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RESUMO 
 
As denominadas medidas cautelares diversas da prisão surgiram no Código de 
Processo Penal, com o advento da Lei n. 12.403 de 2011, também são conhecidas 
como medidas pessoais ou alternativas à prisão, tais medidas têm como objetivo  
proteger o processo penal e a instrução criminal, garantir o real cumprimento da lei 
penal, além de evitar que o acusado ou investigado cometa novas infrações penais. 
Com este trabalho pretende-se apresentar o conceito das medidas cautelares 
diversas da prisão, seus fundamentos, objetivos, pressupostos e as espécies de 
cautelares. O trabalho aborda também a relação entre as medidas cautelares 
diversas da prisão e a efetivação do princípio da presunção de inocência, sendo 
esse, um princípio demonstrado no inciso LVII, do artigo 5º da Constituição Federal, 
que norteia o ordenamento jurídico brasileiro. O referido princípio discorre que o 
indivíduo não deva ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença 
condenatória. A elaboração do trabalho foi realizada por meio de pesquisas em 
vários livros de autores respeitados no mundo jurídico.  
 
Palavras-chave: Alternativas. Pessoais. Não-culpabilidade.  
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ABSTRACT 
 
The precautionary measures different from the prison arose in the Code of 
Criminal Procedure,  by means of the advent of Law no. 12,403 of 2011, are also 
known as personal or alternative measures to imprisonment, these measures are 
intended to protect criminal proceedings and criminal investigation, ensure the 
effective enforcement of criminal law and prevent the accused or investigated 
from committing new criminal offenses. This paper aims to present the concept 
of precautionary measures different from the prison, its fundamentals, 
objectives, assumptions and precautionary This article aims to present the 
concept of precautionary measures different from the prison, its foundations, 
objectives, assumptions and preventive modalities. The paper also discusses the 
relation between measures different from the prison and the presumption of 
innocence. It's a principle demonstrated in section LVII of article 5 of the Federal 
Constitution, which guides the Brazilian legal system. This principle states that 
the individual should not be considered guilty until the final judgment. The paper 
was carried out through research in several books of authors respected in the 



 

legal world. 
 

 
Keywords: Alternatives. Personal. Not guilty 
 
 



 
 

1. INTRODUÇÃO  

 
O sistema carcerário brasileiro enfrenta diversos problemas, dentre os quais 

destaca-se a superlotação. Há vários fatores que colaboram para existência dessa 

problemática, sendo uma dessas razões o aumento de contingente de presos 

provisórios encarcerados.  

Verifica-se que, ao decretar uma prisão cautelar sem observar os seus 

pressupostos legais, possa ocorrer a antecipação da pena do preso provisório e a 

violação do princípio da presunção de inocência, posto que ao decretar a prisão de 

um sujeito que ainda não foi condenado com sentença transitado em julgado, o 

encarcerado poderá sofrer os efeitos de uma condenação que traz inúmeros 

prejuízos em razão do preconceito e da discriminação por parte da sociedade, a qual 

ridiculariza um ex detento, mesmo que sua detenção tenha sido preventiva..  

Com base nessa problemática e outros fatores existentes, a Lei n. 12.403 de 

2011 trouxe as chamadas medidas cautelares diversas da prisão, que são 

encontradas no rol do artigo 319, do Código de Processo Penal. Essas medidas são 

objeto de estudo do presente trabalho, o qual busca definir o conceito e as 

finalidades, analisando os benefícios da aplicação, e as críticas apresentadas acerca 

da falta de fiscalização do Estado que gera o não cumprimento dos objetivos 

propostos nas medidas. 

É importante salientar que há uma distinção entre as medidas cautelares 

diversas da prisão, e as penas alternativas, visto que esta é uma forma de 

substituição das penas privativas de liberdade, impostas na sentença. Já as medidas 

cautelares têm como objetivo a prevenção para que não ocorra excesso de prisões 

cautelares. 

 As medidas cautelares diversas da prisão, ao serem decretadas, necessitam 

que haja a existência dos pressupostos das cautelares em geral, posto que essas 

medidas são formas moderadas que garantem o mesmo objetivo das prisões 

cautelares.  
 

 

CONCEITO DE MEDIDAS CAUTELARES  
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No processo penal, as medidas cautelares têm como objeto fazer valer a lei, 

garantindo o real cumprimento, a legislação cuida para que o processo e a instrução 

criminal não sejam prejudicados de forma alguma por atos do acusado, ou do 

investigado, possibilitando o segmento do processo, além de impossibilitar que o 

indivíduo venha a cometer futuros crimes no curso da investigação e do 

processo.(MARCÃO, 2011, p. 333). 

 Para Edison Bonfim (2011, p.19) as “medidas cautelares são, em linhas 

gerais, providências estatais que buscam garantir a utilidade e a efetividade do 

resultado da tutela jurisdicional, que se dará pela sentença condenatória ou, 

eventualmente, absolutória.” 

Segundo o entendimento de Aury Lopes Junior (2009, p. 49), as medidas 

cautelares “existem para a garantia do regular desenvolvimento do processo, assim 

como para assegurar a efetividade do poder de punir do Estado.” 

Aline Bianchini (2012) discorre que as medidas cautelares “[...] existem para 

assegurar a aplicação da lei penal ou a eficácia do processo penal ou da 

investigação ou para evitar novas infrações penais.” 

As medidas cautelares têm suas disposições gerais encontradas no artigo 

282 do Código de Processo Penal, e são elas: prisão em flagrante (arts. 301 a 309, 

CPP); prisão preventiva (arts. 311 a 316, CPP); prisão domiciliar (arts. 317 e 318, 

CPP) e medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). (MARCÃO, 2011). 

Não há no processo penal a existência de um processo cautelar, por consequência 

trata-se de medidas cautelares, e não de ação cautelar penal. 

A competência para a decretação da medida cautelar é do juiz, ele pode fazê-

la de ofício, após ser solicitado pelas partes ou pelo Ministério Público e, nos casos 

da instrução criminal pela representação de uma autoridade policial, conforme 

inteligência do artigo 311 do Código de Processo Penal.  

 São quatro as características predominantes das medidas cautelares: a 

provisoriedade, revogabilidade, substitutividade e excepcionalidade. A 

provisoriedade garante que as medidas cautelares já nasçam com o intuito de 

acabar, por seu caráter temporário, as medidas só persistem enquanto existir 

necessidade. A revogabilidade consiste em dizer que as medidas cautelares podem 

ser revogáveis, desde que o juiz constate que não são eficazes ou necessárias 

naquele momento, contudo isso não impede que futuramente, com o advento de 
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novos fatores que as justifique, o juiz volte a aplicá-las, tendo sido disposto pelo 

artigo 282, parágrafo 5º, 1ª parte, do Código de Processo Penal. 

A característica da substitutividade trata do fato de que as medidas cautelares 

podem ser substituídas umas pelas outras, a qualquer momento, quando o juiz julgar 

ser adequado ao caso concreto. As medidas podem ser aplicadas de formas 

alternativas, ou cumulativas entre elas, conforme regulamentado no artigo 282, 

parágrafo 5º e 6º do Código de Processo Penal.  

Outra característica relevante das medidas cautelares é a excepcionalidade, o 

que significa que essas medidas devem ser a exceção, para que não ocorra a 

antecipação do cumprimento da pena, ferindo o princípio da não culpabilidade, 

previsto no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. 

Para que não haja violação do princípio de presunção de inocência, é 

necessário que a prisão cautelar tenha uma utilidade dentro do processo. É o poder 

de cautela do juiz que justifica as prisões cautelares no ordenamento jurídico 

brasileiro, sem ele a prisão cautelar se tornaria uma forma de cumprimento de pena 

antecipado, antes do trânsito em julgado, ferindo a presunção de inocência (CAPEZ, 

2007, p. 267) 
 

 

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO 

 

O surgimento das medidas cautelares diversas à prisão deu-se pela junção de 

vários fatores, como o sistema carcerário caótico que o Brasil possui, o grande 

número de presos provisórios, o despreparo de tais estabelecimentos para receber a 

quantidade de presos existentes e o fato de não possuírem, na prática, lugares 

separados para colocar os presos provisórios e os definitivos, que acabam 

encarcerados no mesmo ambiente.  

O princípio da presunção de inocência, expresso no artigo 5º, LVII, da 

Constituição Federal, que norteia o processo penal, garante que o indivíduo é 

considerado inocente até que se prove o contrário, fazendo com que caiba a parte 

contrária provar o fato criminoso que está alegando. Contudo, a coexistência com as 

prisões cautelares é problemática, posto que exige um grande preço a ser pago pela 

ocorrência das prisões cautelares em excesso, pois ocorrem na desordem que é o 
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sistema carcerário brasileiro, que não reeduca, e não prepara os presos para o 

retorno à sociedade  (LOPES JR, 2013, p.23). 

Diante dessas problemáticas e do clamor popular, surgiu a necessidade do 

ordenamento jurídico brasileiro dispor de condições menos extremas que a prisão 

cautelar, mas que ainda garanta proteção ao processo penal e, a partir daí, surgiram 

as medidas cautelares diversas da prisão.  

Essas medidas também chamadas de cautelares restritivas, ou medidas 

cautelares pessoais, foram especificadas em 2011, pela Lei n. 12.403, de 4-5-2011, 

e  estão no artigo 319 do Código de Processo Penal. Tais medidas podem ser 

fixadas isoladamente ou cumulativamente, com a função de limitar ou impor 

obrigações, com o objetivo de proteger o processo penal ou a instrução criminal, 

evitar novas infrações penais e o excesso de presos provisórios (MARCÃO, 2011, p. 

333). 

As medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas a qualquer 

tempo, durante a investigação e o processo, desde que preenchidos os requisitos e 

pressupostos.(BIANCHINI, 2012, p. 567) O que não pode ocorrer é a decretação de 

uma medida cautelar desconhecida, inexistente na lei, visto que é preciso respeitar o 

princípio da legalidade que norteia o processo penal.  

A competência para a decretação das medidas alternativas pertence ao juiz. 

Nos casos da ação penal, o juiz poderá decretar as medidas cautelares alternativas 

à prisão de ofício, ou após o requerimento das partes. No caso da instrução criminal, 

o juiz poderá decretar após ser provocado, através do requerimento do Ministério 

Público ou da representação da autoridade policial, conforme discorre o Código de 

Processo Penal, artigo 282, §2º:  
 

§2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a 
requerimento das partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade policial ou mediante 
requerimento do Ministério Público.   

 
 

 

REQUISITO PARA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES 

 
2.1. FUMUS COMISSI DELICTI  
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No âmbito do processo penal, o termo fumus comissi delicti é um requisito 

obrigatório para a aplicação das medidas cautelares penais, sendo este termo 

exclusivo do processo penal. Ele se assemelha à expressão fumus boni iuris, que 

significa “fumaça do bom direito”, e é um requisito obrigatório nas medidas 

cautelares do âmbito cível.  

Consiste no fato de que deve haver um crime e indicações de autoria por 

parte do investigado ou acusado. Contudo, na prisão preventiva, somente os indícios 

de autoria não serão suficientes, e se atrelarão ao requisito próprio da preventiva, 

que é a prova da materialidade do crime, visto que a prisão preventiva é a medida 

cautelar mais “extrema” no âmbito do processo penal. O fumus comissi delicti, ao 

tratar de medida cautelar decretada durante a investigação criminal, demonstra que 

existe a possibilidade de uma ação penal futura e, no caso de ação penal já 

existente, esse requisito demonstra uma possível condenação ao final do processo 

(BONFIM, 2012, p.468-470). 

 
2.2. PERICULUM IN LIBERTATIS  

 
O periculum in libertatis consiste na evidenciação de que o individuo no gozo 

da total liberdade pode vir a causar riscos à sociedade, ao andamento da 

investigação ou do processo, prejudicando a aplicação da lei penal. Esse requisito 

pode ser tão importante a ponto de ocorrer a decretação da prisão cautelar. 

Contudo, ao constatar que o individuo não prejudicará o andamento da instrução 

criminal, mas, ainda assim, deve ter limitações, é possível a decretação das medidas 

cautelares diversas da prisão, como forma de restringir a liberdade desse indivíduo 

(BONFIM, 2010, p. 470) 

É importante entender que, para haver a decretação das medidas cautelares, 

os requisitos fumus comissi delicti e periculum in libertatis devem estar presentes 

cumulativamente, não sendo possível tal decretação sem a existência dos dois 

requisitos essenciais para as medidas cautelares no âmbito do processo penal.  

Esses dois requisitos citados anteriormente são genéricos das medidas 

cautelares, contudo, a Lei n.12.403, de 4 de maio de 2011, trouxe dois requisitos 

típicos para tratar da determinação das medidas cautelares diversas à prisão, 

presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, tratando-se do princípio da 

proporcionalidade, que diz respeito à necessidade, à adequação e à 
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proporcionalidade, garantindo que, na decretação da medida cautelar, haja 

considerações como: analisar a magnitude do crime para que seja aplicada uma 

medida cautelar adequada, que leve em  consideração os acontecimentos de fato e 

os aspectos individuais da pessoa que está sendo acusada/investigada (LOPES JR, 

2013, p.26).  

Então, ao decretar uma medida cautelar diversa a da prisão, é preciso 

analisar a necessidade da mesma, verificando o objetivo da aplicação, a qual tem o 

intuito de garantia do efetivo cumprimento da lei, garantia do andamento correto do 

processo, ou da investigação e prevenção a novas infrações nos casos previstos em 

lei. Além disso, a medida deve ser adequada à gravidade do crime cometido pelo 

indivíduo. Nesses casos, a necessidade, a adequação e a proporcionalidade 

deverão atrelar-se, cumuladas, ao aplicar a medida cautelar. Esse princípio da 

proporcionalidade foi previsto no do artigo 281, I e II, do Código de Processo Penal. 

 

MODALIDADES DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO 

 
 Existem nove modalidades de medidas cautelares diversas da prisão, taxadas 

pelo rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, e uma está presente no artigo 

320, do referido Código. Inicialmente, há o comparecimento periódico em juízo, no 

prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades.  

A medida em questão deve ser cumprida na pessoa do investigado ou 

acusado, não podendo outro fazê-la em seu lugar, e consiste em obrigá-lo a ir até o 

cartório da comarca do juízo que a decretou, para prestar constas a respeito de seu 

paradeiro, sua vida profissional e social (MARCÃO, 2011, p. 346). 

O prazo estipulado para comparecimento fica a critério do juiz, mas 

geralmente fixa-se o prazo de comparecimento uma vez ao mês, no entanto, 

dependendo da gravidade do crime e da necessidade para o processo, ou 

investigação, pode ser fixado um prazo menor. Vale lembrar que tal medida deve ser 

fixada observando um horário em que a pessoa possa trabalhar e também cumpri-la, 

para que não atrapalhe o convívio em sociedade do indivíduo. Essa medida é 

inspirada pelo artigo 89 da Lei n. 9.099/95 (Lei dos juizados especiais criminais). 

Porém o que a difere é o fato de que, na referida lei, há previsão do prazo 

estipulado, enquanto a Lei n. 12.403/2011 não estipulou um prazo.  
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Depois disso, há a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares 

quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, o investigado ou acusado deva 

permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. 

 Essa medida cautelar tem o objetivo de evitar que o individuo venha a 

cometer novos crimes com características similares ao qual está sendo investigado 

ou processado. Uma cautelar consiste basicamente no cuidado para que o sujeito 

não pratique novas infrações ao ter acesso ou frequência a determinados lugares 

(MARCÃO, 2011, p. 345).  

Deve-se observar que, o lugar que a pessoa fica proibida de acessar ou 

frequentar, deve ter relação com o fato ocorrido, sendo um lugar particular e não 

ruas ou municípios. Geralmente essas medidas são aplicadas para pessoas que 

praticaram crimes em jogos de futebol, bares, boates, entre outros. A proibição é de 

que não acesse ou frequente o lugar, ou seja, a pessoa está proibida de permanecer 

no local durante o período da medida cautelar. A reflexão que fica a respeito dessa 

medida é se é possível a fiscalização de seu cumprimento (MARCÃO, 2011, p. 346).  

Ainda há a possibilidade da proibição de manter contato com pessoa 

determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou 

acusado permanecer distante, conforme estabelece o inciso III do artigo 319. 

A decretação dessa cautelar fica restrita ao distanciamento entre o acusado ou 

investigado e uma determinada pessoa que tenha relação com o fato ocorrido. O juiz 

não pode impedir que o acusado mantenha distância de uma pessoa que de nada 

tem a ver com o crime. Essa pessoa geralmente é a vítima, alguém que ajudou o 

infrator, uma testemunha do fato, entre outros. O objetivo é proteger a pessoa, 

proteger o perfeito andamento do processo ou da investigação criminal e evitar 

novas infrações. A quantidade de distância que deve ser mantida será fixada pelo 

critério do juiz, que observará a necessidade conforme o caso concreto.  

A fiscalização dessa cautelar é mais fácil, visto que a pessoa de quem o 

sujeito deve ficar longe pode comunicar em juízo o descumprimento, devendo o juiz 

ser razoável na hora de substituir ou cumular por novas medidas alternativas ou até 

mesmo decretar a prisão preventiva (LOPES JR, 2013, p. 153). 

Há ainda a proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja 

conveniente, ou necessária para a investigação ou instrução, conforme estabelece o 

inciso IV. A medida em questão tem como objetivo evitar que o réu ausente-se da 

comarca e venha a prejudicar a realização das provas na instrução/investigação 
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criminal. Tal medida deve ser fixada quando houver a real necessidade ou 

conveniência da permanência do acusado ou investigado na comarca durante a 

realização das provas, ou quando houver pretensão de fuga.. É importante saber 

que, assim que acabar a necessidade, ou a instrução das provas, a medida deve 

chegar ao fim, por perder seu objetivo. 

Quando o acusado/investigado necessita afastar-se da comarca, deve fazer 

um requerimento ao juiz competente e, caso se afaste por motivos de força maior, 

deve imediatamente comunicar em juízo os motivos pelo qual o fez, por meio de 

uma petição instruída com documentos (MARCÃO, 2011, p. 348).  

Acrescente-se, conforme o inciso V, como medida diversa da prisão, o 

recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o acusado 

tenha residência e trabalho fixos. Essa medida tem como objetivo a prevenção para 

que o individuo não fuja, não atrapalhe na produção de provas, entre outros fins 

cautelares. Observe que a medida de recolhimento em domicílio, no período noturno 

e nos dias de folga, possui dois requisitos básicos: residência e trabalho fixos. 

Portanto, é indispensável a presença desses dois fatores para seu decreto que a 

mesma seja decretada. Se por acaso, o investigado ou acusado trabalhar em 

trabalho  período noturno, se torna inviável a sua decretação.  

 Há ainda, consoante ao inciso VI, há a possibilidade da 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. A 

suspensão serve para evitar a prática de futuros crimes. Essa medida possui um 

resultado excelente na efetivação do proposto objetivo, quando aplicada de maneira 

correta, que é evitar a prática de novos Seu intuito é a proteção da ordem pública ou 

ordem econômica (BIANCHINI, 2012, p.195). É importante que se tenha á clareza 

da distinção entre o cancelamento do direito de exercer a função pública e a 

suspensão do exercício da função, visto que, conforme exposto no artigo 92, inciso I, 

alínea a e b, do Código Penal, o primeiro só pode ocorrer após a sentença 

condenatória (MARCÃO, 2011, p. 350). 

Outra modalidade, colocada no inciso VII do artigo 319, é a internação 

provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave 

ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável, de acordo 

com o art. 26 do Código Penal, e houver risco de reiteração.  
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A medida de internação provisória só aplica-se caso sejam preenchidos três 

fatores importantes: o primeiro é haver, na realização do crime, a presença de grave 

ameaça ou violência contra a pessoa; o segundo é o fato de que só cabe a medida 

de internação para semi-imputáveis ou inimputáveis, de acordo com o artigo 26, 

caput e parágrafo único do Código Penal; e o terceiro fator é que é preciso haver 

uma confirmação por meio do parecer de um médico especializado dizendo que há 

risco de reiteração, isto é, que há risco que o indivíduo venha a cometer novos 

delitos (BIANCHINI, 2012, p. 156-157).  

Esses requisitos da internação são acumulativos, portanto é preciso que haja 

um crime praticado contra uma ou mais pessoas, realizado de forma violenta ou com 

grave ameaça, com a confirmação de um médico de que o sujeito que praticou o 

crime é inimputável ou semi-imputável, além de possuir risco de reincidência.  

A medida de internação é a única medida alternativa que possui a privação da 

liberdade do indivíduo, tornando possível a determinação de tratamento ambulatorial 

no lugar dela, principalmente aos semi-imputáveis. O legislador não falou a respeito 

do local, onde deveria ser cumprida a medida cautelar de internação e, por conta 

disso, utiliza-se o disposto no artigo 99, do Código penal, devendo cumprida em 

hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, ou em outro estabelecimento 

adequado (MARCÃO, 2011, p. 352-353).  

 Há também a fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o 

comparecimento aos atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em 

caso de resistência injustificada a ordem judicial. A medida alternativa da fiança só 

pode ser utilizada em caso de crimes que a possibilitem, visto que possuem alguns 

crimes no ordenamento jurídico brasileiro que não admitem a fiança. 

Essa medida cautelar é aplicada para que o indiciado, ou acusado não fique 

preso provisoriamente. A fiança, na primeira parte do inciso, tem o objetivo de 

garantir que o sujeito esteja presente em todos os atos do processo e proteger o 

perfeito andamento do processo. É importante frisar que ao descumprir essa 

medida, ocorrerá o quebramento da fiança e o acusado ou investigado perde 

metade do seu valor e pode ser aplicada nova medida cautelar ou a prisão 

preventiva. A segunda parte do inciso coloca como outro objetivo da fiança, conter a 

resistência injustificada a ordem judicial (REIS, 2012, p. p.399). 

Quando a pessoa é presa em flagrante, uma das possibilidades é que ocorra a 

concessão da liberdade provisória com fiança, expresso no artigo 310, inciso III, do 
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CPP, contudo, não se deve confundir essa fiança com a da medida cautelar do 

artigo 319 do CPP, da qual trata este tópico. Visto que ambas têm razões de 

aplicação diferentes.  

Há ainda a Monitoração eletrônica, disposta no inciso V, a qual tem como 

objetivo impedir que o acusado, ou indiciado fuja, além de evitar novas infrações 

penais, visto que é possível o monitoramento dessa pessoa 24 horas por dia. Essa 

medida pode ser somada a outras medidas alternativas do artigo 319, CPP, 

trazendo maior efetividade.  

O juiz, no momento que decretar a cautelar de monitoramento eletrônico, deve 

observar a necessidade da mesma para o caso concreto, e a sua proporcionalidade 

com o crime cometido, para que essa medida não se generalize pelo fato de ter uma 

eficiência comprovada.  

O monitoramento eletrônico sofre críticas, e uma delas consiste no argumento 

de que ele vai contra ao princípio da dignidade da pessoa, visto que a tornozeleira 

deixa claro que o indivíduo está sendo indiciado ou processado. Contudo, é 

importante saber que essa medida cautelar é usada de forma alternativa à prisão 

preventiva, e vem a ser mais benéfica ao indiciado ou acusado (BONFIM, 2012, 

p.488). 

Por fim, essa cautelar se materializa pelo uso de uma tornozeleira que possui 

GPS que envia sinais a uma central, possibilitando =que o Estado tenha a 

localização do acusado ou indiciado que esteja cumprindo essa medida cautelar. É 

motivo de descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, e 

motivo de decretação da prisão preventiva, quando o indiciado ou acusado recusar-

se a colocar tornozeleira, ou se, de alguma forma, ele tentar estragar essa 

tornozeleira ou tentar fraudar o sistema de fiscalização, ou até mesmo se houver 

desobediência às ordens dadas pelo juiz ou instituição responsável pelo 

monitoramento (REIS, 2012, p.400). 

Por fim, há a proibição de ausentar-se do país. O artigo 320 do Código de 

Processo Penal, traz uma medida cautelar diversa à da prisão, que se define pela 

proibição do indiciado ou acusado de sair do país, essa proibição será notificada às 

autoridades responsáveis pelos transportes aéreo, marítimos e responsáveis pelas 

fronteiras.(REIS, 2012, p.79)  

Quando ocorre a decretação dessa medida, o indivíduo tem 24 horas para 

entregar, o passaporte, ficando proibido de sair do país e, caso não a cumpra, pode 
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ocorrer a substituição por outra medida cautelar ou a decretação da prisão 

preventiva. 

A finalidade dessa medida cautelar é impedir a fuga e com isso proteger o 

efetivo cumprimento da lei penal. Contudo, conforme lembra Bianchini (2012), para 

que seja decretada, é preciso que haja indícios de fuga e não a mera suposição de 

que o indiciado pretenda fugir. 

 

 

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

 

Consoante ao pensamento de Reis (2012), entende-se que os princípios são 

uma forma de expor, por meio de demarcações, alguns limites ao Estado na criação 

de suas leis, e também aos juízes para realizar seus julgamentos. Eles servem 

também para a consolidação da abrangência das leis, auxiliar nas suas aplicações e 

em suas interpretações. 

A Constituição Federal de 1988 apresenta princípios que norteiam o 

ordenamento jurídico brasileiro, e, portanto devem ser usados de maneira a basear 

as legislações brasileiras, possibilitando que tornem ineficazes, as leis que 

discorram de forma contrária ao que tais princípios impõem.  

Por isso, com o advento da Constituição Federal de 1988, muitos artigos do 

Código de Processo Penal perderam sua vigência, visto que muitos iam contra o 

princípio da presunção de inocência, tornando-se artigos inconstitucionais. 

O denominado princípio da presunção de inocência, também chamado do 

princípio da não culpabilidade, encontra-se previsto no inciso LVII, do artigo 5º da 

Constituição Federal. Ele significa, conforme definição de Cernicchiaro e Costa  

Junior (1995), que o acusado tem o direito a não ser considerado culpado antes do 

trânsito em julgado da sentença. Entende-se por trânsito em julgado o momento em 

que não é mais possível recorrer de uma decisão, visto que não há mais recursos 

realizáveis, ou que os prazos já transcorreram, ou até mesmo acordo homologado 

entre as partes. 

É possível observar o desenrolar e a aplicação deste princípio principalmente 

em três momentos: o primeiro momento é na instrução processual, quando ocorre a 

inversão do ônus da prova; o segundo é quando ocorre a apreciação da prova, visto 

que, em caso de dubiedade, a prova será valorada em benefício do réu; e o terceiro 
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consiste no encadeamento do processo penal como padrão para a decretação de 

prisões processuais. (CAPEZ, 2007, p.44)  

Há três proporções de aplicação desse princípio, uma no quesito regra de 

tratamento, outro na regra de julgamento e outro na regra de garantia. A regra de 

tratamento diz respeito ao fato de que o acusado, ou indiciado não pode  ser tratado 

de forma diferente de uma pessoa que não está sofrendo nenhum tipo de acusação, 

o réu não pode ser diminuído de maneira alguma por ser processado.  

A Regra de julgamento consiste no fato de que a acusação tem de provar o 

que alega e também no fato de que o juiz tem de ser favorável ao réu ao julgar, visto 

que, se há incerteza, o réu deve ser absolvido.  

A regra de garantia dispõe sobre o princípio da presunção da inocência ser 

uma garantia ao homem, com isso, ele não pode ser julgado sem a presença dessa 

presunção, o que se revela na inadmissibilidade de provas ilícitas. (NICOLITT, 2014)  

Portanto, em caso de incerteza quanto a culpa do réu, é assegurado a ele a 

presunção de sua inocência, e por conta disso, esse princípio está alinhado ao da 

prevalência do interesse do réu (NUCCI, 2014, p.34).  

A Constituição Federal possibilita no artigo 5º, inciso LXI, a ocorrência da 

prisão provisória que ocorre antes da condenação com trânsito em julgado, quando 

preenchido seus requisitos. A consequência dessa possibilidade traduz-se no 

montante em que o princípio da presunção de inocência não é soberano.  

Conforme aponta Bedê Junior (2009, p. 66), esse princípio, também chamado 

de presunção de não culpabilidade, é desrespeitado de várias maneiras no 

cotidiano. Uma delas acontece na exposição midiática, uma vez que os veículos 

midiáticos expões acusados ou investigados, evidenciando-as de maneira 

exagerada, utilizando de suposições de culpa. Por consequência, isso se torna uma 

forma de pena que, mesmo que a pessoa venha a ser absolvida, acaba cumprindo, 

visto que a sociedade condena o indivíduo só pelo fato de ser réu em um processo, 

acarretando prejuízo no convívio social do mesmo. 
 
 

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E O PRINCÍPIO DA 
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 
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As medidas cautelares fazem parte do processo penal e, devem basear-se 

nos princípios constitucionais. O princípio da presunção de inocência é um princípio 

constitucional, como demonstrado no tópico acima e, por conta disso, é ele quem 

baliza a decretação das prisões processuais, e das medidas cautelares, fazendo 

com que ocorra a censura de decretações que tenham como consequência a 

antecipação da pena (NICOLITT, 2014, p.716). 

As prisões provisórias são excepcionais no processo penal, pois é garantia do 

réu ser presumido inocente. Elas também são taxativas, de forma que o julgador não 

possa decretar uma prisão processual inexistente no ordenamento, ou aplicar uma 

existente sem o preenchimento de seus requisitos. Ocorre que as prisões 

provisórias, quando não possuem a efetiva necessidade, afetam o princípio da 

presunção de inocência e, por conta disso, fez-se impreterível a criação de medidas 

cautelares diversas da prisão.  

Essas medidas alternativas à prisão vêm como forma de frear a decretação 

de prisões provisórias, que, sem fundamento, acabam deixando presos cautelares 

por um longo período, que depois vêm a ser absolvidos, mas sofreram com a perda 

de sua liberdade durante o tempo que durou a prisão. Com isso, as prisões 

cautelares são a última hipótese de aplicação de medida cautelar, preferindo, antes 

delas, as medidas cautelares diversas da prisão, garantindo a liberdade do indivíduo 

(BIANCHINI, 2012, p.188). 

Novamente de acordo com Bedê Junior (2009), no que diz respeito à relação 

entre as medidas cautelares diversas da prisão e o princípio da presunção de 

inocência, é viável torná-lo menos rígido, quando a finalidade de tais medidas 

alternativas é benéfica ao réu, posto que em vez de ser decretada a prisão 

preventiva, é possibilitada a aplicação de medidas cautelares alternativas da prisão, 

levando em conta a proporcionalidade no caso concreto. 

É importante saber que o princípio da presunção de inocência como norteador 

das medidas cautelares diversas da prisão, garante que ocorra a obediência ao 

critério da necessidade da aplicação de tais medidas, uma vez que tal princípio 

protege a pessoa contra qualquer desrespeito a direitos que ela possua.  

 

 
CONCLUSÃO 
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O princípio de presunção de inocência é constitucional, e garante a todo 

indivíduo o direito de ser considerado inocente até sentença condenatória transitada 

em julgado, ele, deve ser respeitado durante toda a instrução criminal e o processo 

penal. Além disso, o referido princípio tem relação com outros princípios 

constitucionais, os quais visam que os fatos devam ser provados exclusivamente por 

quem alega a suposta culpabilidade do Réu e, havendo dúvida da autoria do crime o 

Réu deve ser considerado inocente. 

Em consonância com o princípio da presunção de inocência, temos as 

medidas cautelares diversas da prisão, as quais devem ser aplicadas conforme o 

critério do binômio da necessidade da medida e da proporcionalidade com o crime 

praticado, sendo que as aplicações desses pressupostos evitam a decretação de 

prisões provisórias em massa.  

As medidas cautelares diversas da prisão que foram analisadas no presente 

trabalho, possuem grande importância no cumprimento do princípio da presunção de 

inocência, visto que tal princípio é violado, ao serem decretadas prisões preventivas 

sem observar os seus pressupostos legais.    São diversas as modalidades dessas 

medidas alternativas e elas são empregadas com finalidades distintas, que 

dependem do caso concreto, podendo ser cumulativas, ou alternativas.  

Verifica-se, contudo, que por haver finalidades, e formas diferentes de 

aplicações dessas medidas alternativas, algumas delas são tão eficazes quanto as 

prisões e outras, entretanto não conseguem alcançar os objetivos propostos, em 

razão da falta de eficácia da fiscalização em vigor.  

Assim, é de suma importância a aplicação das medidas cautelares diversas 

da prisão, pois elas protegem o princípio da presunção de inocência, evitam a 

antecipação da pena privativa de liberdade antes da sentença condenatória e 

impedem o aumento da população carcerária de presos provisórios, em 

contrapartida é importante que as medidas sejam fiscalizadas e aplicadas de forma 

coerente para que cumpra todos os objetivos propostos.  
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