicial prejudica o alcance da justiça em sua concepção mais básica. Uma 

justiça excessivamente tardia, por mais ampla que seja, já é uma justiça falha. Isso ocorre de 

maneira ainda mais relevante no processo penal, onde a liberdade humana está em tutela. Não 

é de interesse do acusado, seja ele inocente ou culpado, estender a condição de incerteza 

quanto a seu destino indefinidamente, tampouco interessa à sociedade que os culpados 

somente sejam apenados muitos anos após a prática delitiva, ou que os inocentes convivam 

com a agonia de uma acusação injusta por um longo período de tempo. 

Bedaque bem define a questão da celeridade processual:  

A grande luta do processualista moderno é contra o tempo. Isso porque, quanto mais 

demorar a tutela jurisdicional, maior a probabilidade de a satisfação por ela 

proporcionada não ser completa. De outro lado, impossível a entrega imediata da 

prestação, pois a verificação de efetiva existência do direito demanda exame 

cuidadoso dos fatos alegados, o que não pode ser feito instantaneamente. Talvez o 

maior problema enfrentado pelo operador e pelo consumidor do processo seja a 

compatibilização entre esses dois valores opostos: a urgência na entrega de tutela e a 

necessidade de investigação dos fatos constitutivos de direito pleiteado.
10

 

Nesse sentido, percebe-se claro conflito de princípios. A celeridade processual busca 

sua eficácia na mão contrária das demais garantias processuais. Todas buscam a justiça: o 

contraditório, a ampla defesa e demais garantias das partes objetivam alcançar o sentido 

material da justiça, que é a adequação  à realidade, a verdade real, bem como o respeito ao 

estado de inocência e a dignidade da pessoa humana. A razoável duração do processo, no 

entanto, almeja que a prestação jurisdicional seja realizada da maneira mais célere possível. A 

ideia não é, obviamente, suprimir garantias essenciais para garantir uma prestação de 

qualidade inferior, porém mais rápido. É necessário estabelecer níveis razoáveis de respeito a 

todas as garantias, num verdadeiro sopesamento de princípios, de modo a impedir excessos. 

Não se busca um processo instantâneo sem nenhuma qualidade além da celeridade, ou seja, 

                                                           
10

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência 

(tentativa de sistematização). 3. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 114. 
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com pouquíssimo grau de confiabilidade e adequação à verdade, e portanto, injusto. Mas 

também não devemos considerar a celeridade apenas em último plano, sob o risco de tornar o 

objeto da pretensão inócuo em todos os aspectos.  É necessário ponderar, razoavelmente, até 

que ponto as garantias e procedimentos legais criados com a finalidade de trazer a justiça ao 

processo têm o poder de, efetivamente, aproximar a decisão judicial da verdade e da equidade, 

e se a medida dessa aproximação é proporcional ao tempo por tais procedimentos despendido. 

A razoável duração do processo encontra diversos obstáculos para sua efetivação. 

Dentre eles, a ausência de prazo máximo de duração para diversos atos processuais, em 

especial no processo penal, revela-se como um verdadeiro empecilho à celeridade processual. 

Verifica-se que apenas às partes litigantes do processo são estabelecidos prazos, não havendo 

disciplina legal no sentido de estabelecer ao órgão julgador prazos para a prestação 

jurisdicional. Os prazos impróprios, destinados aos juízes e auxiliares da justiça, em geral, 

não possuem qualquer sanção processual prevista em virtude de seu descumprimento. Graças 

a isso, na maior parte do tempo, mostram-se completamente desprovidos de efetividade, e são 

desrespeitados cotidianamente. 

Não há de se pensar, obviamente, que a mera imposição de sanções aos prazos 

impróprios é capaz de garantir a celeridade processual. Analisando-se, em especial, a situação 

de afogamento da justiça criminal de primeira instância, não se pode atribuir total 

responsabilidade ao judiciário pela morosidade processual. Aliada a essa imposição, é 

necessário que os procedimentos legais sejam revistos e desburocratizados em diversos 

aspectos, bem como haja investimento público em tecnologia e pessoal adequado à demanda, 

buscando-se não só a cobrança de uma tramitação mais célere, mas também dando ao 

judiciário os meios para alcançar tal celeridade. 

 

1.3 Processo Penal e Cautelaridade 

 

Tendo em vista todo o sistema de princípios e garantias constitucionais e sua 

inserção no Processo Penal, percebe-se que, para que haja respeito ao devido processo legal, 

demanda-se uma quantidade significativa de tempo e recursos por parte do órgão judiciário. 

Quanto mais abreviado é o procedimento penal, menor espaço terá para maximizar a eficácia 
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da ampla defesa e do contraditório. Dessa forma, a justiça criminal cotidianamente lida com  o 

conflito entre efetividade e garantismo, entre razoável duração do processo e ampla defesa. 

Todos esses princípios inserem-se em um princípio maior que é o devido processo legal, e faz 

parte do sentido deste princípio o sopesamento razoável de todos os princípios que o 

integram.  

Desse modo, é fácil perceber que há situações nas quais não se pode aguardar o 

término do processo, em toda a sua amplitude e complexidade, para que sejam tomadas 

medidas no sentido de acautelar direitos fundamentais ameaçados de lesão irreparável. As 

medidas cautelares são o meio pelo qual o judiciário vem a tutelar a proteção desses direitos, 

de maneira temporária, durante o curso do processo. 

Diferentemente do que ocorre no processo civil, o processo penal não conta com uma 

sistemática processual cautelar autônoma, sendo a matéria cautelar discutida no bojo do 

próprio processo de conhecimento. Além disso, percebe-se, por grande parte da doutrina, 

jurisprudência e até mesmo da própria dicção legal, esforços no sentido de traduzir o 

funcionamento do processo cautelar civil para o processo penal, em especial no que diz 

respeito aos seus fundamentos. Esta posição nos parece, do ponto de vista semântico, 

incorreta, pois as especificidades referentes ao objeto do processo penal tornam inviável a 

utilização de fundamentos teóricos mais gerais, aplicáveis apenas à matéria cível. Este 

posicionamento é oportunamente delineado por Aury Lopes Jr., quando afirma: ―O equívoco 

consiste em buscar a aplicação literal da doutrina processual civil ao processo penal, 

exatamente em um ponto em que devemos respeitar as categorias jurídicas próprias do 

processo penal, pois não é possível tal analogia‖
11

. 

No processo cautelar civil, os requisitos para a concessão da tutela cautelar são o 

fumus boni iuris e o periculum in mora. O fumus boni iuris, ou ―fumaça do bom direito‖, pode 

ser definido como a verossimilhança das alegações, ou seja, a aparência de que a parte que 

vem a requerer a tutela cautelar efetivamente tem direito ao objeto do processo principal. Já o 

periculum in mora pode ser entendido como o perigo da demora na prestação jurisdicional, ou 

seja, que o decurso de tempo é capaz de ferir de maneira irremediável a efetividade do 

processo principal. 
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 LOPES JUNIOR, op. cit, p. 7. 
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É comum utilizar estes mesmos requisitos como os autorizadores das medidas 

cautelares no processo penal, o que nos parece equivocado, na medida em que transporta 

institutos cíveis sem respeitar as particularidades da matéria criminal. Se não, vejamos: o que 

configuraria o fumus boni iuris no processo penal? O direito em questão no processo principal 

não é o poder de punir do estado, mas sim a liberdade do acusado. O poder de punir do estado 

só poderia vir a ser exercido se comprovado o cometimento da ação criminosa. No entanto, 

como já vimos, presume-se o estado de inocência do réu. Assim sendo, o requisito correto, 

nesse caso, não seria uma aparência de bom direito, mas sim uma aparência de cometimento 

do crime, identificada por Aury Lopes Jr. como fumus comissi delicti. 

O periculum in mora também se mostra semanticamente inadequado ao processo 

penal. O perigo, em matéria de processo penal, a ser tutelado por medidas cautelares, não é o 

perigo na demora da prestação jurisdicional, mas sim o perigo derivado da situação de 

liberdade do acusado, quando demonstrado que este pode vir a tumultuar o normal 

desenvolvimento do processo, fugir, ou perturbar a ordem pública. Assim sendo, mais 

adequado seria invocar um periculum libertatis, ou seja, perigo decorrente do estado de 

liberdade do réu. 

A discussão sobre a cautelaridade no processo penal vem se acalorando ainda mais 

ultimamente por conta da edição da Lei de nº 12.403/2011, objeto deste trabalho, que veio a 

tratar exatamente das medidas cautelares no processo penal. Anteriormente, a matéria cautelar 

resumia-se basicamente às prisões cautelares. As chamadas ―medidas assecuratórias‖ 

(sequestro, hipoteca legal, arresto de imóveis) também têm natureza cautelar, no entanto, não 

enquadram-se como medidas cautelares pessoais, na medida em que incidem sobre bens, e 

muito assemelham-se às medidas de natureza cível. Já as chamadas medidas cautelares 

pessoais, que incidem diretamente sobre os direitos e liberdades do acusado, merecem 

especial enfoque por serem peculiares ao processo penal. 

Por ausência de previsão legal, anteriormente à Lei Nº 12.403/2011, era comum a 

invocação do ―poder geral de cautela‖, previsto no art. 798 do CPC, para justificar a aplicação 

de medidas cautelares atípicas, ou seja, sem previsão em lei.
12

 No entanto, com a edição da 

                                                           
12

 Tal prática vinha sendo reconhecida como válida, inclusive, pelo STF, que em seu Informativo 508, demonstra 

a existência de um poder geral de cautela do magistrado em sede de processo penal: ―Por não vislumbrar 
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nova lei, criou-se um rol taxativo de medidas cautelares, por meio da nova redação do art. 319 

do Código de Processo Penal. Assim sendo, torna-se injustificável a invocação do poder geral 

de cautela para aplicação de cautelares atípicas. Nesta diapasão, Aury Lopes Jr. esclarece: 

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. O processo penal é um 

instrumento limitador do poder punitivo estatal, de modo que ele somente pode ser 

exercido e legitimado a partir do estrito respeito às regras do devido processo
13.  

Cabe-nos, então, tentar entender como se deu essa mudança na sistemática cautelar 

do processo penal e o que ela representará para o futuro da aplicação da lei penal no Brasil. 

                                                                                                                                                                                     

qualquer tipo de constrangimento ilegal no ato que condicionara a revogação do decreto prisional ao 

cumprimento de certas condições estabelecidas pelo juízo de origem, ato esse mantido sequencialmente pelo 

TRF da 2ª Região e pelo STJ, a Turma indeferiu habeas corpus em que se alegava violação aos artigos 2º; 5º, II, 

XV e LVII e 22, I, todos da CF. Reputando observados os princípios e regras constitucionais aplicáveis à 

matéria, asseverou-se não haver direito absoluto à liberdade de ir e vir (CF, art. 5º, XV), de modo a existirem 

situações em que necessária a ponderação dos interesses em conflito na apreciação do caso concreto. No ponto, 

registrou-se que o ato impugnado levara em conta, para a imposição das condições, o fato de o paciente possuir 

dupla nacionalidade, além de residência em outro país, onde manteria o centro de seus negócios, conforme 

reconhecido pela defesa. Assim, considerou-se que a medida adotada teria natureza acautelatória, inserindo-se no 

poder geral de cautela (CPC, art. 798 e CPP, art. 3º) que autoriza ao magistrado impor providências tendentes a 

garantir a instrução criminal e também a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Enfatizou-se, ainda, que os 

argumentos relativos à eventual transgressão do direito à liberdade de locomoção e dos princípios da legalidade e 

da não culpabilidade se inter-relacionariam, não havendo como acolhê-los pelos mesmos fundamentos já 

expostos. De igual forma, rejeitaram-se as assertivas de ofensa ao princípio da independência dos Poderes e da 

regra de competência privativa da União para legislar sobre direito processual, haja vista que a decisão não 

inovaria no ordenamento jurídico e não usurparia atribuição do Poder Legislativo. Precedente citado: HC 

86758/PR (DJU de 1º.9.2006)‖. HC 94147/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, 27.5.2008. (HC-94147). 
13

 LOPES JUNIOR, op. cit, p. 11. 
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2 AS MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS NO PROCESSO PENAL 

Adentrando o estudo das medidas cautelares pessoais no processo penal, mostra-se 

necessário traçar um comparativo entre a sistemática anterior à Lei Nº 12.403/2011 e o trato 

proposto por esta. Para isto, investigaremos inicialmente e em linhas gerais a redação anterior 

anterior dos artigos do Código de Processo Penal.  

Depois, partiremos para o levantamento das alterações propriamente ditas. Neste 

ensejo, falaremos sobre a nova definição da liberdade provisória, as alterações quanto à prisão 

preventiva, bem como descreveremos os nuances relativos a cada uma das medidas cautelares 

diversas da prisão introduzidas pela nova lei.  

 

2.1 A Sistemática Cautelar Anterior à Lei Nº 12.403/2011 

 

A redação anterior do artigo 282 do Código de Processo Penal previa que ―à exceção 

do flagrante delito, a prisão não poderá efetuar-se senão em virtude de pronúncia ou nos casos 

determinados em lei, e mediante ordem escrita da autoridade competente‖. Essa redação 

revela vários traços peculiares da posição adotada pelo Código de Processo Penal anterior à 

reforma de 2012. Em primeiro lugar, podemos perceber o caráter autônomo que assumia a 

prisão em flagrante delito, ou seja, não se tratava de mera detenção, mas sim de um tipo de 

prisão próprio, que excetuava-se à regra da motivação escrita pela autoridade competente. 

Sobre a necessidade de ordem escrita da autoridade competente para que efetue-se prisões, já 

se percebia forte influência do Princípio da Motivação e Imparcialidade do Juiz, de acordo 

com o que já estudamos. A redação anterior do artigo 283 vai além, dizendo que: ―A prisão 

poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à 

inviolabilidade do domicílio‖.  

A conjugação dos dois artigos citados nos permite notar que a prisão apresentava-se 

claramente como regra, e o Código de Processo Penal estaria apenas a estabelecer certas 

restrições à sua aplicação, tratando, contudo, a liberdade como uma exceção à regra da prisão. 

Neste sentido, a anterior dicção do artigo 310, trazia que:  
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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. 

 Ou seja, o estado de liberdade, garantido pelo instituto da liberdade provisória, era 

condicionado a requisitos de aplicabilidade dispostos em lei. Na ausência desses requisitos, a 

prisão em flagrante, por si só, era capaz de manter o réu preso. O juiz iria apenas analisar a 

legalidade do flagrante e se seria caso de mantê-lo, ou de aplicar o instituto da Liberdade 

Provisória. É certo que, mesmo com a opção de manutenção da prisão em flagrante, o prazo 

desta não poderia se alongar em excesso, devendo o Juiz decretar a prisão preventiva, se 

verificados os elementos que a ensejam.  Inclusive, os elementos que fundamentam a prisão 

preventiva estavam presentes no artigo 312, quais sejam a garantia da ordem pública, da 

ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, ou a garantia de aplicação da lei 

penal. Necessitava-se, obviamente, que restassem demonstrados a existência do crime e 

indícios suficientes de autoria para a aplicação da prisão preventiva. Quanto a isso, poucas 

mudanças trouxeram a nova Lei, como veremos a seguir. 

Nesse momento, já podemos delinear o aspecto geral da sistemática cautelar anterior 

à Lei Nº 12.403/2011. Tal sistemática era uma de extremos: de um lado, o julgador poderia 

acautelar o processo penal com a prisão do réu, por meio da prisão preventiva. A prisão em 

flagrante, embora de natureza pré-cautelar, também exercia certo papel de cautelaridade, na 

medida em que não havia prazo máximo estabelecido em lei, levando, em alguns casos, a 

detenções que atravessavam meses (e, em casos de extrema ilegalidade, até mesmo anos). 

Fora essas medidas, havia também a aplicação do poder geral de cautela para a aplicação de 

medidas cautelares atípicas, todavia, essa era uma criação jurisprudencial e doutrinária, não 

havendo previsão neste sentido por parte do Código de Processo Penal. 

O outro extremo era a liberdade, configurada por meio da Liberdade Provisória. A 

Liberdade Provisória, seja ela com ou sem fiança, manifestava-se como um instituto que 

possuía natureza de benefício concedido pelo julgador, e era condicionada ao compromisso 

prestado pelo réu de comparecer a todos os atos processuais.  Criava-se, então, uma situação 

dialética prejudicial aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade: valendo-se do 

procedimento expresso do Código de Processo Penal, o julgador só tinha a opção de 

estabelecer a liberdade quase que irrestrita do acusado, ou decretar o seu encarceramento. A 
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aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, através do instituto do poder geral de 

cautela do juiz (art. 798 do CPC), teve papel fundamental em garantir o acautelamento do 

processo penal respeitando aos preceitos da proporcionalidade. No entanto, tal aplicação 

advinha de uma interpretação muito ampla e subjetiva por parte do julgador, o que trazia uma 

situação de instabilidade e insegurança jurídica ao processo penal. Quais seriam as medidas 

possíveis de serem decretadas pelo juiz, sob o respaldo do poder geral de cautela? Muitos 

julgadores sequer utilizavam-se desta interpretação subsidiária do CPC, valendo-se da prisão 

preventiva em todos os casos em que havia necessidade, mesmo que mínima, de acautelar o 

processo. Do outro lado, alguns doutrinadores condenavam a utilização do poder geral de 

cautela, defendendo em seu lugar a Liberdade Provisória, sem condições não previstas em lei. 

Neste sentido, Bedê Júnior e Senna:  

No que se refere às medidas cautelares de natureza pessoal, ou seja, restritivas do 

direito de liberdade da pessoa humana, entendemos não ser possível o emprego de 

medidas inominadas, não só pela gravidade que representariam, mas também em 

virtude da interpretação sistemática da Constituição Federal, que, no art. 5º, assegura 

diversos direitos do preso (v. incs. LXI a LXVI), bem como pela estrita ligação com 

o direito substancial existente nas prisões provisórias, o que pode ser extraído do art. 

42 do CP, que permite a detração. Portanto, em relação às medidas cautelares 

relacionadas à prisão, vigora o princípio da tipicidade de direito substancial, só 

sendo permitidas as prisões provisórias taxativamente previstas em lei. 
14

 

Em boa hora, foi aprovada a Lei Nº 12.403/2011, que veio dar fim a este impasse e 

trazer maior unidade e imparcialidade à aplicação de medidas cautelares pessoais no processo 

penal, trazendo maior segurança jurídica à aplicação da lei processual penal. Há muito se 

criticava, no Brasil, a existência do binômio cautelar figurado por prisão preventiva e 

liberdade provisória. Almejava-se que houvesse uma gradação razoável entre os possíveis 

estados de liberdade provisória e a prisão cautelar, contemplando diversas medidas que não 

estariam nem muito ao céu, nem muito ao mar. 

Passemos, então, a investigar mais a fundo, as alterações trazidas por essa Lei no que 

diz respeito ao trato das medidas cautelares, em especial às medidas substitutivas da prisão. 
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2.2 Principais Alterações quanto à Tutela Cautelar do Réu. 

 

A Lei Nº 12.403/2011 alterou mais de trinta artigos do Código de Processo Penal. 

Todas essas mudanças concentraram-se no Título IX, que passou a ser nomeado como ―Da 

Prisão, das Medidas Cautelares e da Liberdade Provisória‖. A adição de ―Das Medidas 

Cautelares‖ ao título, justamente entre os termos ―prisão‖ e ―liberdade‖ demonstra, com 

clareza, qual foi o espírito das alterações propostas por esta reforma legal: introduzir, no curso 

do processo, possibilidades de estado do réu intermediárias à prisão e à liberdade.  

 

2.2.1 Liberdade Provisória e Prisão em Flagrante 

 

Primeiramente, importante criticar a consagração da expressão ―liberdade 

provisória‖, que deveria ter sido retirada da redação da nossa legislação codificada. Como 

oportunamente lembra Oliveira: 

O que é provisório é sempre a prisão, assim como todas as demais medidas 

cautelares, que sempre implicarão restrições a direitos subjetivos. A liberdade é a 

regra; mesmo após a condenação passada em julgado, a prisão eventualmente 

aplicada não será perpétua, isto é, será sempre provisória. 
15

 

A impropriedade semântica não é sem causa, no entanto. Tentou-se manter a 

nomenclatura presente na Constituição Federal de 1988, que em seu art. 5º, LXVI, traz que 

―ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, 

com ou sem fiança‖. Tal redação, apesar de equivocada e desatualizada, continua presente no 

texto constitucional e, por esse motivo, foi mantida no nosso Código de Processo Penal. 

De qualquer maneira, apesar de mantida a nomenclatura, a liberdade provisória 

sofreu forte alteração em seu sentido. Agora, liberdade provisória não tem mais natureza de 

benefício provisório concedido ao réu. A liberdade é a regra, e a prisão é a exceção. Assim 

sendo, liberdade provisória torna-se apenas um termo que descreve a restituição do estado de 

liberdade do réu após o seu aprisionamento provisório. Isso pode ocorrer logo após a análise 

do flagrante, ou mesmo por ocasião de revogação da prisão preventiva. Destaque-se que as 

medidas cautelares adicionadas ao art. 319 não identificam-se como uma situação autônoma, 

mas cumulam-se com a liberdade provisória. Assim sendo, se for o caso de aplicação de 
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qualquer uma delas, temos uma situação de liberdade condicionada ao cumprimento das 

medidas, mas que continua recebendo a nomenclatura de liberdade provisória, e continua 

tendo o sentido de restituição da liberdade do réu. Esse é o entendimento de Oliveira, quando 

diz que:  

A liberdade provisória, agora, passa a significar apenas a diversidade de 

modalidades de restituição de liberdade, após a prisão em flagrante. O art. 321, CPP 

(...) deve ser entendido nesse sentido (de restituição de liberdade do aprisionado) e 

não como fundamento para a decretação de medidas cautelares sem anterior prisão 

em flagrante. A base legal para estas últimas providências reside no art. 282, §2º, 

CPP.
16

 

Outra alteração importantíssima foi em relação ao trato da prisão em flagrante, com a 

nova redação do art. 310. Agora, após receber o auto de prisão em flagrante, o Juiz tem três 

opções: relaxamento, no caso de prisão ilegal; conversão da prisão em flagrante em prisão 

preventiva, quando presentes os requisitos desta; e concessão de liberdade provisória, com ou 

sem fiança. Não mais poderá o Juiz simplesmente ―manter o flagrante‖, como era muito 

comum anteriormente. Se acreditar que o réu deve permanecer preso, deverá decretar a prisão 

preventiva deste, por meio de decisão fundamentada, na qual deverá ser demonstrada, de 

maneira inequívoca, a presença dos requisitos da prisão preventiva. Graças a essa alteração, 

passamos a ter uma aplicação muito mais ampla do Princípio da Imparcialidade e Motivação 

do Juiz no âmbito da tutela cautelar do acusado, o que é um avanço positivo, na medida em 

que abre um leque de garantias muito maior ao réu, pois a decretação de prisão preventiva tem 

caráter decisório, podendo a fundamentação do magistrado, quando pouco acertada com a lei 

ou até mesmo com os fatos, ser diretamente conflitada por meio de Habeas Corpus. 

Anteriormente, o Juiz apenas homologava o auto de prisão em flagrante, ou manifestava-se 

pelo relaxamento da prisão. Mesmo quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, era 

possível manter a prisão em flagrante por si só, situação que feria o caráter de pré-

cautelaridade da prisão em flagrante, bem como sua essência de mera detenção. 

 

2.2.2 As Medidas Cautelares Pessoais segundo a Lei 12.403/2011. 

 

No mais, passemos a falar da mais importante alteração: as medidas cautelares 

substitutivas da prisão. Essas medidas podem ser decretadas independentemente de prévia 
                                                           
16
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prisão em flagrante, como consta na nova redação do art. 282 do CPP, em seu § 2º. Isso 

garante maior dinamicidade à tutela cautelar do acusado por parte do magistrado, que não fica 

adstrita à fase processual, podendo ser decretadas, inclusive, no curso da investigação 

criminal. 

Além disso, podem as medidas serem decretadas para substituir a prisão em 

flagrante, ou seja, por ocasião da concessão de liberdade provisória advinda da análise do auto 

de prisão em flagrante. Isso é importante, pois desde o primeiro momento, garante ao 

magistrado a possibilidade de estabelecer restrições com proporcionalidade a cada caso 

específico, não havendo a necessidade de decretar o cárcere, restrição máxima de liberdade, 

em situações que poderiam ser acauteladas eficientemente por meio de restrições muito 

menos gravosas. 

A decretação das medidas cautelares pessoais substitutivas da prisão é preferencial 

em relação à decretação da prisão preventiva, ou seja, esta deve esta ser decretada apenas 

quando o Juiz, justificadamente, acreditar que aquelas não são capazes de, por si só, 

garantirem o acautelamento do processo na situação concreta apresentada. Além disto, mesmo 

as medidas cautelares substitutivas da prisão têm certos elementos de validade, que deverão 

fundamentar a sua decretação. Ou seja, não poderão ser aplicadas em qualquer caso, e 

necessitam de motivação escrita do Juiz, pautada nestes fundamentos, para que sejam 

consideradas válidas. Tais fundamentos fazem parte do postulado da proporcionalidade, que 

deve revestir a tutela cautelar do acusado em todos os momentos. Isso porque as medidas 

cautelares pessoais, seja a prisão, sejam as medidas substitutivas desta, situam-se numa zona 

tênue de incidência de objetivos conflituosos da tutela processual penal, quais sejam a 

efetividade do processo e  a garantia da presunção do estado de inocência. E sempre que 

princípios, garantias, fundamentos ou objetivos normativos entram em conflito, as regras da 

razoabilidade e da proporcionalidade devem ser levadas em consideração para que possa 

haver o sopesamento adequado de todas as forças atuantes. 

O nosso Código de Processo Penal define tais fundamentos de validade das medidas 

cautelares pessoais como a necessidade da medida e sua adequação. Ambos os fundamentos 

encontram-se previstos na nova redação do art. 282 do CPC, em seus incisos I e II. Vejamos: 

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas 
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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. 

A necessidade é o fundamento primário para a aplicação das medidas cautelares. Se 

não há necessidade de aplicação de uma medida cautelar, sequer há de se falar em adequação 

da medida à situação proposta. Entendemos que a necessidade está diretamente relacionada à 

efetividade do processo, ou seja, que a aplicação de medidas cautelares se faz necessária para 

que os objetivos da tutela penal não sejam ameaçados ou esvaziados por completo. Deixando 

de lado a frutífera discussão se seria o Direito Penal adequado para a redução da 

criminalidade, é fato que, em determinadas situações, o Estado não pode omitir-se e aguardar 

o trânsito em julgado da sentença para adotar certas medidas em caráter de provisoriedade e 

urgência, no sentido de acautelar direitos sociais ou até mesmo individuais ameaçados. Aqui, 

se trata de objeto em muitos aspectos diferente do tutelado pela ação principal, motivo pelo 

qual muito se almeja a implementação de um processo cautelar penal autônomo, como ocorre 

no Direito Civil. Além da necessidade para evitar a prática de infrações penais, talvez mais 

importante é a necessidade para a instrução ou para a investigação criminal. Isso porque, 

nesse caso, há uma relação intrínseca entre o bem jurídico ameaçado (qual seja, a lisura da 

investigação e da instrução criminal) e o resultado que há de ser produzido pela prestação 

jurisdicional. Em não existindo a possibilidade de restringir a liberdade do acusado com base 

em fundado receio de prejuízos à instrução ou à investigação, a justa aplicação da lei penal 

estaria corriqueiramente em constante ameaça. É razoável admitir que, para uma pessoa que 

tem contra si a iminência de uma condenação criminal, todo tipo de recurso para resguardar a 

sua liberdade é levado em consideração. É natural para o ser humano almejar e defender 

sempre sua própria liberdade. Se o julgador não contasse com algum instrumento no sentido 

de proteger o processo, a investigação e a busca pela verdade real de interferências injustas do 

acusado, a tarefa de julgar tornar-se-ia mais difícil, menos eficiente e desacreditada em 

grandes proporções.   

No que diz respeito à adequação, trata-se de fundamento essencial para a escolha da 

medida cautelar. Uma vez que o Juiz considera necessária a aplicação de alguma medida 
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cautelar para proteger o processo, a investigação ou impedir a prática de infrações penais, é 

necessário que seja escolhida uma medida adequada à situação fática. O juízo de 

adequabilidade funciona no sentido de mensurar e qualificar a ameaça ao processo ou à 

investigação, bem como a probabilidade de prática de nova infração penal. Depois, dentre as 

medidas cautelares possíveis, todas previstas expressamente no CPP, deverá ser selecionada 

aquela que, tomada a quantificação e qualificação das ameaças acima citadas, melhor se 

presta a encerrar esta ameaça, restringindo o mínimo possível a liberdade do acusado.  

Nesse sentido, a adequação, enquanto pressuposto da proporcionalidade, foi muito 

beneficiada pela adição das diversas medidas cautelares substitutivas da prisão no nosso 

Código de Processo Penal. Isso porque, antes da Lei Nº 12.403/2011, para qualquer situação, 

seguindo apenas o texto do CPP, as únicas opções possíveis eram a prisão, ou a liberdade 

provisória. Quanto maior for a gama de medidas possíveis, mais preciso e ajustado poderá ser 

o juízo quanto à adequação da medida, não havendo grandes descompassos entre o que é 

realmente necessário e adequado, e o que é legalmente possível. Neste ensejo, passemos, 

então, a estudar as medidas cautelares pessoais em espécie, segundo os ditames da Lei Nº 

12.403/2011.  

  

2.2.2.1 Medidas Cautelares Diversas da Prisão em Espécie 

 

O rol de medidas cautelares diversas da prisão está elencado no artigo 319 do CPP, 

com a seguinte redação: 

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; 
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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. 

Trata-se de um rol taxativo, ao qual se adiciona apenas a hipótese do artigo 320, que 

trata da proibição de ausentar-se do País. Com isso, tenta-se extinguir ou atenuar a 

insegurança jurídica envolvida na aplicação das medidas cautelares, pois o julgador tem que 

se adequar a um dos tipos especificados na Lei, bem como demonstrar a necessidade e 

adequação dessa medida à situação proposta. Percebemos que trata-se de um rol bastante 

amplo, pois tenta-se, por meio deste, abranger o máximo possível de situações. Quanto mais 

possibilidades, mais ajustada será a adequação da medida com o caso concreto, ao menos no 

campo teórico, presumindo-se uma atuação perfeita do magistrado. 

Iniciemos, pois, o estudo descritivo das espécies de cautelares previstas nos artigos 

319 e 320. É certo que o texto legal é bastante claro em suas definições, contudo, não é 

dispensada uma análise mais profunda, além da letra da lei. A primeira medida, de 

comparecimento periódico em juízo, parece trazer identidade com medida similar 

encontrada na suspensão condicional do processo, benefício que pode ser concedido ao réu 

quando tratar-se de infração penal com pena mínima de até um ano. No caso da cautelar, o 

Juiz tem o poder de delimitar a periodicidade do comparecimento, de acordo com a situação 

tutelada.  

Em geral, é evidente o intuito desta medida em tentar garantir a aplicação da lei 

penal, na medida em que tenta aumentar o contato do acusado com o órgão julgador durante o 

trâmite processual. Busca-se claramente evitar a fuga do acusado, bem como deixá-lo sempre 

ao alcance da justiça. Por meio desta medida, é comum que o Juiz, inclusive, insista na 

atualização dos dados do réu (endereço, principalmente), bem como reavalie periodicamente 
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seus antecedentes. O devido cumprimento da medida, com a presença pontual do réu no 

período estabelecido, pode demonstrar o comprometimento deste com suas obrigações 

processuais e, inclusive, com a aplicação da lei penal, o que pode vir a justificar a extinção da 

medida, se o Juiz entender que não é mais necessária, dada a cooperação do réu. O contrário 

também é verdadeiro: o descumprimento da medida pode vir a revelar, desde cedo, o risco de 

uma futura inaplicabilidade da sanção. A substituição da medida cautelar pela prisão 

preventiva, nestes casos, facilmente encontra embasamento jurídico.  

Além destas peculiaridades, há também o discutível uso da expressão ―para informar 

e justificar suas atividades‖ no inciso I do art. 319. A expressão parece ter sido emprestada 

pela Lei de Execução Penal (Lei Nº 7.210/1984), que institui, em seu art. 115, IV, obrigação 

semelhante como condição geral do regime aberto. Neste contexto, a necessidade de justificar 

as atividades encontra respaldo no fato de que o acusado está a cumprir pena. No contexto das 

medidas cautelares, é questionável a imposição de tal obrigação, na medida em que pouca 

influência teria no acautelamento do processo, contudo entendemos que não há problemas na 

obrigatoriedade de mera presença em juízo, bem como na atualização cadastral e verificação 

de antecedentes do acusado por ocasião do comparecimento periódico, o que muito mais se 

aproxima do objetivo da medida cautelar de garantir a aplicação da lei penal.  

Quanto à cautelar de proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, 

esta busca impedir a prática de novas infrações penais, ao mesmo tempo em que pode, 

também, proteger a integridade da investigação ou da instrução. Criticável, no entanto, é a 

efetividade desta medida, dada a dificuldade naturalmente envolvida na fiscalização de seu 

cumprimento. A ordem judicial, sem a devida fiscalização ou executabilidade, torna-se vazia 

em propósito. 

No que diz respeito ao inciso subsequente, que trata da cautelar de proibição de 

manter contato com pessoa determinada, percebemos clara influência da Lei Nº 

11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha. O art. 22, III, ―b‖ da 

referida lei já previa a medida de proibição de contato do acusado com a ofendida, seus 

familiares e testemunhas. A Lei Nº 12.403/2011 apenas expandiu a abrangência dessa medida 

para outra condutas não necessariamente envolvidas com a violência doméstica. Busca-se, 

com isso, não só proteger a vítima, mas também garantir a lisura da investigação e da 
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instrução criminal, bem como evitar a prática de novos delitos. Esta medida é, em muitos 

aspectos, similar à presente no inciso anterior. No entanto, aqui tutela-se a proibição de 

contato com a pessoa por quaisquer meios, inclusive eletrônicos. Além disso, naquela, apenas 

afasta-se o acusado de determinados imóveis, enquanto nesta, o afastamento é em relação a 

pessoas, que podem locomover-se. Isso nos leva a questionar a peculiar situação do encontro 

―por acaso‖. Tratar-se-ia de descumprimento da cautelar o contato do acusado com a pessoa 

se este ocorrer sem a intenção do acusado? Oliveira (2012) aponta a solução para esta 

controvérsia: ―o que deve ser evitado e proibido é a procura do contato com a pessoa para a 

qual se estabeleceu a cautelar, o que apenas o caso concreto poderá estabelecer‖.
17

 Nesta 

diapasão, entendemos que deve haver intenção do acusado em estabelecer o contato, sem a 

qual não há que se falar em descumprimento da medida. 

A quarta cautelar é a de proibição de ausentar-se da Comarca. Dessa vez, nos 

parece que a preocupação do legislador é com a possível fuga do acusado, ou seja, com a 

aplicação da lei penal. Apesar disso, a redação do inciso IV do art. 319, CPP, fala que a 

proibição tem como fim a conveniência da investigação e da instrução criminal, o que parece 

excluir a principal finalidade do instituto, por inferência lógica. Apesar desta exclusão, é 

aceitável a decretação desta medida com fundamento na garantia de aplicação da lei penal, na 

medida em que tal finalidade está genericamente prevista no inciso I do art. 282 do CPP, bem 

como por tratar-se de uma das cautelares menos gravosas para o acusado, se comparada às 

demais que fundamentam-se no receio de fuga. 

Adiante, temos a cautelar de recolhimento domiciliar noturno. Não confunde-se tal 

medida com a prisão domiciliar, elencada no art. 318 do CPP, como substitutiva da prisão 

preventiva para idosos, enfermos, gestantes e pessoas com dependentes menores de 6 meses 

ou deficientes. A cautelar de recolhimento domiciliar dá-se apenas no período noturno e nas 

folgas de trabalho, e somente deve ser decretada caso o acusado possua residência e trabalho 

fixos. Trata-se de medida bastante gravosa, apesar de ainda menos que o cárcere, pois limita a 

liberdade de locomoção do acusado, tentando preservar, no entanto, sua capacidade de 

trabalhar e seu direito de estabelecer-se no seu lar e ter contato a qualquer momento com seus 

entes queridos. Por conta do alto nível de restrição de liberdade envolvido nesta medida, deve 
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ela ser usada primariamente como substitutiva da prisão preventiva, ou seja, como uma 

alternativa menos onerosa ao cárcere. Além disso, deve ser aplicada com bastante cautela, 

pois enquadra-se em casos de adequabilidade limítrofe entre a prisão preventiva e as demais 

medidas cautelares, muito mais se assimilando àquela do que a estas. 

A cautelar do inciso VI é a de suspensão de exercício de função pública ou de 

atividade de natureza econômica ou financeira. O intuito da medida é evitar que o acusado 

utilize-se de seu cargo público, ou do exercício de atividade econômica, para praticar novos 

delitos. A finalidade compatibiliza-se com o último fundamento do art. 282, I, qual seja evitar 

a prática de infrações penais. Apesar disso, é razoável aceitar que tal medida seja, também, 

fundamentada na conveniência da instrução ou da investigação, pois, em casos peculiares, a 

função pública ou o exercício de atividade econômica, por sua parte, pode colocá-lo em 

posição privilegiada para omitir ou destruir vestígios da ação criminosa, bem como 

influenciar ou intimidar testemunhas, o que colocaria em risco o procedimento instrutório, 

investigativo e o devido processo legal como um todo. Assim sendo, o fundado receio de 

comprometimento das provas pode ser utilizado como fundamento para a decretação da 

suspensão do exercício destas atividades. 

Por afetar o exercício do trabalho por parte do réu, que figura como direito social 

garantido expressamente pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 6º, tal medida deve 

ser utilizada com bastante cuidado e ponderação por parte do julgador, só sendo cabível 

quando o crime tiver relação direta com a atividade exercida. Nesse sentido, só poderá ser 

decretada em relação a crimes praticados por servidores públicos no exercício da função, ou a 

crimes econômicos e ambientais. Além disso, importante ressaltar que o afastamento cautelar 

do acusado em nada interfere na possibilidade de imposição de medidas na esfera 

administrativa e cível em relação à mesma conduta, por haver independência entre estas. 

A seguir, temos a cautelar de internação provisória do acusado. A Lei é clara em 

delimitar que tal medida só é cabível em relação a crimes praticados com violência ou grave 

ameaça, e apenas em relação ao inimputável. Há também o requisito de que haja fundado 

receio de reiteração criminosa. Por não serem justificativas quanto à finalidade da medida, 

mas sim restrições legais à sua aplicação, não se pode flexibilizar tais ditames, sendo inválida 

a aplicação desta medida em qualquer situação que não preencha simultaneamente todos os 
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requisitos. A condição de inimputabilidade só pode ser comprovada por perícia técnica, o que 

nos parece em desacordo com a sistemática das medidas cautelares, uma vez que a demora 

envolvida na convocação e aplicação da perícia muitas vezes entre em conflito com o caráter 

de urgência da aplicação destas. 

A finalidade neste caso, claramente, é a de evitar a prática de infrações penais. Além 

disso, busca-se uma tutela mais adequada à condição de inimputabilidade do acusado, para o 

qual o cárcere não justifica-se como solução razoável. Nesta diapasão, Nucci desenvolve:  

Supre-se, finalmente, a lacuna existente, até hoje, em relação à prisão provisória dos 

doentes mentais e perturbados. A medida de segurança provisória foi extinta, com o 

advento da Lei de Execução Penal. A única possibilidade de se manter seguro o 

enfermo mental, que tenha cometido fato criminoso grave, era pela decretação da 

prisão preventiva. Porém, quando esta era concretizada, o sujeito costumava ser 

mantido no mesmo cárcere, sem a devida transferência para um hospital ou casa de 

custódia e tratamento
18

.  

Assevera-se que a medida já estava presente em nosso Código de Processo Penal. No 

entanto, apenas após a Lei Nº 12.403/2011, esta passou a receber uma versão inserta no 

contexto cautelar. 

O inciso VIII trata da fiança, que passou agora a ser tratada como  uma espécie de 

medida cautelar diversa da prisão. O instituto da fiança é regulado pelos arts. 322 e 350 do 

Código de Processo Penal. Bonfim define a fiança da seguinte maneira:  

(...) a raiz do termo ―fiança‖ é a mesma que origina o vocábulo ―confiança‖. Com 

efeito, tratava-se, de início, de uma garantia pessoa, um compromisso firmado por 

pessoa tida por confiável, no sentido de que pagaria determinada quantia caso o 

afiançado se evadisse. Atualmente, a natureza da fiança é diversa, constituindo uma 

caução – termo, por sua vez, aparentado etimologicamente a precaução. Trata-se de 

garantia real, independente, portanto, da idoneidade de quem a presta, consistente na 

entrega de bens ao Estado, com o fim de assegurar a liberdade do indiciado ou réu 

durante o persecutio criminis, e, secundariamente, também para garantir o 

pagamento de custas processuais e ônus a que estiver sujeito o réu
19

. 

A finalidade da fiança é acautelar a aplicação da lei penal, ou seja, trata-se de uma 

instrumento que visa a garantir o comparecimento do acusado aos atos processuais por meio 

da ameaça de considerável prejuízo de natureza econômica. É evidente, contudo, que a 

liberdade é um bem inestimável, e seu valor dificilmente pode ser traduzido economicamente. 
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Assim sendo, é bem possível que, frente ao risco da decretação da prisão, o acusado 

descumpra as condições da fiança, ocasião na qual esta será perdida, ou seja, não mais será 

devolvido o valor afiançado ao réu. 

Quanto às inovações em relação ao instituto, temos o fato de que agora existe o 

requisito da resistência injustificada à ordem judicial. Tal requisito é amplamente criticado 

pela doutrina por conta da inconsistência semântica de sua redação. Quais tipos de ordem 

judiciais, em sendo descumpridas, suscitariam a aplicação da fiança enquanto medida 

cautelar? Ademais, poderia então o acusado optar em descumprir ou resistir a uma ordem 

judicial, caso tivesse condições econômicas para suprir o pagamento da fiança? 

A imposição da fiança pode tanto ocorrer como medida substitutiva da prisão em 

flagrante, na forma da liberdade provisória com fiança, como pode vir a ser decretada de 

maneira autônoma no curso da investigação ou do processo, lembrando que, neste caso, 

deverá ser aplicada com bastante cuidado, segundo assevera Oliveira:  

pensamos que seu manejo há que ser feito com redobrada cautela, evitando-se a sua 

banalização, sobretudo em um universo em que a eficácia e dureza do Direito Penal 

parecem vocacionadas apenas para a população que vive à margem ou com 

pouquíssimo acesso aos bens de vida e às prestações sociais gerais
20

. 

Demais alterações em relação à fiança serão analisadas de maneira mais elucidativa 

em momento oportuno. 

A última medida cautelar do artigo 319 é a de monitoração eletrônica. Trata-se de 

medida peculiar, uma vez que, diferentemente de todas as demais, não tem, por si só, a 

capacidade de acautelar nenhuma situação específica. Pelo contrário, deverá ser decretada em 

cumulação com outra medidas, e tem o condão de garantir a fiscalização do cumprimento 

destas. 

A Lei Nº 12.258/2010 introduziu a monitoração eletrônica na sistemática processual 

penal brasileira, inserindo-a no contexto da Execução Penal. Assim sendo, da mesma forma 

que a internação provisória, a monitoração eletrônica já existia no nosso ordenamento 

anteriormente à Lei Nº 12.403/2011. Esta veio somente trazer o instituto para o contexto das 

medidas cautelares pessoais no processo penal. 
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Tenhamos em mente que, mesmo em 2010, a monitoração eletrônica já há muito não 

era novidade enquanto dispositivo para fiscalização do cumprimento de medidas judiciais. Tal 

sistema  já vinha sendo utilizado em outros países há décadas, e a sua adição na legislação 

brasileira se deu de maneira bastante tardia. Além disso, ainda há forte deficiência na 

implementação do aparato necessário para a efetiva monitoração eletrônica em grande parte 

dos estados da federação, uma vez que demanda investimento significativo de recursos 

públicos. 

Tal medida é utilizada, primordialmente, para tutelar o risco de fuga, podendo 

também contribuir para a efetivação de outras medidas que tutelam a prova ou a ordem 

pública (evitar a prática de infrações penais). O modo de implementação da monitoração 

eletrônica é bastante flexível, cabendo ao Juiz descrever a maneira pela qual será 

implementada e que tipo de restrições a monitoração se prestará a fiscalizar. Isso traz um grau 

superior de subjetividade à implementação desta medida, quando comparada às demais. Em 

linhas gerais, vale o postulado da proporcionalidade, segundo o qual não só a escolha de 

implementação desta medida, mas a maneira pela qual será implementada deve responder aos 

fundamentos de necessidade e adequação. Lembramos que trata-se de uma medida que 

restringe direitos do acusado em relevante medida, o que nos leva a defender que seja 

utilizada com parcimônia, apenas como última possibilidade antes da decretação de uma 

medida ainda mais danosa, tal qual a prisão preventiva. 

Quanto à aplicação cumulativa da monitoração eletrônica com as demais medidas 

cautelares, esta mostra-se compatível com as cautelares de proibição de manter contato com 

pessoa determinada, de proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, bem 

como a de recolhimento domiciliar noturno, na medida em que pode garantir maior 

efetividade a tais medidas, promovendo sua efetiva fiscalização. Quanto às demais, não existe 

compatibilidade lógica para a aplicação da monitoração eletrônica, a não ser que estejam 

cumuladas com algumas destas três medidas. A aplicação cumulativa da monitoração 

eletrônica com a proibição de ausentar-se da Comarca parece-nos desproporcional, se tiver 

apenas o condão de fiscalizar a permanência do acusado na Comarca. Contudo, em casos 

excepcionais, poderá ser aceita, desde que a fundamentação indique tal solução como única 

alternativa possível à devida fiscalização da medida, nos casos em que esta for a única 

adequada a acautelar o processo sem suprimir por completo a liberdade de locomoção do réu 
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através do cárcere. A fiança, por ter natureza de caução, dispensa a necessidade da 

monitoração eletrônica. No entanto, nada impede que ambas sejam decretadas 

simultaneamente, desde que a monitoração eletrônica esteja atrelada à fiscalização do 

cumprimento de medida diversa. 

Sobre a discussão doutrinária que há quanto à pretensa inconstitucionalidade da 

monitoração eletrônica, suscitada por parte da doutrina desde sua implementação no 

ordenamento brasileiro, em 2010, por suposta afronta à dignidade da pessoa humana, 

adotamos a posição defendida por Bonfim: 

Data maxima venia, assim não entendemos. Vale salientar, de início, que os direitos 

fundamentais não são absolutos, cedendo quando em conflito com outros direitos, 

no caso concreto. Outrossim, o simples uso de uma tornozeleira ou outro dispositivo 

de per se não é vexatório e indignificante, pois visa a justamente estabelecer um 

controle acerca da localização do réu sem que se faça necessário ser destacado um 

policial ou agente para o acompanhar durante o prazo da medida. Dependerá, 

ademais, da fundamentação explicitadora do porque de seu uso, que, como todos os 

princípios, demandará argumentação jurídica, esta que, em última análise, permitirá 

um controle sobre o acerto ou não da decisão
21

. 

Por fim, temos a cautelar de proibição de ausentar-se do país, esta já não mais 

prevista no rol do art. 319, mas sim no subsequente art. 320. Vejamos: 

Art. 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. 

Trata-se de medida bastante similar à prevista no inciso IV do art. 319, mas 

consideravelmente menos gravosa, uma vez que apenas impede o réu de ausentar-se do país, 

podendo este ausentar-se da Comarca livremente. No entanto, o art. 320 não só elenca a 

medida, mas também alguns meios pelo qual pode ser efetivada, tal qual a comunicação às 

autoridades federais e o confisco do passaporte. É evidente que a situação a ser acautelada 

deve envolver o fundado receio de fuga do acusado e, de maneira mais específica, o receio de 

fuga para o exterior. Ou seja, trata-se de medida com finalidade de garantir a aplicação da lei 
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2011, p. 52. 



48 

 

 

penal. 

Anteriormente à Lei Nº 12.403/2011, o Superior Tribunal de Justiça vinha se 

posicionando no sentido de que a retenção de passaporte configurava constrangimento ilegal, 

uma vez que tal medida carecia de previsão legal
22

. 

Agora, com a previsão expressa da medida no nosso ordenamento, não é mais 

cabível a controvérsia quanto ao assunto, restando demonstrada a inexistência de 

constrangimento ilegal na retenção de passaporte do acusado, desde que decretada por ordem 

judicial devidamente fundamentada. 

 

2.2.2.2 Alterações quanto à Fiança 

 

Apesar de estar entre o rol das medidas do art. 319, a fiança merece tópico reservado, 

uma vez que traz diversas singularidades quanto ao seu trato procedimental desde a 

introdução da Lei Nº 12.403/2011 no nosso ordenamento. Em primeiro lugar, levantemos a 

discussão quanto à natureza da fiança, de acordo com a nova Lei. Anteriormente, a fiança 

assumia papel de ―benefício‖ concedido ao réu, na medida em que sempre vinha cumulada 

com a liberdade provisória, por meio do instituto da liberdade provisória com fiança. É fato 

que, desde a instituição da liberdade provisória sem fiança, com a anterior redação do art. 310 

do CPP, dada pela Lei Nº 6.416/1977, a fiança tinha perdido significativamente sua 

importância. Agora, com as inovações legais de 2011, voltou-se a dar enfoque a legislação 

processual penal a essa medida, que assumiu uma nova roupagem de medida cautelar. Não 

mais figura a fiança como uma concessão, mas sim como uma obrigação acautelatória. Assim 

sendo, a fiança não é algo mais a ser concedido pelo Juiz, mas sim decretado. Apesar dos 

esforços no sentido de implementar essa nova interpretação para o instituto, ainda há diversos 
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resquícios da antiga sistemática da fiança em nosso Código de Processo Penal. 

Vejamos, então, como se dá o procedimento da fiança por ocasião da prisão em 

flagrante. A fiança é cabível para todos os crimes, exceto àqueles aos quais não seja imposta 

pena privativa de liberdade, segundo redação do art. 283, §1º do CPP, por questão de 

proporcionalidade; aos crimes culposos, exceto em situações excepcionais, também por 

motivos de proporcionalidade; aos crimes inafiançáveis, conforme ditames dos arts. 323 e 

324; bem como aos casos em que é cabível a transação penal, ou nos casos de propositura de 

suspensão condicional do processo.  

Grande alteração ocorre em relação ao poder de arbitramento de fiança concedido à 

autoridade policial. Com a nova redação do art. 322, a autoridade policial poderá arbitrar 

fiança de imediato, se constatar tratar-se de crime cuja pena privativa de liberdade máxima 

não seja superior a 4 anos. Caso não arbitrada a fiança pela autoridade policial, o acusado 

poderá requerer a concessão desta ao Juiz, que decidirá no prazo de 48 horas. Aí encontramos 

forte resquício da antiga interpretação do instituto: se a fiança não mais se caracteriza como 

benefício, mas sim como medida acautelatória, não há sentido para o acusado em solicitar a 

decretação de uma medida que atua contra sua própria liberdade e seu patrimônio. Como já 

dito, a regra agora não é mais a prisão, mas sim a liberdade. O réu não tem o dever, em 

primeiro plano, de requerer ou justificar a necessidade de sua liberdade, pois o ônus de 

fundamentar a adequação da medida de prisão é da autoridade competente. Além disso, as 

medidas diversas da prisão tomam prioridade em relação a esta, e, dentre elas, consta a fiança, 

como já observado. Assim sendo, não deveria caber ao réu solicitar a utilização da fiança 

enquanto medida acautelatória, mas sim ao Juiz, de ofício, por ocasião da análise do auto de 

prisão em flagrante, decidir pela medida adequada. Se, nesse caso, for cabível a fiança, esta 

poderá ser arbitrada sem necessidade de manifestação do acusado. Caso assim não se entenda, 

o Juiz deverá fundamentar a opção por não valer-se de tal medida, o que também supre o 

pedido por parte do réu. 

As obrigações relativas à imposição da fiança estão dispostas nos arts. 327 e 328 do 

CPP. Vejamos: 

Art. 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 
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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. 

  Sendo descumprida qualquer das obrigações, será determinado o quebramento da 

fiança, o que traduz-se na perda de metade de seu valor. Além disso, poderão ser impostas 

outras medidas, inclusive a prisão preventiva. No caso de condenação definitiva, caso o 

acusado não se apresente para a execução da pena, haverá a perda integral do valor 

afiançado. Os valores acumulados pelo arbitramento da fiança são utilizados no pagamento 

das custas, indenização do dano e pagamento de multa, segundo redação do art. 336 do CPP. 

Quanto à definição do valor da fiança, este deve obedecer ao critérios constantes no 

art. 326 do CPP, quais sejam: a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e 

vida pregressa do acusado e as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a 

importância provável das custas do processo. Inovação veio no sentido de adotar o referencial 

do salário-mínimo na determinação do valor, o que atenua problemas relativos à inflação e à 

desvalorização da moeda. Quanto aos limites legais no estabelecimento do valor da fiança, a 

Lei Nº 12.403/2011 garantiu maior amplitude de valores possíveis, trazendo maior 

dinamicidade ao instituto, apesar de críticas no sentido de que isso viria a aumentar a 

subjetividade e a insegurança jurídica quanto à determinação do valor pelo Juiz. O art. 325 

estabelece as seguintes limitações: 

Art. 325.  O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes 

limites: 

I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena 

privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos; 

II - de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena 

privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos. 

§ 1o  Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: 

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; 

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou 

III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes. 
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Com todas estas alterações, o legislador demonstrou seu intuito de revitalizar a 

utilização da fiança em nosso ordenamento. Os operadores do direito devem atentar, no 

entanto, para sua nova raiz interpretativa, pois esta se faz necessária para a adequada 

utilização da medida. 

 

2.2.2.3 Alterações quanto à Prisão Preventiva 

 

Adentremos, enfim, no estudo da mais gravosa medida cautelar prevista em nosso 

ordenamento: a prisão preventiva. Toda a reforma de 2011 teve por intuito transformar a sua 

utilização em último recurso, mudando por completo a ótica processual penal de que o 

acusado, desde a prisão em flagrante, deverá manter-se preso, como regra, a não ser que caiba 

a liberdade provisória. Agora, a ótica interpretativa, obedecendo aos preceitos constitucionais 

da presunção do estado de inocência, é a de que o acusado deverá manter-se livre até o 

trânsito em julgado da sentença, somente podendo haver prisão por ordem fundamentada do 

julgador, em que estejam demonstrados presentes os requisitos legalmente previstos que 

autorizam tal medida, e apenas quando não for adequada nenhuma das cautelares diversas da 

prisão. 

A prisão preventiva pode ser decretada pelo juiz durante a investigação ou na fase de 

processo, podendo, inclusive, ocorrer após a sentença condenatória recorrível, e durante a fase 

recursal. Pode ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do querelante, do 

assistente ou por representação da autoridade policial, segundo a redação do art. 311. A 

possibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício manteve-se em nossa legislação 

mesmo com a reforma de 2011, apesar de protestos por parte de grande parte dos 

doutrinadores em sentido contrário. Lopes Jr., critica a manutenção de tal possibilidade, com 

os seguintes argumentos:  

A imparcialidade do juiz fica evidentemente comprometida quando estamos diante 

de um juiz-instrutor (poderes investigatórios) ou, pior, quando ele assume uma 

postura inquisitória decretando – de ofício – a prisão preventiva. É um contraste que 

se estabelece entre a posição totalmente ativa e atuante do inquisidor, contrastando 

com a inércia que caracteriza o julgador. Um é sinônimo de atividade e o outro de 

inércia
23

.  
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Sobre a defesa excessiva de inércia do órgão do julgador, temos o contraponto de Bedê 

Júnior, que salienta: 

Infelizmente, a doutrina atual parece pugnar não apenas por uma inércia do juiz, mas 

sim por um juiz omisso, descompromissado com o ato de fazer justiça. Não se 

defende a atitude do juiz que atropela o procedimento e quer ser o centro das 

atenções, mas não se pode pecar seja por excesso, seja por omissão
24

. 

O art. 312, que versa sobre os possíveis fundamentos para a decretação da prisão 

preventiva, manteve-se praticamente inalterado. Ainda são as seguinte situações: garantia da 

ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, e garantia 

da aplicação da lei penal. Adicionou-se o parágrafo único, que prevê que a prisão preventiva 

também poderá ser decretada em caso de descumprimento das obrigações impostas por outras 

medidas cautelares. Aqui está a se falar das medidas diversas da prisão, que podem ser 

cumuladas ou substituídas por outras de acordo com a necessidade e adequação. Em especial, 

quando há o descumprimento de uma das medidas, é prevista a cumulação ou substituição por 

outra mais gravosa, incluindo especificamente a prisão preventiva, conforme redação do art. 

282, §4º. Assim sendo, fica claro que no caso de substituição de medida cautelar pela prisão 

preventiva por descumprimento daquela, não é necessária a fundamentação com base na 

garantia da ordem pública, econômica, tutela da prova ou aplicação da lei penal. O 

descumprimento das obrigações relativas a outra medida diversa da prisão é uma hipótese a 

parte. 

Além de estar adstrita às cinco hipóteses de fundamentação supracitadas, ainda há 

uma série de outras restrições impostas à utilização da prisão preventiva. A nova leitura do 

art. 313 especifica em quais tipos de crime é cabível tal medida. Vejamos: 

Art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão 

preventiva: 

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 

(quatro) anos; 

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em 

julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; 

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, 

adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das 
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medidas protetivas de urgência; 

Parágrafo único.  Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida 

sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes 

para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a 

identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. 

Ressaltemos, então, a ideia básica: não é cabível prisão preventiva em relação a 

crimes culposos, por uma questão de proporcionalidade. Além disso, há a inovação no sentido 

de que é possível decretar a preventiva por questão de dúvida quanto à identidade civil da 

pessoa, possibilidade que não estava expressamente prevista anteriormente. Tal possibilidade 

fundamenta-se no fato de que até a imposição de medidas diversas da prisão torna-se inviável 

se não for esclarecida a questão da identidade civil do acusado. Se já é difícil a fiscalização do 

cumprimento das obrigações impostas no caso de pessoas devidamente identificadas e com 

informações cadastrais atualizadas, inclusive endereço, o que se pode dizer daqueles sobre os 

quais nem sequer se conhece o nome? Em jogo está a efetividade do processo, que sofreria 

irreparavelmente se não fosse prevista tal possibilidade. 

Outra restrição para a aplicação da prisão preventiva é a constante no art. 314. Nos 

casos em que verifica-se a existência de alguma das causas de exclusão de ilicitude, previstas 

no art. 23 do Código Penal Brasileiro, o juiz não poderá decretar a prisão preventiva. Quanto 

a isso, a Lei Nº 12.403/2011 nada alterou. 

Por fim, cumpre-nos falar sobre a necessidade de fundamentação da decisão que 

denega, substitui ou decreta a prisão preventiva. Tal obrigatoriedade de motivação está 

explicitada no art. 315 e atribui-se ao já suscitado Princípio da Imparcialidade e Motivação 

das Decisões Judiciais, parte essencial do devido processo legal. Na fundamentação da 

decisão, o Juiz deverá demonstrar a presença dos requisitos necessários à decretação da prisão 

cautelar, quais sejam: fumus comissi delicti e periculum libertatis.  

O fumus comissi delicti manifesta-se como um juízo de probabilidade. Para 

demonstrar tal requisito, o juiz deve evidenciar a presença de alto grau de probabilidade do 

cometimento do crime, ou seja, da tipicidade da conduta, de sua ilicitude e culpabilidade. A 

presença de indícios suficientes de autoria e materialidade faz parte deste requisito.  

No entanto, não basta tal juízo de probabilidade de autoria para a decretação da tutela 

cautelar. Pensar assim significaria dar à prisão preventiva a função de antecipar a pena, o que 
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vai de encontro ao funcionamento constitucional do processo penal. É necessário, também, 

que se comprove a necessidade da medida, que deve ser fundamentada no perigo que a 

liberdade do réu representa a determinados bens tutelados pelo Estado e pelo processo, quais 

sejam: a ordem pública, a ordem econômica, a tutela da prova (conveniência da investigação 

ou instrução criminal) e, por fim, a garantia da aplicação da sanção (risco de fuga). Este é o 

requisito identificado pela doutrina como periculum libertatis. 

Ausente um dos requisitos, ou não estando devidamente demonstrados na 

fundamentação da decisão, ficamos diante da invalidade da medida, por desobediência dos 

preceitos legais e constitucionais que norteiam o processo penal. Por outro lado, a qualquer 

momento que sobrevierem tais requisitos, poderá ser imposta a prisão preventiva, por 

expressa dicção legal da nova redação do art. 316, CPP. 



55 

 

 

 

3 ANÁLISE CRÍTICA DA LEI Nº 12.403/2011 

 

Analisando criticamente a reforma de 2011 do Código de Processo Penal, 

enxergamos duas interpretações paralelas quanto aos objetivos legislativos envolvidos na 

edição do que hoje é a Lei Nº 12.403/2011. Por um lado, temos a fundamentação jurídica, 

qual seja a adequação da sistemática cautelar à nova realidade constitucional, o que vem 

sendo o mote da maior parte dos intuitos reformistas ao CPP desde 1988. Esta fundamentação 

é importante, inclusive, para que sejam tais mudanças aprovadas e recepcionadas pelo nosso 

sistema jurídico, tanto do ponto de vista dos operadores do Direito, quanto pela sociedade 

como um todo. A outra interpretação é a de viés político, já desvinculada dos preceitos 

jurídicos e racionais, e mais voltada ao pragmatismo da efetividade da administração estatal e 

seu impacto em relação à opinião pública. Estudemos, então, cada uma destas abordagens 

para entendermos, de maneira mais holística, a que se propôs a edição da Lei Nº 12.403/2011. 

A análise jurídica do instituto já foi amplamente discutida ao longo do trabalho 

monográfico. É fato que o nosso Código de Processo Penal, por datar de tempos tão remotos, 

não foi regido, em sua redação original, pelos mesmo valores que hoje dominam a 

convivência social, e que são defendidos pela ordem legal e constitucional da atualidade. 

Neste tempo, muitos paradigmas foram quebrados, muitas garantias individuais foram 

conquistadas pelos cidadãos frente ao Estado e, em geral, desatualizaram-se diversas linhas de 

pensamento que vigoravam em tempos anteriores. A Constituição Federal de 1988 não 

representou, por si só, todas as mudanças valorativas, mas foi um marco histórico para a nova 

ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, por concentrar um grande número de 

inovações sociais e consolidar conquistas que já vinham sendo gradativamente alcançadas 

pela sociedade há algum tempo.  

 

3.1 Objetivos Legislativos da Lei Nº 12.403/2011 

 

A reforma de 2011 não é fruto do pensamento de nossa época. Muito pelo contrário, 

esta se deu de maneira tardia em dois níveis: primeiramente, por tratar-se de projeto de lei de 

2001, que somente alcançou aprovação uma década depois. Em segundo lugar, porque mesmo 
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em 2001, tais inovações já eram tardias, por intentarem adequação ao texto constitucional que 

já vigia há mais de uma década. Nesse interstício, pode-se dizer, inclusive, que o texto legal 

desatualizou-se antes mesmo de começar a viger. A própria Constituição Federal já sofreu 

diversas emendas desde 1988, o que gera amplos reflexos na validade de todo o ordenamento 

jurídico. 

A burocracia e morosidade legislativa e a falta de sistematização das reformas 

contribuem para uma verdadeira desorganização da nossa legislação codificada. Ao alterarem-

se apenas partes pontuais da Lei, deixando outras intactas, é comum que passem a 

transparecer diversas incongruências sistemáticas no trato dos diversos institutos. Sobre o 

assunto, Aury Lopes Junior afirma:  

O problema das reformas pontuais, sem desmerecer a imensa qualidade do trabalho 

realizado pela comissão de juristas, é que elas geram inconsistência sistêmica, 

transformando o CPP, cada vez mais, numa imensa colcha de retalhos. Basta ver que 

modificaram todos os procedimentos em 2008 e não tocaram no capítulo das 

nulidades... gerando graves paradoxos
25

.  

Nesta diapasão, desde 2008, foi estabelecida uma comissão com o intuito da criação 

de um Código de Processo Penal inteiramente novo, mais adequada à nova realidade 

constitucional brasileira, e livre das incoerências e incompatibilidades que foram surgindo no 

Código de Processo Penal de 1941 depois de suas incontáveis reformas. Tal esforço, 

solidificado na forma do Projeto de Lei do Senado nº 156 de 2009, continua em tramitação até 

hoje. Ao invés de focar suas atenções na edição e aprovação deste projeto, no entanto, o nosso 

poder legislativo preferiu investir em iniciativas mais simples e pontuais, com a aprovação do 

Projeto de Lei 4208 de 2001, agora conhecido como Lei Nº 12.403/2011. Passemos, então, 

para a análise das motivações políticas envolvidas nesta atuação legislativa. 

É fato que o sistema carcerário brasileiro encontra-se em estado de plena decadência. 

Segundo pesquisa realizada pela organização não governamental inglesa International Centre 

for Prison Studies (ICPS), o Brasil ocupa a quarta posição entre os países com maior 

população carcerária do mundo, contando com um total de cerca de 500 mil presos
26

. Em 

2010, o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontava que cerca de 45% da 
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população carcerária brasileira era composta por presos provisórios
27

. Além disso, é 

conhecimento comum que a maior parte dos presídios brasileiros sofrem de problemas de 

infraestrutura, e que há um déficit de vagas no sistema prisional. Tal realidade representa uma 

afronta direta aos direitos humanos, defendidos, inclusive e em especial medida, pelas 

organizações de direito internacional público. Por conta das pressões internacionais, e até 

mesmo internas, a classe política brasileira se vê encurralada: se por um lado, a criminalidade 

se mostra crescente, por outro os investimentos públicos no sistema prisional brasileiro não 

são capazes de suprir à demanda. Tudo isso é reflexo de diversas questões econômicas, 

sociais e culturais. A deficiência de investimento público em áreas como educação, moradia, 

cultura e lazer,  bem como as fortes desigualdades sociais e econômicas características da 

sociedade brasileira e, em geral, a ineficiência das políticas públicas mostram-se como fatores 

preponderantes para o aumento vertiginoso da criminalidade e, com isso, para o declínio do 

sistema prisional brasileiro. 

Ao invés de concentrarem-se os esforços em medidas de maior abrangência, parece-

nos que os interesses políticos envolvidos na tramitação do que hoje é a Lei Nº 12.403/2011 

buscaram uma solução mais fácil, mais imediata e, inclusive, mais barata. Apesar de imbuídos 

de um discurso constitucionalista e de defesa dos direitos humanos, percebemos que a 

intenção legislativa mais assemelha-se a um paliativo do que a uma prudente tentativa de 

solucionar uma situação que já é insustentável. 

Neste contexto, sempre se discute sobre o papel do direito penal (e, 

consequentemente, do processo penal) na diminuição da criminalidade. Muitos estudiosos 

defendem que a alteração da legislação em matéria criminal não tem o condão de, por si só, 

diminuir o índice de criminalidade no Brasil, uma vez que a criminalidade seria apenas 

sintoma de outros problemas mais profundos de ordem social, problemas estes que devem ser 

solucionados não por meio de mera alteração dos diplomas legais, mas sim com intensa 

modificação da estrutura social e econômica do país. Apesar da utilização deste argumento ser 

mais comum quando em contrariedade a qualquer iniciativa no sentido da intensificação do 

rigor da legislação penal, pensamos que esta mesma linha de raciocínio pode também ser 
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utilizada na via contrária. A Lei Nº 12.403/2011 objetivou a redução da população carcerária 

brasileira, sobretudo no que diz respeito aos presos provisórios. Mas há de se questionar se tal 

iniciativa legislativa seria o meio mais adequado para a solução do problema. 

Não estamos a defender, contudo, que a nova sistemática das medidas cautelares 

trazida pela Lei Nº 12.403/2011 aponte um retrocesso, ou que esteja em desacordo com a 

realidade constitucional que vivenciamos. Pelo contrário: a maior parte das alterações, de fato, 

trouxe maior conformidade do texto legal com os preceitos constitucionais de respeito ao 

estado de inocência e à dignidade da pessoa humana. Decerto que o caminho para a perfeita 

harmonização entre a aplicação da legislação infraconstitucional e o respeito aos preceitos 

constitucionais não é algo que se traça da noite para o dia, mas sim um ideal que os 

operadores do direito, cotidianamente, devem buscar em sua atuação. A dificuldade está, no 

entanto, em identificar se a reforma de 2011 representou um verdadeiro passo rumo à efetiva 

constitucionalização da atuação estatal em matéria criminal, ou se apenas teve o intuito de 

apresentar tímidos avanços para silenciar as pressões políticas e atrasar, o quanto for possível, 

tal realidade. 

 

3.2 Garantismo e Efetividade da Sanção 

 

No cerne da discussão sobre as mudanças intentadas pela Lei Nº 12.403/2011 vive o 

embate entre a tendência garantista do processo penal na atualidade e a efetividade do sistema 

repressor. A este respeito, é sempre importante encontrarmos um equilíbrio razoável entre os 

dois elementos, de modo a evitar excessos na valoração de um ou do outro, equívoco muito 

comum entre autores que investigam o assunto, até mesmo por conta da natureza polarizadora 

deste tema.  

O garantismo diz respeito à gestão das relações entre Estado e indivíduo, com o 

estabelecimento de limites objetivos para a atuação judiciária, no que diz respeito ao Direito e 

Processo Penal. Tais limitações pautam-se em postulados corolários do Estado Democrático 

de Direito, quais sejam a máxima efetividade dos direitos fundamentais e a vedação do 

excesso de poder. Segundo a corrente garantista, a atuação estatal em matéria criminal deve 

demonstrar amplo conhecimento sobre a matéria decidida, de maneira que toda decisão emane 
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do saber, e não seja apenas mera manifestação de poder. O princípio do devido processo legal, 

com todas as suas garantias, é um desdobramento desta linha de pensamento, na medida em 

que funciona tanto no sentido de prestar ao órgão julgador o conhecimento da verdade 

necessário para a aplicação justa da sanção, quanto no de vedar a atuação deste órgão antes 

que se alcance tal estado de afirmação de certeza ou, ao menos, de ausência de dúvida 

razoável. 

No entanto, tal enfoque entra em conflito direto com a efetividade da sanção e com o 

caráter retributivo da pena. Isso porque sabemos que a afirmação de certeza, dadas as 

limitações humanas quanto à apreensão da verdade, é extremamente difícil. É possível dedicar 

tempo e recursos imensuráveis na apreensão de conhecimento sobre um fato ou evento sem, 

contudo, jamais chegar a um grau de certeza com 100% de confiabilidade. E todos os esforços 

no sentido de maximizar o grau de confiabilidade de uma decisão demandam tempo e 

recursos. Isto posto, resta a pergunta: qual deve ser o percentual de confiabilidade quanto ao 

conhecimento sobre o fato delituoso necessário para a efetivação da sanção penal? E até que 

ponto o aumento de confiabilidade quanto a este conhecimento é razoável, se comparado ao 

tempo e os recursos nisto empregados. 

Questionamos, também, até que ponto os esforços neste sentido viriam a prejudicar 

ou até destruir por completo o caráter retributivo e preventivo da sanção penal. Sobre isso, 

Binder afirma:  

Neste sentido, quem quiser construir um modelo processual deve responder ao duplo 

problema da eficiência e da garantia. Portanto, na construção desse modelo 

aparecerá um ponto de equilíbrio ou perfeição que se converte no ideal de sua 

construção e que consiste (em termos puramente formais) em uma máxima 

eficiência na aplicação da coerção penal, embora com respeito absoluto à dignidade 

humana
28

. 

Esta nos parece a medida correta do garantismo. 

Não estamos, contudo, defendendo que garantismo e efetividade da sanção se 

antagonizam enquanto correntes de atuação estatal penal. Muito pelo contrário: a corrente 

garantista engloba e interpreta a intervenção penal por sua própria luz. Nesta diapasão, 

Oliveira situa, no campo do garantismo, a fundamentação atribuída à intervenção penal.  
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(...) O que não significa, de outro lado, que a intervenção penal não esteja 

contemplada no ambiente garantista. Para além das ponderações de ordem 

criminológica, mais ajustadas a determinados modelos de  sistemas penitenciários e 

de sistemas punitivos, a Constituição da República, essencialmente garantista, 

determina a tutela penal dos direitos fundamentais, quando, em diversos momentos e 

dispositivos, refere-se ao desvalor atribuído a determinadas condutas lesivas 

(racismo, drogas, terrorismo, tortura etc.) e ao procedimento penal para a aplicação 

do Direito (ações penais públicas, ações penais privadas subsidiárias das públicas 

etc.). Não haverá incompatibilidade entre o garantismo e a intervenção penal, no 

âmbito exclusivo da dogmática penal, quando se puder justificar a condenação 

criminal pela estrita observância do devido processo penal constitucional e, de modo 

mais sensível, ao dever de fundamentação das decisões judiciais.
29

 

Ao limitar a utilização da prisão cautelar no processo penal, a Lei Nº 12.403/2011 

está a restringir a atuação estatal na esfera de liberdade do indivíduo, seguindo os princípios 

da corrente garantista preconizados pela nossa Constituição Federal. No entanto, é essencial 

que as limitações à atuação estatal e o respeito às garantias individuais não ultrapassem os 

limites da razoável aplicação da sanção penal, sob o risco de prejudicar a atuação do direito 

penal em seus objetivos básicos de punir e prevenir a prática de novas infrações penais. Assim 

sendo, é necessário que as alternativas à prisão cautelar efetivamente compatibilizem-se com 

tais objetivos no campo prático. Entendemos que as restrições existem no sentido de onerar o 

Estado quanto à sua atuação punitivista, desonerando ao máximo o indivíduo. Contudo, 

sabemos que há limites para a eficiência estatal, e que os interesses envolvidos na intervenção 

penal não são meramente interesses da administração pública, mas sim interesses da 

sociedade como um todo. Assim sendo, não se trata de mero repasse do ônus do indivíduo 

para o Estado, mas, indiretamente, daquele para toda a sociedade. Questões como o risco de 

fuga (que afronta o objetivo retributivo da sanção penal) e a morosidade na prestação judicial, 

que é, sem dúvida, influenciada pela extensão de garantias dadas ao indivíduo, a onerar o 

Estado no ato de persecução penal, gerando uma sensação de impunidade (o que afronta o 

objetivo preventivo da sanção penal) devem ser levadas em consideração intensamente 

quando da análise das medidas cautelares diversas da prisão.  

Daí a necessidade de estudar, sob o ponto de vista prático, a capacidade efetiva 

destas medidas em acautelar os objetivos da intervenção penal, sobretudo quando se leva em 

consideração as limitações práticas de tempo e recursos envolvidas na fiscalização do 

cumprimento de tais medidas pelo poder judiciário. Em especial,  verifica-se que na primeira 

instância, onde o congestionamento de processos e a precariedade de recursos são uma 
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realidade, existem obstáculos significativos à substituição das prisões cautelares pela 

aplicação das novas medidas. E é justamente ao juízo de primeira instância que o ônus 

advindo pelas alterações da Lei Nº 12.403/2011 recaiu. Sob esta ótica, demonstra-se essencial 

a ponderação sobre a eficiência das medidas cautelares diversas da prisão, em suas finalidades 

de garantir a aplicação da lei penal, proteger a investigação e a instrução criminal, e evitar a 

prática de novas infrações penais
30

. 

 

3.3 A Eficiência das Medidas Cautelares Diversas da Prisão 

 

Cabem críticas à possível ineficiência das medidas cautelares diversas da prisão 

elencadas no art. 319 do CPC. Isto porque, em sua maioria, são medidas de difícil ou até 

mesmo impossível fiscalização, e dependem, em grande parte, da boa vontade do acusado. 

Entendemos a necessidade de substituir o cárcere provisório por outras medidas menos 

danosas à liberdade do réu, no entanto não podemos aceitar que qualquer alternativa tome o 

lugar da prisão preventiva, em especial quando tratar-se de medida incapaz de cumprir o 

objetivo ao qual é destinada, seja a aplicação da lei penal, tutela da prova ou a prevenção de 

infrações penais. 

O aparato público destinado à atuação judiciária, em matéria criminal, não se mostra 

capaz de suportar as alterações trazidas pela Lei. Não houve, por parte do poder público, 

iniciativas amplas no sentido de garantir a devida aplicação dos institutos cautelares no juízo 

de primeira instâncias. Isto demandaria investimentos públicos vultosos, de modo a tornar 

sustentável e razoável a implementação de tais inovações. Sem os recursos necessários para a 

execução e fiscalização das novas medidas cautelares pessoais, no caso prático, o juiz tem 

apenas duas opções: persistir no uso da prisão preventiva, tentando encontrar fundamentos 

que a justifiquem, o que poderia levar, em posterior momento, a uma banalização da medida; 

ou utilizar medidas cautelares diversas da prisão, ainda que sem a possibilidade de realizar a 

fiscalização devida de seu cumprimento, abrindo mão do devido acautelamento da situação 

jurídica tutelada e desacreditando, por completo, a instituição da justiça.  
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Vejamos, nas novas medidas do art. 319, a problemática relativa à possível 

ineficiência e à dificuldade de fiscalização. Comecemos pela monitoração eletrônica, por ser 

importante inovação que veio justamente com o fim de garantir a possibilidade de fiscalização 

das demais medidas. As dificuldades da implementação da monitoração eletrônica no Brasil 

estão diretamente relacionadas ao custo da medida. Os equipamentos utilizados na 

monitoração eletrônica funcionam por meio de tecnologia similar a aparelhos de GPS comum, 

sendo guiados por satélite. A compra de tais equipamentos exige altíssimos investimentos ao 

Estado, e, além disso, há também os custos de manutenção dos aparelhos. Sobre a 

implementação da monitoração eletrônica, Nucci comenta:  

Será preciso implantar centrais de monitoração eletrônica em várias regiões para que 

se possa utilizar desse novo instrumento como medida cautelar. Não somente o juiz 

da execução penal terá acesso a tal controle por meio eletrônico, mas também o juiz 

processante. Haverá verba e interesse suficientes para instalar essas centrais de 

monitoração, além de permitir que todos os juízes brasileiros fixem tal medida? 

Enquanto os recursos não vierem e a viabilidade prática não ocorrer, trata-se de 

medida cautelar inoperante.
31

 

Tendo em vista a dificuldade de implementação efetiva da monitoração eletrônica, 

analisemos a possibilidade de fiscalização das demais medidas, se descartada a utilização 

daquela. O comparecimento periódico em juízo enquadra-se entre o rol das medidas que 

dependem da boa vontade do acusado para seu sucesso quanto à finalidade de garantir a 

aplicação da lei penal. Isto porque nada impede o acusado de arriscar evadir-se do 

cumprimento da justiça, mesmo sob ameaça da decretação da prisão preventiva. Em especial 

na iminência de condenação a pena privativa de liberdade, é fácil perceber a ausência de 

incentivo, para o acusado, em cumprir a medida, se aplicada isoladamente. Em cumulação 

com a fiança, o grau de eficiência da medida, pelo menos no campo teórico, é superior, pois 

existe sempre o receio de prejuízo financeiro, por conta do quebramento ou perda do valor da 

fiança. No entanto, é sabido que a fiança não é utilizada em todas as situações, sendo 

dispensada quando o acusado não pode arcar com seus custos. Assim sendo, para um réu que 

nada tem a perder, o desrespeito ao cumprimento da medida e, em geral, a não cooperação 

com a justiça podem apresentar-se como alternativas viáveis, ferindo gravemente a eficiência 

do instituto. 
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Sobre a proibição de acesso a determinados lugares, bem como a proibição de 

ausentar-se da Comarca e o recolhimento domiciliar noturno, não vislumbramos qualquer 

meio pelo qual o Estado poderia ser capaz de garantir a devida fiscalização destas medidas, 

sem a cumulação com a monitoração eletrônica. Se o órgão julgador não dispuser do aparato 

necessário para a implementação da monitoração eletrônica, estarão, então, tais medidas 

também prejudicadas por completo? Mais uma vez, a cumulação com a fiança é possível, mas 

não tem o condão de, por si só, suprir a devida fiscalização das medidas, até porque sem 

fiscalização, é possível descumpri-las sem que o juízo competente tome conhecimento, o que 

não suscitaria o quebramento do valor da fiança, tampouco qualquer outra sanção processual, 

maculando, inclusive, a credibilidade da utilização deste dispositivo. 

Quanto à proibição de manter contato com pessoa determinada, até mesmo com a 

monitoração eletrônica, tal medida é de difícil execução, pelo menos do ponto de vista da sua 

capacidade de impedir o contato. Isto porque, dada a mobilidade das pessoas, não se pode 

prever a todo momento onde estaria a pessoa determinada, a não ser que esta também fosse 

monitorada, o que seria uma imposição inconveniente. Isto porque trata-se, na maioria dos 

casos, da própria vítima da ação delitiva, que já teve que lidar com os danos causados pelo 

crime em questão. A medida tem sua efetividade limitada à possibilidade de sanção posterior 

no caso de descumprimento, obviamente, desde que haja comunicação da pessoa protegida 

pela medida à autoridade, após o contato. No entanto, percebe-se que o animus legislativo de 

tal medida é, primordialmente, a prevenção de novas infrações penais. E, para este fim, trata-

se de uma medida de eficiência limitada, pois nada impede que o acusado ignore a ameaça de 

sanção posterior e estabeleça o contato com intuito de cometer nova infração. Para a efetiva 

prevenção de nova infração penal e proteção da vítima, necessária a cumulação com outras 

iniciativas, tais quais o acompanhamento policial desta. No entanto, sabemos que tais 

iniciativas demandam recursos financeiros e humanos da administração pública que muitas 

vezes não estão disponíveis. Daí surge a dificuldade de efetiva utilização de tal medida.  

No que diz respeito à suspensão do exercício de função pública ou de atividade de 

natureza econômica ou financeira, trata-se de medida de eficiência mais ajustada que as 

demais. No entanto, cabe-nos suscitar a possibilidade de descumprimento desta pelo acusado, 

omitindo tal descumprimento da autoridade processante. Tenhamos em mente que esta 

medida é reservada aos casos de crimes nos quais o réu, muitas vezes, explora função pública 
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ou atividade econômico-financeira de maneira fraudulenta, não obedecendo às restrições 

legais. Nada impede que, em determinados casos, o criminoso dê continuidade a suas 

atividades ilegais, em especial no campo privado, de maneira secreta, ocultando tal atuação 

das autoridades. A fiscalização deste tipo de conduta mostra-se dificultosa para o poder 

judiciário, que não dispõe de meios para acompanhar de perto o cumprimento desta medida. 

A respeito da medida de internação provisória do acusado, cabe-nos apontar que 

em determinadas localidades, há dificuldades em encontrar instalações apropriadas para a 

internação de inimputáveis. Apesar disto, vislumbramos tal medida como essencial em nosso 

ordenamento, tendo em vista que a prisão, mesmo na modalidade pena, não é medida 

compatível com a condição de inimputabilidade. Apenas ressaltamos a necessidade de 

esforços públicos no sentido de oferecer instalações e profissionais destinados a isso em todo 

o território nacional para que esta medida não seja ferida em sua eficiência. 

Sobre a proibição de se ausentar do país, do art. 320, Oliveira aponta, com 

maestria, algumas das dificuldades encontradas em sua efetivação: 

Observe-se, no ponto, que a saída do território nacional nem sempre se faz mediante 

a utilização do passaporte, podendo ser feita por meio de transporte viário. E mais. 

Entre os países do Mercosul, não se exige o passaporte para a movimentação de seus 

integrantes, o que, em tese, favoreceria a saída do país e a tentativa de obtenção de 

novo passaporte junto à respectiva embaixada. Assim, para que se obtenha maior 

eficácia na medida, impõe-se a determinação de proibição de expedição de novo 

passaporte, para todas as autoridades diplomáticas envolvidas.
32

 

Por fim, devemos falar sobre as dificuldades relativas ao novo trato da fiança, que 

merece tópico em separado, dadas as peculiaridade atinentes à sua nova sistemática, em 

especial no que diz respeito à possibilidade de concessão de fiança pela autoridade policial. 

 

 

3.4 O Arbitramento de Fiança nas Delegacias 

 

A nova redação do art. 322 do CPP regula a competência do delegado de polícia 

quanto ao arbitramento de fiança. Vejamos: 

Art. 322.  A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de 

infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) 
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anos. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

Parágrafo único.  Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 

48 (quarenta e oito) horas. 

Trata-se de uma grande inovação quanto ao instituto da fiança e, em especial, quanto 

às atribuições do delegado de polícia enquanto operador do Direito. Quanto ao funcionamento 

deste dispositivo, podemos tecer as seguintes considerações: primeiramente, percebe-se que o 

delegado irá estabelecer o juízo inicial quanto à tipificação da conduta. Isso já era comum 

mesmo antes da Lei 12.403/2011; tal juízo manifestava-se (como ainda manifesta-se) por 

meio do auto de prisão em flagrante, que em seu bojo contém a valoração do delegado quanto 

à tipificação. Apesar disso, na sistemática anterior, tal valoração de forma alguma produzia 

efeitos quanto à liberdade do acusado, cabendo ao juiz analisar a peça comunicatória do 

flagrante e, de acordo com a narrativa dos fatos, formar seu próprio convencimento quanto à 

tipificação da conduta, podendo, inclusive, discordar do enquadramento realizado pelo 

delegado.  

Agora, se o delegado enquadrar a conduta em tipo penal para o qual esteja prevista 

pena privativa de liberdade de até quatro anos, poderá, desde já, decidir pelo arbitramento da 

fiança. Ao criar tal instituto, o legislador pecou em ignorar as dificuldades e o juízo de valor 

envolvido no próprio enquadramento da conduta delituosa em tipo penal previsto em lei. Fala-

se em ―crime cuja pena privativa de liberdade máxima não exceda 4 anos‖, sem considerar o 

fato de que o juízo quanto à tipificação tem caráter decisório. 

Ficamos, então, com a seguinte complicação: e se o delegado decidir pelo 

arbitramento de fiança, liberando o acusado, por acreditar tratar-se a conduta de crime com 

pena inferior a 4 anos, e depois, na análise do auto de prisão em flagrante, com base na 

narrativa dos fatos constante na própria peça, o juiz discordar da tipificação atribuída, poderá 

revogar o instituto e decretar medida diversa da fiança? Essa problemática não foi prevista 

pelo legislador reformista, e pode trazer lesões à segurança jurídica, pois na existência de 

controvérsia criada pela própria lei, os juízes atuarão segundo seu próprio convencimento, 

trazendo inoportunas divergências no trato de procedimento tão corriqueiro na justiça 

criminal. 

O nível de competência decisória conferida ao delegado de polícia não diz respeito 
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apenas à tipificação da conduta, mas também quanto à fixação do valor desta. É certo que os 

limites legais estabelecidos pelo art. 325 não são direcionados apenas ao juiz, mas sim à 

autoridade que decreta a medida, devendo ser respeitados, também, pelo delegado de polícia. 

Além disso, este deverá estabelecer o valor da fiança de acordo com a natureza da infração, as 

condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado e as circunstâncias indicativas de 

sua periculosidade, respeitando os ditames do art. 326 do CPP. Ocorre que tal competência, 

apesar das limitações legais de natureza objetiva, acaba recaindo em um grau de subjetividade 

decisória elevado, em especial se levarmos em conta o fato de que, após esse momento inicial, 

outra figura (no caso, o juiz) é que passará a tomar todas as decisões referentes à liberdade e 

prisão do acusado. 

Apesar de parecerem louváveis, à primeira vista, tais inovações, na medida em que 

garantem uma celeridade quanto à possível soltura imediata do réu, nos casos em que for 

cabível, parece-nos muito brusca a transferência de tamanho poder decisório para o delegado, 

inclusive se defendida a postura de que tal juízo decisório quanto à tipificação e quanto 

fixação do valor, por parte da autoridade policial, é vinculante, não podendo ser contestado 

pelo juiz a seguir. Não estamos, no entanto, subestimando a capacidade técnica do delegado 

de polícia, muito pelo contrário; entendemos que, assim como advogados, juízes e 

representantes do Ministério Público, são, também operadores do Direito, na medida em que 

exercem sua função em prol e a partir do sistema normativo estabelecido. 

A crítica é direcionada ao fato de que as atribuições da autoridade policial são de 

difícil compatibilização com determinados juízos decisórios, que exigem um maior grau de 

afastamento e imparcialidade, elementos determinantes da função de julgador. É possível, por 

exemplo, que fatores como a própria capacidade das instalações da delegacia, ou o fato de que 

os presos ficam transitoriamente sob responsabilidade desta, influenciem no juízo do delegado 

de polícia quanto à soltura ou liberdade dos acusados. 

Apesar destas considerações, sabemos que o sucesso das inovações, na defesa dos 

direitos fundamentais do acusado, bem como da efetividade da sanção penal, dependerá da 

responsabilidade com a qual os operadores do direito desempenham suas funções, bem como 

dos esforços públicos destinados à melhoria dos órgãos, instalações, tecnologia e recursos 

humanos empregados na tutela criminal brasileira. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Ao longo do presente trabalho monográfico, foi possível demonstrar a evolução do 

Código de Processo Penal, investigando o contexto histórico de sua criação e explicando as 

diversas revoluções sociais e políticas pelas quais a nossa nação passou desde então. Pudemos 

observar que o nosso Código de Processo Penal foi criado em uma época de instabilidade 

política, marcada pelo autoritarismo, e que tais traços políticos resvalaram no conteúdo 

legislativo. Vimos também que, por conta disso, ao longo dos tempos, houve necessidade de 

diversas reformas legislativas com o intuito de adequar o texto legal às novas conjunturas 

políticas e sociais do país. Tal fenômeno tornou-se ainda mais frequente após a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, em virtude da enorme mudança paradigmática vivida pelo 

nosso Direito graças a ela. Enumeramos, então, as reformas legislativas ao Código de 

Processo Penal mais recentes, introduzindo, neste ensejo, o estudo da Lei Nº 12.403/2011, 

que se propõe a adequar o trato cautelar do réu no processo penal aos ditames constitucionais. 

Depois, passamos a analisar os princípios constitucionais que regem o Processo 

Penal. Tivemos enfoque especial no princípio do Devido Processo Legal que, em virtude de 

sua amplitude semântica, engloba uma série de outros princípios. Dentre eles, destacamos os 

princípios do Contraditório, da Ampla Defesa, do Estado de Inocência, da Motivação e 

Imparcialidade do Juiz e da Razoável Duração do Processo, por serem princípios que 

entendemos ter relação mais estreita com a noção de cautelaridade, em especial no âmbito do 

Processo Penal. Em se tratando de tutela cautelar do réu, a máxima efetividade destes 

princípios deve ser buscada não só pela Lei, mas principalmente por aqueles que a interpretam 

e aplicam.   

Aproveitando a menção da cautelaridade, passamos a tecer considerações sobre sua 

definição jurídica. Criticamos a tendência doutrinária de associar os elementos e raízes 

principiológicas da tutela cautelar cível à matéria criminal. Vimos que no processo penal, não 

faz sentido falar em aparência de bom direito, ou de perigo de perecimento do direito em 

virtude da demora, tendo em vista que o bem tutelado é a própria liberdade do réu. Fizemos a 

distinção entre os elementos autorizadores da tutela cautelar cível, quais sejam, o fumus boni 
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iuris e o periculum in mora, e suas contrapartes em sede de processo penal, o fumus comissi 

delicti e o periculum libertatis. Por fim, citamos a invocação do poder geral de cautela, 

concedido ao juiz por meio do art. 798 do Código de Processo Civil, que vinha sendo 

utilizado na tutela cautelar criminal, por ausência de previsão legal de medidas cautelares 

diversas da prisão. Essa situação mudou com o advento da Lei Nº 12.403/2011, que tipificou 

as medidas cautelares pessoais diversas da prisão. 

Passamos, então, à análise da sistemática cautelar anterior à Lei Nº 12.403/2011. 

Vimos que anteriormente, era possível a manutenção da prisão em flagrante pelo juiz, sem a 

necessidade de decretação de outra medida. A prisão era, então, a regra, e a liberdade, mesmo 

sem condenação transitada em julgado, era vista apenas como benefício, a ser concedido pelo 

juiz nos casos em que for cabível. Daí a nomenclatura da liberdade provisória, em nossa 

opinião equivocada, mas ainda mantida em nossa legislação. Havia, também, um grande 

vácuo legal entre o estado processual de prisão, por meio da prisão preventiva, em flagrante e 

até mesmo da prisão temporária, e a liberdade provisória. Não havia uma gradação entre os 

dois possíveis tratos cautelares (prisão e liberdade), tampouco qualquer medida intermediária. 

Em muitos casos, o juiz valia-se do poder geral de cautela do CPC para estabelecer um trato 

mais adequado da liberdade do réu, criando medidas cautelares atípicas menos danosas que a 

prisão.  

Com o advento da Lei Nº 12.403/2011, a situação mudou bastante. Entre suas 

principais alterações, figuram a precariedade da prisão em flagrante e a obrigatoriedade de, 

por ocasião da análise de ofício do auto de prisão em flagrante pelo juiz, decretar a liberação 

imediata do réu, se não estiverem presentes os elementos justificadores da prisão preventiva. 

Neste ensejo, o juiz deve verificar a necessidade e adequabilidade da aplicação de medidas 

cautelares diversas da prisão, todas elas expressamente previstas na redação legislativa pós-

reforma. Estudamos as especificidades relativas a cada uma das medidas, no que diz respeito 

a sua finalidade e seu trato procedimental. Identificamos também as principais mudanças 

relativas ao instituto da liberdade provisória com ou sem fiança. Após a Lei Nº 12.403/2011, 

liberdade provisória passou a significar a diversidade de medidas restritivas de liberdade 

diversas da prisão cautelar. Assim sendo, o instituto da fiança também recebeu mudanças 

significativas em sua interpretação: deixou de ser considerado um benefício, a ser concedido 

pelo juiz (como antes era vislumbrada a liberdade provisória, inclusive) e passou a ser visto 
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como uma medida cautelar pessoal, com a finalidade de garantir a aplicação da lei penal, bem 

como maximizar efetividade de outras medidas. 

Adiante, passamos a analisar criticamente a Lei Nº 12.403/2011. Para isso, fizemos 

um contraponto entre a justificativa jurídica apontada pela reforma legislativa e sua motivação 

política. Condenamos a tendência de modificação da legislação criminal como forma de 

resolver paliativamente problemas sociais de raízes muito mais profundas. Estabelecemos, 

também, a questão conflituosa que existe entre o garantismo constitucional e a efetividade da 

sanção penal. Para investigar mais a fundo se a reforma de 2011, com tendências claramente 

garantistas, viria a ferir a efetividade da sanção penal, passamos a investigar a real efetividade 

das medidas cautelares introduzidas pela Lei Nº 12.403/2011. Apontamos os obstáculos 

encontrados pelo judiciário em realizar a adequada fiscalização da maior parte das medidas, 

em especial quando levada em conta a carência e má distribuição de recursos destinados ao 

cumprimento efetivo da justiça pelo Estado. Em especial, citamos o papel de destaque da 

medida cautelar de monitoração eletrônica, com seu papel de possibilitar a fiscalização da 

maior parte das demais medidas.  

Adentramos, também, nas dificuldades oriundas das novas regras quanto ao 

arbitramento da fiança nas delegacias. Segundo as alterações introduzidas pela Lei Nº 

12.403/2011, o delegado de polícia adquiriu a competência de arbitramento de fiança no caso 

de crimes com pena máxima não superior a quatro anos. Questionamos a valoração subjetiva 

envolvida no enquadramento da conduta pelo delegado de polícia, bem como no arbitramento 

do valor da fiança, que, por serem matérias de conteúdo decisório, parecem-nos mais 

acertadas com a figura imparcial do Juiz, até mesmo pelo seu maior grau de afastamento em 

relação ao preso.  

Em conclusão, vislumbramos as mudanças trazidas pela Lei Nº 12.403/2011, em sua 

maior parte, como avanços positivos para o nosso ordenamento jurídico, na medida em que, 

por todo o exposto, mostram-se compatíveis com a principiologia constitucional do Estado 

Democrático do Direito. Contudo, não podemos fechar os olhos para as inconsistências 

presentes no texto legal, bem como para as dificuldades envolvidas na sua aplicação. Para que 

a máxima efetividade dos direitos fundamentais seja alcançada, bem como a justa e efetiva 

aplicação da sanção penal, não se pode olvidar do papel estatal em responder, por meio de 
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políticas públicas, aos reais anseios da sociedade, garantindo não só uma harmonia de 

preceitos no campo do dever ser, mas também melhorias verdadeiras na aplicação da lei 

penal. 
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