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RESUMO
A presente  pesquisa  tem por  finalidade  identificar  a  possibilidade  de  computar  na  pena  privativa  de  liberdade  ou
internamento, o tempo em que o réu permaneceu restrito de sua liberdade no período em virtude do cumprimento de
medidas cautelares, tendo em vista que quando há a conversão da prisão em medidas cautelares, o sujeito irá ficar
restrito  de liberdade,  tal  qual  quando imposto  as medidas  de internamento,  proibição de se ausentar  da comarca,
monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno, elencadas no rol  dos incisos do art.  319 do Código de
Processo Penal. Assim, a intenção é demonstrar que a natureza jurídica é equiparada dos institutos mencionados e, que
portanto, tem compatibilidade, sobretudo constitucional da detração penal quando se trata de medidas cautelares que,
embora diversas da prisão, ainda são medidas que restringem a liberdade do indivíduo, portanto, o indiciado tem o
direito de diminuir sua pena com o cumprimento integral das restrições impostas e, desta forma garantir seus direitos
consagrados constitucionalmente.  Discutir  tais  circunstâncias  representa  identificar  no  grupo  social  mecanismos de
proteção do indivíduo encarcerado veladamente.

PALAVRAS-CHAVE: Medida Cautelar; Detração Penal; Restrição de Liberdade.

1 INTRODUÇÃO

A detração penal em sua redação legal elencada no Art. 42 do Código Penal não elencou a
figura  da Medida Cautelar  em especifico,  porém e de se  notar  que quando o  indiciado tiver  a
conversão da prisão em medidas cautelares, o sujeito ainda encontra-se restrito de sua liberdade. O
que vem a sopesar é que não há a o abatimento na pena do sujeito que vier a ser condenado pelo
período que cumpriu as medidas que lhe foram impostas e, tal situação representa violar os direitos
constitucionais consagrados relativos ao indivíduo que sofre restrição de sua liberdade, ainda que tal
restrição seja diversa da prisão. 

2 DETRAÇÃO PENAL

A detração penal consiste no abatimento da pena decorrida de sentença condenatório de
acordo como o período em que o acusado tenha permanecido preso ou internando em hospital de
custódia, portanto, o período em que o acusado ficar preso antes de ser condenado, irá descontar
da pena em que for condenado, como exemplo: se o acusado ficou preso por 6 meses no curso da
instrução processual e foi condenado a uma pena de 4 anos, deverá cumprir apenas 3 anos e 6
meses da pena.

3 MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
 
As  medidas  cautelares  diversas  da  prisão  elencadas  no  rol  do  Art.  319  do  Código  de

Processo Penal, serão aplicadas nos termos do Art. 282, do Código de Processo penal, conforme o
inciso I, quando houver a necessidade de aplicação da lei penal, investigação do crime e instrução
criminal, para evitar a prática infrações, e inciso II,  adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 
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Deverá ser observado o princípio da proporcionalidade para a decretação da prisão preventiva,
sopesado por meio de dois requisitos: necessidade e adequação.
Necessidade.  Qualquer  providência  de  natureza  cautelar  precisa  estar  sempre  fundada no
periculum in  mora.  Não  podendo  ser  imposta  exclusivamente  com base  na  gravidade  da
acusação.  Maior  gravidade  não  pode  significar  menor  exigência  de  provas.  Sem  a
demonstração de sua necessidade para garantia do processo, a prisão será ilegal.
Adequação.  A  medida  deve  ser  a  mais  idônea  a  produzir  seus  efeitos  garantidores  do
processo. Se a mesma eficácia puder ser alcançada com menor gravame, o recolhimento a
prisão  será  abusivo.  O  ônus  decorrente  dessa  grave  restrição  à  liberdade  deve  ser
compensado  pelos  benefícios  causados  à  prestação  jurisdicional.  Se  o  gravame  for  mais
rigoroso do que o necessário, se exceder o que era suficiente para a garantia da persecução
penal  eficiente,  haverá  violação  ao  princípio  da  proporcionalidade.  (CAPEZ,  FERNANDO.
Página 306. 2014).

Sendo  assim,  caracterizado  a  necessidade  de  medida  para  garantir  a  instrução  criminal,
investigação do crime e aplicação da lei penal, que sem a aplicação de medida poderia se frustrar,
ou seja,  o  Periculum in  mora,  bem como em conjunto com a adequação de cada caso,  sendo
possível medida de menor gravame para garantir a instrução processual, investigação criminal e
aplicação da lei penal, fazendo, então, jus a aplicação da Medida Cautelar.

Portanto, a medida cautelar garante a investigação criminal, instrução criminal, e aplicação da
lei,  sem  manter  o  acusado  encarcerado,  devendo  portanto  cumprir  as  medidas  que  lhe  forem
impostas, elencadas no rol do Art.  319, do Código de Processo Penal, até que seja prolatada a
sentença.

4 APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL AO CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR

É fato que o Art. 42 do Código Penal não menciona a detração penal nos casos de cumprimento de
medida cautelar: Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança,
o  tempo  de  prisão  provisória,  no  Brasil  ou  no  estrangeiro,  o  de  prisão  administrativa  e  o  de
internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

É preciso esclarecer,  por oportuno, que a prisão provisória mencionada pela lei  é a prisão
processual,  ou  seja,  a  prisão  que  pode  ocorrer  previamente  à  sentença  condenatória
irrecorrível. Esse termo - "prisão provisória" - deve ser interpretado de modo amplo, abarcando
todas as medidas cautelares de restrição de liberdade. Engloba, pois, a prisão em flagrante, a
prisão temporária, a prisão preventiva e também a prisão decorrente de sentença de pronúncia
e de decisão condenatória recorrível. (PRADO, 2012, p. 667.).

Deve ser aplicado a detração de pena àqueles que cumpriram medidas cautelares, tendo em
vista que ao ser convertido a prisão provisória em medida cautelar, e mesmo não havendo previsão
legal, o acusado ainda permanece tendo sua liberdade restrita, por menor que seja, tendo em vista
que algumas medidas restringem a liberdade, como o monitoramento eletrônico, proibição de se
ausentar da comarca, recolhimento domiciliar noturno, proibição de acesso ou frequência.

O Art.  42 ao mencionar artigo anterior,  o Art.  41 do Código Penal,  onde diz:   Art.  41 - O
condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido a hospital de custódia e tratamento
psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento adequado. Fica claro que cabe detração de pena
àqueles que forem internados e ficaram em hospital de custódia ou outro estabelecimento adequado
em sua falta.

A internação provisória é uma espécie de medida cautelar, elencada no Art. 319, inciso VII, do
Código de Processo Penal, e conforme explanado cabe detração penal pelo período que houve a
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internação, portanto essa única hipótese que é totalmente prevista em lei, que deve haver detração
de pena pelo período que permaneceu na medida cautelar.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Demonstrado  a  previsão  legal  da  aplicação  da  detração  de  pena  à  medida  cautelar  de
internamento, bem como a ausência das demais medidas, há a necessidade de compreende-las,
vistos que o sujeito que cumpre tais medidas poderá vir a ser condenado ou não, e se caso positivo
há a necessidade de reconhecer o tempo em que ficou restrito de sua liberdade.

Há de salientar-se que algumas medidas cautelares são iguais as medidas de cumprimento
de  pena  no  regime  aberto,  como  por  exemplo:  Proibição  de  ausentar-se  da  comarca  e
comparecimento em Juízo para informar e justificar a suas atividades.

Sendo  assim  é  razoável  a  detração  de  pena  àquele  sujeito  que  cumpriu  as  medidas
cautelares no curso do processo, conforme o rol do Art. 115 da Lei de Execuções Penais e Art. 319
do Código de Processo Penal.
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