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RESUMO 

 

CAPEZ, Rodrigo. A individualização da medida cautelar pessoal no processo penal 

brasileiro. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2015.  

 

O sistema de medidas cautelares pessoais no processo penal brasileiro não mais gravita em 

torno da prisão preventiva, uma vez que o legislador instituiu um rol de medidas cautelares 

menos gravosas, a ela alternativas. Nesse contexto, como deve orientar-se a escolha 

judicial da medida a ser aplicada ao caso concreto? A constitucionalidade de qualquer 

intervenção no direito fundamental de liberdade depende, essencialmente, de sua 

fundamentação constitucional, que é controlada a partir da proporcionalidade. A 

proporcionalidade, portanto, é a pedra angular do sistema de medidas cautelares pessoais. 

A decisão que impõe uma medida cautelar pessoal jamais pode resultar de uma intuição 

individual misteriosa, senão de um procedimento cognoscitivo estruturado e comprovável 

de maneira intersubjetiva. Daí a importância da investigação da existência de um direito 

fundamental do imputado à individualização da medida cautelar pessoal, para afastar 

qualquer discricionariedade judicial na sua escolha. O objetivo do presente trabalho, 

portanto, é propor um método racional, baseado no exame da proporcionalidade, para 

controle intersubjetivo da justificação da decisão judicial que, no processo penal, imponha 

uma medida cautelar pessoal.  

 

 

 

Palavras-chave: Processo Penal. Proporcionalidade. Discricionariedade. Medida Cautelar 

Pessoal. Individualização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

CAPEZ, Rodrigo. The individualization of personal precautionary measures in Brazilian 

criminal procedure. Master – Faculty of Law, Universidade de São Paulo [University of 

São Paulo], São Paulo, 2015. 

 

The system of personal precautionary measures in Brazilian criminal procedure no longer 

revolves around preventive incarceration, as the legislature has established a list of less 

restrictive precautionary measures, as alternatives. In this context, how should the judicial 

choice of the measure to be applied to cases be directed? The constitutionality of any 

intervention on the fundamental right of freedom essentially depends upon its 

constitutional foundation, which is controlled by its proportionality. Proportionality, 

therefore, is the corner stone of the system of personal precautionary measures. The 

decision to impose a personal precautionary measure can never be a result of mysterious 

individual intuition, but rather be based upon a structured and verifiable cognitive 

procedure, in an intersubjective manner. Hence the importance of researching the existence 

of a fundamental right of the accused to the individualization of personal precautionary 

measures, to rule out any judicial discretion in their determination. The objective of this 

paper, therefore, is to propose a rational method, based upon an examination of 

proportionality, for intersubjective control of the judicial decision justification process that, 

in criminal procedure, imposes a personal precautionary measure.  

 

KEYWORDS: Criminal Procedure. Proportionality. Judicial Discretion. Personal 

Precautionary Measure. Individualization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

A prisão cautelar, a nosso ver, é o tema mais delicado e fascinante do processo 

penal, por se tratar da mais grave intervenção no direito de liberdade sem que haja um 

juízo definitivo sobre a culpabilidade do imputado e, muitas vezes, no limiar da persecução 

penal. A prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é, 

indiscutivelmente, um mal, máxime quando se desveste de sua natureza cautelar, ao ser 

imposta por razões materiais (garantia da ordem pública).   

Por outro lado, ao resguardar os meios ou os fins do processo (necessidade da 

instrução e da aplicação da lei penal), sua função é garantir a própria efetividade da tutela 

jurisdicional penal. Ao resguardar a ordem pública, sua função é garantir a normalidade da 

convivência social. É, indiscutivelmente, um mal necessário. 

A prisão, todavia, jamais pode ser a regra. Constitui a ultima ratio e, dado o seu 

caráter excepcional, somente deve ser adotada quando as medidas cautelares dela diversas 

se mostrarem inadequadas ou insuficientes, em face da situação de perigo criada pelo 

comportamento do imputado (periculum libertatis). 

No Brasil, o senso comum acredita que se prenda pouco. Dados empíricos, todavia, 

contrastam com essa percepção. Na realidade, investiga-se pouco e prende-se 

provisoriamente muito. Exemplificativamente, a taxa de esclarecimento de homicídios no 

País oscila entre 5% a 8%, ao passo que a taxa de esclarecimento de roubos no Estado de 

São Paulo é de aproximadamente 3%. Diversamente, quando se fala em presos provisórios 

os percentuais crescem vertiginosamente.  

Segundo o “Novo Diagnóstico de Pessoas Presas no Brasil”, divulgado em junho de 

2014 pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das 

Medidas Socioeducativas (DMF) do Conselho Nacional de Justiça, a população carcerária 

no Brasil era de 567.655 presos, dos quais 41% (média nacional) eram provisórios, que 

aguardavam decisão definitiva. Em alguns Estados, essa proporção era mais significativa e 

preocupante:  em Sergipe era de 76%; no Piauí, 68%; na Bahia, 64%; e no Amazonas, 

63%. 

Somando-se à população carcerária mais 147.937 presos que se encontravam em 

regime de prisão domiciliar, o total de presos elevava-se a 715.592, número que colocava o 

Brasil em terceiro lugar no ranking dos países com maior população prisional, atrás dos 

Estados Unidos da América e da China, e à frente da Rússia e da Índia, para mencionarmos 

apenas os cinco primeiros. 



 

 

Segundo o mesmo relatório, como o sistema prisional tem capacidade para 357.219 

vagas, computando-se somente os presos do sistema penitenciário, registrava-se um déficit 

de 210.436 vagas, a demandar a construção de aproximadamente 420 presídios, com 

capacidade para quinhentos presos cada um, somente para acomodar todos os presos do 

sistema. Se fossem cumpridos os 373.991 mandados de prisão pendentes de cumprimento,  

dobraria o número de presos do sistema penitenciário. 

Esses números demonstram que simplesmente não há vagas para abrigar tantos 

presos efetivos e potenciais. Por sua vez, a construção de todos os presídios necessários 

demandaria despesa de grande vulto e retiraria recursos de outras áreas também essenciais, 

como saúde e educação. 

De todo modo, será que todas essas prisões preventivas, ditadas por razões de 

ordem processual ou material e responsáveis por 41% dos presos do sistema, resistem a 

uma análise criteriosa de sua legalidade, de sua justificação constitucional, do pressuposto 

do fumus commissi delicti, do requisito do periculum libertatis e de sua adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito? 

O sistema de tutelas de urgência no processo penal definitivamente não mais 

gravita em tono da prisão. A Lei nº 12.403/11 alterou-o substancialmente, ao estabelecer 

um rol com dez medidas cautelares pessoais dela diversas, que veio a se somar a outras 

medidas anteriormente contempladas em leis especiais, como o Código de Trânsito 

Brasileiro, que prevê a suspensão cautelar da permissão ou da habilitação para dirigir 

veículo automotor, e a Lei nº 11.340/06, que prevê medidas protetivas de urgência, nos 

casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Como escolher racionalmente, dentre esse rol de medidas, a concretamente 

aplicável? 

Segundo Hélio Tornaghi, “a lei põe o problema em equação, mas quem dá o valor 

das incógnitas é o juiz”. O tema é instigante: quais são os poderes atribuídos ao juiz para 

atribuir valores a essas incógnitas e a sua extensão? A aplicação da medida cautelar pessoal 

constitui ou não o exercício de uma potestade discricionária? 

O presente trabalho se propõe a investigar como deve orientar-se a escolha da 

medida cautelar pessoal a ser aplicada ao caso concreto, para que não seja o resultado de 

um decisionismo judicial, mas sim de adequado cognitivismo processual. 

A constitucionalidade de qualquer intervenção no direito fundamental de liberdade 

depende, essencialmente, de sua fundamentação constitucional, que é controlada a partir da 

proporcionalidade. A proporcionalidade, portanto, é a pedra angular do sistema de medidas 



 

 

cautelares pessoais. 

A decisão que impõe uma medida cautelar pessoal jamais pode resultar de mera 

intuição ou discricionariedade do juiz, senão de uma decisão racionalmente justificada. Daí 

a importância da investigação da existência de um direito fundamental do imputado à 

individualização da medida cautelar pessoal. 

Essa investigação pressupõe a distinção entre regras e princípios, a partir da Teoria 

dos Direitos Fundamentais de Robert Alexy, e o estudo das formas de resolução de suas 

antinomias e colisões, objeto do Capítulo 1. Estabelecidas essas premissas, passa-se, no 

Capítulo 2, à análise do direito fundamental de liberdade e sua estrutura, suporte fático, 

conteúdo essencial e formas. 

No Capítulo 3, são analisadas todas as normas fundamentais reitoras da intervenção 

estatal no direito de liberdade. Destacam-se, na legalidade, as vedações constitucionais 

expressas à prisão cautelar e a impossibilidade de se recorrer à proporcionalidade para 

justificar a quebra desse princípio. Na presunção de inocência, destacam-se a sua 

concretização como norma probatória, norma de juízo e norma de tratamento, e suas 

consequências. Na motivação, dá-se ênfase à questão mais abrangente da 

discricionariedade. A proporcionalidade, cerne do presente trabalho, merece aprofundado 

estudo, da controvertida questão terminológica à sua estrutura, passando-se pela discussão 

a respeito de sua fundamentação jurídico-positiva. 

No Capítulo 4, propõe-se, por força de mutação constitucional, uma nova 

interpretação do art. 5º, LXVI, da Constituição Federal (“Ninguém será levado à prisão ou 

nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”). Analisam-

se os direitos fundamentais implícitos e decorrentes e demonstra-se a existência do direito 

fundamental à individualização da medida cautelar pessoal, nas suas dimensões objetiva e 

subjetiva. Merecem reflexão as consequências da omissão estatal constitucionalmente 

relevante, notadamente a omissão administrativa em disponibilizar equipamentos de 

monitoração eletrônica. 

No capítulo 5,  abordam-se as principais características das medidas cautelares 

pessoais, enfatizando-se que o raciocínio judicial deve sempre partir no sentido vetorial das 

menos para as mais invasivas e, apenas em caráter excepcional, alcançar a prisão 

preventiva. Analisam-se as medidas cautelares em espécie, os seus graus de invasividade e 

os direitos fundamentais que restringem. 

No Capítulo 6, estudam-se os pressupostos e requisitos que devem estar 

sucessivamente presentes para a aplicação de qualquer medida cautelar, estabelecendo-se o 



 

 

caminho lógico que o juiz deve necessariamente percorrer para a sua imposição. Sua 

rigorosa observância confere maior racionalidade ao processo decisório e torna-o 

intersubjetivamente controlável. Questões relevantíssimas e de grande alcance prático se 

colocam, como o poder geral de cautela, a justificação constitucional da prisão cautelar e o 

direito ao silêncio, a imprescindibilidade da correta avaliação da existência e da 

intensidade da situação de perigo para a aplicação de uma medida cautelar, a garantia da 

ordem pública.  Por fim, individualizada a situação de perigo criada pelo comportamento 

do imputado, é preciso determinar, pelo exame da proporcionalidade em sentido amplo, 

como será feita a intervenção no seu direito de liberdade, de acordo com as exigências 

cautelares que se apresentam. Analisa-se, então, como submeter uma medida cautelar aos 

exames da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, para 

estabelecer se, concretamente, poderá ser imposta. 

 O objetivo do presente trabalho, em suma, é propor um método racional, baseado 

no exame da proporcionalidade, para controle intersubjetivo da justificação da decisão 

judicial que, no processo penal, impõe uma medida cautelar pessoal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSÃO 

 

À época dos trabalhos da Assembleia Constituinte e da promulgação da 

Constituição Federal de 1988, o sistema cautelar processual penal era binário: prisão ou 

liberdade, sem opções intermediárias à disposição do juiz.  Essa concepção se refletiu no 

art. 5º, LXVI, da Constituição Federal (“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, 

quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”). 

Após sucessivas e pontuais alterações legislativas nesse sistema, a Lei nº 12.403/11 

promoveu sua radical transformação, ao prever dez medidas cautelares diversas da prisão, 

a ela alternativas. Essa nova realidade infraconstitucional conduziu a uma mutação 

constitucional daquele dispositivo, vale dizer, a uma alteração no seu significado, sem 

modificação do seu teor literal.  

Conforme demonstramos neste trabalho, a norma do art. 5º, LXVI, da Constituição 

Federal, passou a ser: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir 

medida cautelar pessoal diversa da prisão ou liberdade provisória, com ou sem fiança”. 

Essa norma, com a natureza de regra, densifica o princípio da liberdade de 

locomoção, ao acentuar o caráter excepcional da prisão cautelar e, como um direito 

clássico de liberdade, cria um dever estatal de abstenção (conduta negativa), consistente 

em garantir ao indivíduo uma esfera de proteção e autonomia, na qual o Estado não deve 

intervir, sem fundadas razões. Também impõe ao Estado um duplo dever de agir (conduta 

positiva), que se traduz não apenas na obrigação de regular, por lei, a liberdade provisória e 

as medidas cautelares diversas da prisão, mediante adequada tipificação e previsão de 

requisitos para sua concessão (dimensão legislativa), como também na exigência de 

prestações fáticas positivas que possibilitem a sua concreta aplicação (dimensão 

administrativa).  

A interpretação evolutiva do art. 5º, LXVI, da Constituição Federal eleva as 

medidas cautelares diversas da prisão ao abrigo da proibição do retrocesso social, o que 

impede qualquer tentativa de supressão, pelo legislador infraconstitucional, das medidas 

cautelares diversas da prisão. Em obediência a essa norma constitucional, as sucessivas 

alterações legislativas em matéria de restrição à liberdade de locomoção instituíram um 

sistema legal de proteção a esse direito, fundado na proporcionalidade, que prestigia as 

medidas menos onerosas e reforça a noção de prisão cautelar como ultima ratio. 



 

 

Com o atual quadro de medidas cautelares diversas da prisão, o legislador ordinário 

atingiu um nível superior de realização do direito fundamental de liberdade, que não deixa 

margem para retrocesso. Por via de consequência, serão inconstitucionais a ab-rogação 

desse sistema legal de medidas cautelares diversas da prisão ou a sua derrogação, sem que 

outras medidas idôneas e menos invasivas do que a prisão venham a ser contempladas. 

Demonstramos ainda a existência de um novo direito fundamental, decorrente dos 

princípios adotados pela Constituição Federal (art. 5º, § 2º): o direito fundamental à 

individualização da medida cautelar pessoal.  

A excepcionalidade da prisão ou de qualquer medida cautelar pessoal, como 

corolário da tutela constitucional da liberdade de locomoção, exige não apenas 

proporcionalidade na sua aplicação como também fundamentação idônea e 

individualização. Se a fundamentalidade material de um direito decorrente deriva de sua 

equiparação ou equivalência, em conteúdo e dignidade, aos direitos fundamentais 

catalogados, a norma-paradigma para o reconhecimento do direito fundamental, não-

expresso, à individualização da medida cautelar pessoal encontra-se no art. 5º, XLVI, da 

Constituição Federal: “A lei regulará a individualização da pena”. 

Esse enunciado (disposição ou texto) contém uma norma, pois expressa um dever: a 

pena deverá ser individualizada tanto no momento da elaboração legislativa, com a 

previsão, em abstrato, das penas e do método a ser judicialmente empregado na sua 

concretização, quanto de sua efetiva aplicação judicial.   

Se, uma vez estabelecida a culpa, pressuposto para a imposição de pena, há o 

direito fundamental à individualização desta, a fortiori, durante o processo que poderá 

levar à formação daquela, caso se faça necessária uma intervenção no direito à liberdade, 

há o direito fundamental decorrente à individualização dessa medida cautelar. 

Identificamos, ainda, uma segunda norma-paradigma para o reconhecimento do 

direito fundamental, não-expresso, à individualização da medida cautelar pessoal, que 

também decorre da nova interpretação do art. 5º, LXVI, da Constituição Federal, por força 

da mutação constitucional havida: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando 

a lei admitir medida cautelar pessoal diversa da prisão ou liberdade provisória, com ou sem 

fiança”.  

Diante do rol de medidas cautelares pessoais estabelecido pelo legislador e da 

prisão como ultima ratio, o juiz deverá obrigatoriamente partir da medida de menor 

intensidade para somente então alcançar a de maior intensidade, por força da 

proporcionalidade, individualizando a medida cautelar adequada e necessária à espécie.   



 

 

O direito à individualização, portanto, decorre do art. 5º, LXVI, da Constituição 

Federal, por se tratar do meio para controlar se o juiz, no caso concreto, racionalmente 

justificou a adequação e a necessidade da medida escolhida, dentre o rol de medidas 

legalmente instituídas por determinação constitucional. 

A atribuição de dignidade constitucional ao direito à individualização da medida 

cautelar pessoal, além de expressar a sua fundamentalidade e a sua força irradiante no 

processo penal, tem repercussão no controle de constitucionalidade de espécies normativas 

e de decisões judiciais. Além do controle incidental ou concreto, pela via do recurso 

extraordinário (art. 102, III, “a”, CF), o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle 

concentrado (art. 102, I, “a”, CF), poderá verificar a compatibilidade material de lei ou ato 

normativo com o direito fundamental em questão, assim como reconhecer a 

inconstitucionalidade por omissão de medida para torná-lo efetivo (art. 103, § 2º, CF).  

Em sua dimensão objetiva, o direito fundamental à individualização da medida 

cautelar pessoal transcende o interesse meramente individual, obrigando o Estado a atuar 

positivamente para assegurar o seu pleno exercício, notadamente pela construção de toda 

uma infraestrutura normativa, organizacional e procedimental destinada à sua maior 

efetivação, independentemente da existência de um direito subjetivo concretamente 

violado. Essa dimensão projeta largos efeitos no campo da omissão estatal.  

Há casos em que, não obstante cumprido o dever de legislar, o silêncio 

administrativo, vale dizer, a omissão estatal em adotar as medidas administrativas 

concretizadoras da lei que garante a aplicabilidade de um comando constitucional, acaba 

por impedir a integral produção dos efeitos por este último almejados. 

A omissão administrativa frustra a exequibilidade do comando constitucional, 

paralisa a vontade do poder constituinte e precisamente nessa conduta negativa reside a 

inconstitucionalidade. Nas hipóteses em que sua concretização dependa da intermediação 

positiva do administrador, de nada valeria um direito fundamental se ficasse ao exclusivo 

alvedrio da Administração Pública decidir se e quando agir. A atuação do administrador, no 

campo dos direitos fundamentais, não é meramente discricionária, mas sim vinculada ao 

cumprimento dos fins constitucionalmente almejados, incumbindo-lhe agir com exação 

para atendê-los, sem procrastinação. Em outras palavras, não há margem para o 

administrador tergiversar. 

O art. 5º, LXVI, da Constituição Federal, na exegese proposta neste trabalho, 

determina que ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir medida 

cautelar pessoal diversa da prisão ou liberdade provisória, com ou sem fiança. 



 

 

O grau máximo de efetividade dessa norma depende, diretamente, do grau máximo 

de concretização de todas as medidas cautelares legalmente previstas. Frustrar a 

concretização de uma delas, por ausência ou deficiência dos meios a tanto necessários, 

significa frustrar a própria efetividade do comando constitucional. Tem-se, aqui, uma nítida 

projeção da eficácia irradiante dos direitos fundamentais.  

O dever constitucional de legislar, portanto, imbrica-se com o dever constitucional 

de adotar as providências administrativas correlatas, sob pena de esvaziamento do art. 5º, 

LXVI, da Constituição Federal, e de se impedir a plena fruição de um direito fundamental. 

Não se cuida de mera omissão ilegal, pois não é simplesmente o comando legal que 

está sendo desatendido. A omissão administrativa é constitucionalmente relevante por 

interferir, de forma direta, no direito de liberdade e no direito fundamental à 

individualização da medida cautelar pessoal. 

Das medidas cautelares pessoais diversas da prisão, a monitoração eletrônica é a 

única cuja aplicação depende de providências administrativas concretas do Poder 

Executivo, de uma prestação fática positiva de sua parte, seja pela aquisição dos 

equipamentos necessários e execução direta desse serviço, seja pela contratação de 

prestadora de serviço, obedecida, em qualquer caso, a lei de regência das licitações e 

contratos da Administração Pública.  

A omissão estatal em prover os meios necessários para implantação da monitoração 

eletrônica, caso ela seja aplicável no caso concreto, gera para o imputado o direito 

subjetivo à imposição de outra medida menos invasiva. Se a monitoração eletrônica, por 

ser adequada e suficiente, permitiria ao imputado permanecer em liberdade, não poderá ser 

imposta, como seu sucedâneo, uma medida mais gravosa, como a internação provisória ou 

a prisão cautelar. Há que se retroceder, e não avançar, na escala de invasividade da 

liberdade de locomoção. 

Para sanar, de modo geral e abstrato, essa omissão administrativa inconstitucional e 

compelir o administrador a agir, assegurando-se a produção de todos os efeitos visados 

pelo art. 5º, LXVI, da Constituição Federal (dimensão objetiva do direito fundamental à 

individualização da medida cautelar pessoal), há um instrumento jurídico de maior latitude.  

Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, cuja finalidade é 

combater a denominada síndrome de inefetividade de normas constitucionais. O art. 103, § 

2º, da Constituição Federal, alude à omissão de medida para tornar efetiva norma 

constitucional, imputável a qualquer dos Poderes ou órgão administrativo.  Ainda que, 

ordinariamente, essa omissão se traduza na inércia normativa, a omissão de providências 



 

 

ou atos administrativos concretos também pode ser objeto da ação de 

inconstitucionalidade.  

Declarada a inconstitucionalidade por omissão, será dada ciência ao Poder 

Executivo para a adoção das providências necessárias (art. 103, § 2º, CF e art. 12-H da Lei 

n. 9.868/99), assinalando-se lapso temporal razoável, seguramente superior ao prazo 

constitucional de 30 (trinta) dias, para a adoção de todas as providências administrativas 

necessárias à disponibilização da monitoração eletrônica (licitação para compra de 

equipamentos ou contratação de prestador do serviço).   

Em sua dimensão subjetiva, a consequência jurídica da violação do direito do 

imputado à individualização da medida cautelar pessoal é a exigência de cessação da 

intervenção, porque desprovida de fundamentação constitucional, no direito de liberdade. 

A constitucionalidade de qualquer intervenção no direito fundamental de liberdade 

depende de sua fundamentação constitucional, que é controlada a partir da 

proporcionalidade.  

A proporcionalidade, portanto, é a pedra angular do sistema de medidas cautelares 

pessoais. 

A ponderação dos interesses em conflito, todavia, jamais pode conduzir à quebra do 

princípio da legalidade. Como destacamos neste trabalho, não se pode permitir, no Estado 

Constitucional de Direito, a atuação da potestade punitiva contra ou fora de suas próprias 

regras.  

A preservação de direitos fundamentais constitui a essência e a destinação da 

proporcionalidade, que é um anteparo destinado à proteção de direitos fundamentais e não 

uma válvula regulável ao talante do intérprete para justificar suas violações. A 

proporcionalidade, já o disse o Supremo Tribunal Federal, não pode ser transformada em 

gazua apta a arrombar toda e qualquer garantia constitucional. 

Nesse contexto, como deve orientar-se a escolha judicial da medida a ser aplicada 

ao caso concreto? 

Enquanto o juízo de oportunidade comporta uma opção entre indiferentes jurídicos, 

procedida subjetivamente pelo agente, o juízo de legalidade constitui atividade de 

interpretação do direito, que o juiz desenvolve vinculado à lei e aos fatos. 

A imposição de uma medida cautelar pessoal não constitui o exercício de uma 

potestade discricionária, mas sim de um juízo de legalidade, a ser necessariamente 

fundamentado. Ainda que, na praxe judiciária, muitas decisões se assentem na 

oportunidade ou conveniência da aplicação de uma medida cautelar, essa referência, de 



 

 

natureza retórica, é desprovida de rigor técnico.  Pode-se questionar se uma medida 

cautelar pessoal é legal ou ilegal, se encontra justificação constitucional ou não, se é 

proporcional ou desproporcional, mas não se é conveniente ou inconveniente, oportuna ou 

inoportuna, porque, repita-se, a margem de liberdade concedida ao juiz para essa 

apreciação não compreende a formulação de um juízo de valor dessa natureza. 

Como ressaltado neste trabalho, a decisão que impõe uma medida cautelar pessoal 

jamais pode resultar de uma intuição individual misteriosa, senão de um procedimento 

cognoscitivo estruturado e comprovável de maneira intersubjetiva. A análise da 

fundamentação constitucional para a intervenção é que permite distinguir uma restrição 

(permitida) de uma violação (não permitida) ao direito de liberdade. Se não houver 

fundamentação constitucional para a intervenção, tratar-se-á de uma violação a esse direito 

fundamental e deverá ser deflagrada a consequência jurídica por ele prevista, enquanto 

direito de defesa, que é a exigência de sua cessação. 

Para que a decisão que impõe medida cautelar pessoal não seja expressão de um 

decisionismo, fundado em critérios puramente subjetivos, há um caminho lógico a ser 

necessariamente percorrido pelo juiz, que confere maior racionalidade ao processo 

decisório e torna-o intersubjetivamente controlável. 

Como se verificar, em um caso concreto, se há fundamentação constitucional para a 

intervenção no direito fundamental de liberdade?   Pelo exame da proporcionalidade em 

sentido amplo da medida cautelar aplicada, método destinado a estabelecer se uma 

restrição pode ser considerada constitucionalmente fundamentada, ou se, ao revés, 

configura uma violação ao direito fundamental. 

A aplicação de qualquer medida cautelar pessoal tem como pressupostos a 

legalidade, a justificação constitucional do fim e a judicialidade. Em razão do princípio da 

taxatividade das medidas cautelares pessoais, não se reconhece ao juiz um poder geral de 

cautela.  

A motivação da decisão que impõe uma medida cautelar compreende a 

demonstração concreta dos pressupostos da medida cautelar (o fumus commissi delicti, que 

se traduz na existência da infração e nos indícios de autoria), de seus requisitos (uma das 

situações de perigo, legalmente tipificadas, geradas pelo estado de liberdade do imputado, 

o periculum libertatis), da sua hipótese de cabimento e dos critérios utilizados para a 

escolha de determinada medida cautelar, dentre as legalmente previstas.  

No processo civil, o fumus boni juris, enquanto simples verossimilhança do direito 

invocado pela parte, é pressuposto inafastável do juízo cautelar, que se funda na hipótese 



 

 

de um futuro provimento favorável ao autor, na aparência do bom direito.  

No processo penal, diversamente, pressuposto para a imposição de uma medida 

cautelar pessoal não é o fumus boni juris, enquanto probabilidade de existência do direito 

de acusação alegado, mas sim o fumus commissi delicti, enquanto probabilidade de 

ocorrência de um fato aparentemente punível. Urge, portanto, superar o equívoco 

resultante da transposição de conceitos do processo civil para o processo penal.
 
 

O fumus commissi delicti, que se funda em um juízo de probabilidade de 

condenação, traduz-se, em nosso ordenamento, na prova da existência do crime e em 

indícios suficientes de autoria, e impõe ao juiz o dever de valorar a consistência da 

plataforma indiciária indispensável para a adoção de qualquer medida cautelar pessoal.  O 

exame do fumus commissi delicti é um antecedente lógico do exame do periculum 

libertatis, de modo que, se o primeiro restar inexistente ou insuficiente, não há que se 

passar à análise do segundo. 

Embora o Código de Processo Penal somente se refira ao fumus commissi delicti 

em relação à prisão preventiva (art. 312, parte final), trata-se de pressuposto comum e 

indispensável a todas as medidas cautelares. Impor uma medida cautelar diversa da prisão 

sem demonstrar a existência do delito e os indícios de autoria equivale a fazê-lo sem 

fundamentação. 

Não se reclama um quadro de certeza, de mesma consistência que o exigido para 

uma condenação, mas a qualificação “indício suficiente” exclui que simples suspeitas ou 

conjecturas possam legitimar uma intervenção no direito de liberdade. Indício suficiente 

significa probabilidade de autoria, e não simples possibilidade. 

No processo civil, o periculum in mora encontra-se ligado à inevitável dilação 

temporal entre o início do processo e a tutela jurisdicional final, e ao perigo resultante 

dessa demora para o bem jurídico tutelado, em decorrência da alteração da situação de fato.   

O periculum in mora, portanto, vincula-se a um fator temporal, ainda que parte da doutrina 

advirta que a sua tônica não está propriamente na morosidade natural da prestação 

jurisdicional, mas sim no conceito de perigo, que, por si só, seja capaz de colocar em risco 

a efetividade do direito ou do interesse protegido. 

No processo penal, diversamente, pressuposto para a imposição de uma medida 

cautelar pessoal não é o periculum in mora, enquanto inevitável dilação temporal entre o 

nascer do processo e o ato decisório que lhe põe termo, mas sim o periculum libertatis, 

enquanto situação de perigo ao normal desenvolvimento ou aos fins do processo, que 

decorre do estado de liberdade do imputado. Urge, portanto, superar mais esse equívoco 



 

 

resultante da transposição de conceitos do processo civil para o processo penal. 

A correta avaliação da existência e da intensidade da situação de perigo é conditio 

sine qua non da aplicação de uma medida cautelar. Se não houver nenhuma situação de 

perigo, é vedada a imposição de qualquer medida cautelar. Se estiver presente uma 

situação de perigo, a resposta cautelar deverá ser modulada nos limites necessários para 

debelá-lo. 

Conforme ressaltado, não se pode medir o periculum libertatis pela régua do fumus 

commissi delicti. São exames estanques e sucessivos, que não se confundem. O periculum 

libertatis nem sequer é diretamente proporcional ao fumus commissi delicti.  A maior 

probabilidade de autoria não se traduz em maior probabilidade de perigo. Pode haver um 

alto grau de probabilidade em relação à autoria, e não existir qualquer situação de perigo 

gerada pelo estado de liberdade do imputado. 

Logo, não cabe modular a resposta cautelar em razão do maior ou menor grau do 

fumus commissi delicti. Ou o fumus commissi delicti está ausente e não autoriza a adoção 

de nenhuma medida cautelar, ou está presente (com maior ou menor probabilidade), e 

autoriza a decretação de uma medida cautelar, a ser racionalmente escolhida em função do 

exame sucessivo do periculum libertatis. 

No exame do periculum libertatis, é indispensável que o juiz aponte fatos 

objetivamente existentes nos autos, vedando-se suposições ou conjecturas. 

As situações que tipificam o periculum libertatis e que exaurem o rol de causas 

idôneas a legitimar a adoção de medidas cautelares são: i) garantia da ordem pública, na 

qual se insere a necessidade de se evitar a reiteração na prática de infrações penais; ii) 

garantia da ordem econômica; iii) necessidade da investigação ou da instrução criminal; e 

iv) necessidade para aplicação da lei penal (arts. 282, I, e 312, CPP). 

O exame do periculum libertatis é crucial não apenas para determinar se alguma 

medida deve ou não ser aplicada, mas também para estabelecer qual medida deverá ser 

aplicada dentre as legalmente previstas, em razão da natureza da situação de perigo 

diagnosticada e do grau das exigências cautelares a satisfazer no caso concreto.  

Neste particular, o fumus commissi delicti não desempenha nenhum papel na 

escolha da medida cautelar, por ser apenas um pressuposto para que se possa alcançar esse 

momento. Trata-se de um exame, por assim dizer, meramente eliminatório da possibilidade 

de aplicação de uma medida cautelar. O fator determinante, por excelência, dessa escolha é 

o periculum libertatis, responsável por modular a intensidade da resposta estatal às 

exigências cautelares que se apresentam. 



 

 

Uma vez individualizada a situação de perigo criada pelo comportamento do 

imputado, é chegado o momento de estabelecer, pelo exame da proporcionalidade em 

sentido amplo, como será feita a intervenção no seu direito de liberdade, em resposta à 

situação de perigo por ele causada. 

A proporcionalidade é o vetor que orientará, racionalmente, a escolha judicial da 

medida a ser aplicada, pois qualquer a intervenção no direito de liberdade somente será 

constitucional se superar as suas exigências.  

O exame da proporcionalidade tem uma estrutura pré-definida, com três sub-regras 

que são aplicadas de maneira sucessiva e escalonada, às quais o juiz deve submeter as 

medidas cautelares potencialmente elegíveis diante da situação de perigo identificada, para 

determinar, caso sejam superados aqueles filtros, qual delas será imposta. 

O juiz, ao testar as medidas potencialmente aplicáveis ao caso concreto, nem 

sempre procederá à análise de todas as sub-regras. Se no primeiro teste a medida revelar-se 

inadequada (inidônea), nem se passará ao exame subsequente da necessidade. A análise da 

proporcionalidade em sentido estrito somente será exigível se a medida superar, com êxito, 

os testes da adequação e da necessidade. Desta feita, é possível esgotar-se o exame da 

proporcionalidade em sentido amplo de uma medida cautelar já no exame de adequação, 

ou, superado este, no exame da necessidade. 

De acordo com a sub-regra da idoneidade (adequação), toda intervenção em um 

direito fundamental deve ser apta a promover a realização de um fim. Não se exige que a 

intervenção realize-o por completo, mas sim que se mostre idônea (apta) a favorecer a sua 

obtenção.  

Não se avalia, no exame da adequação, se as medidas elegíveis são de fato 

essenciais, por não existirem medidas alternativas menos gravosas para debelar a situação 

de perigo, questão reservada ao exame subsequente da necessidade. Importa, tão-somente, 

a relação de causalidade entre meio (medida cautelar potencialmente aplicável) e fim 

(situação de perigo a debelar). Disso resulta a imprescindibilidade da determinação do fim, 

pela correta individualização do periculum libertatis, pois um fim vago não permitirá 

verificar se ele é, ou não, promovido pela adoção da medida. 

A sub-regra da idoneidade ou adequação funciona, em verdade, como um critério 

negativo, uma vez que visa eliminar os meios que não sejam adequados (idôneos) ao fim 

proposto, isto é, que não se mostrem aptos a promover, de nenhum modo, a sua realização. 

Nessa esteira, é inegável que a prisão preventiva é apta a promover o fim de debelar 

qualquer situação de perigo que se apresente em relação à ordem pública, à investigação ou 



 

 

instrução criminal e à aplicação da lei penal. Logo, presentes o fumus commissi delicti, o 

periculum libertatis e as suas hipóteses de cabimento, a prisão preventiva sempre seria, 

desde logo, uma medida cautelar idônea e potencialmente elegível. 

Ocorre que a prisão preventiva, como ultima ratio, somente poderá ser considerada 

quando inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares dela diversas. Ante o caráter 

excepcional da prisão preventiva e por força do princípio da gradualidade, o juiz deve 

necessariamente iniciar o exame da adequação partindo das medidas menos invasivas e 

gravosas, sob pena de se frustrarem o sistema de progressiva aflitividade das medidas 

cautelares pessoais e o direito fundamental do imputado à sua individualização. 

A prisão preventiva, portanto, somente será uma opção constitucionalmente válida 

quando constatada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas para 

responder à situação de perigo que se apresenta. 

Caso a medida inicialmente escolhida pelo juiz supere, com êxito, o teste da 

idoneidade (ou adequação), há que se submetê-la ao exame da necessidade, pelo qual se 

verifica se existem outras medidas cautelares capazes de debelar a situação de perigo já 

identificada, sem restringir, na mesma intensidade, o direito fundamental afetado.  

O exame da necessidade é um teste comparativo entre medidas cautelares 

alternativas que possam promover o mesmo fim. Uma medida não será necessária se a sua 

finalidade puder ser alcançada por outro meio ao menos igualmente eficaz e que não 

restrinja o direito fundamental afetado, ou restrinja-o com uma intensidade menor. 

O primeiro passo é verificar se alguma medida cautelar, diversa da escolhida,  

reveste-se de idoneidade ao menos equivalente para enfrentar a situação de perigo. Não 

basta, agora, que o meio alternativo se limite a contribuir de qualquer modo para debelar a 

situação de perigo; é preciso que essa contribuição seja ao menos igualmente eficaz.  

Identificadas as medidas que tenham idoneidade equivalente, o próximo passo é 

verificar qual delas afeta menos intensamente o direito fundamental restringido.  

Na comparação entre medidas potencialmente idôneas há duas variáveis a 

considerar: i) a eficiência das medidas na realização do objetivo proposto; e ii) o grau de 

restrição ao direito fundamental atingido. A variável mais importante é a eficiência, de 

modo que o meio menos gravoso somente preponderará se as medidas potencialmente 

idôneas forem igualmente eficientes na realização do objetivo. Se a medida mais eficiente 

for também a mais gravosa, esta prevalecerá. Como demonstramos no trabalho, isso não 

significa desproteção ao direito restringido em favor de uma eficiência a todo custo, uma 

vez que essa proteção apenas se desloca para o exame da proporcionalidade em sentido 



 

 

estrito.  

Se o juiz, no anterior exame da adequação, vislumbrar a possibilidade de impor, 

desde logo, mais de uma medida cautelar, todas as medidas que reputar aptas e 

potencialmente aplicáveis deverão ser submetidas ao exame da necessidade, a fim de se 

verificar se essa cumulação é, de fato, essencial frente ao periculum libertatis, por 

insuficiência da aplicação isolada de uma delas. 

O juiz, no exame da necessidade, não pode se impressionar com a mera gravidade 

em abstrato do crime. Essa questão, embora já devesse estar superada pelo exame do 

periculum libertatis (gravidade em abstrato do crime, por si só, não constitui fundamento 

idôneo de situação de perigo), frequentemente retorna à cena no exame da necessidade. 

Quando se examina a eventual necessidade da prisão preventiva para garantia da 

ordem pública, depara-se, em certos casos, com uma zona de penumbra entre gravidade 

abstrata e gravidade concreta do crime. Apresenta-se a delicada pergunta: as circunstâncias 

e o modo de execução do crime são normais e ínsitos ao tipo penal, ou o fato se reveste de 

particularidades graves e relevantes?   

Nesse ponto, o juiz, além da exação na avaliação da situação fática, deve ter 

presente que a exceção que autoriza a prisão preventiva por esse fundamento 

(circunstâncias do fato e especial modo de execução, reveladores do maior grau de 

periculosidade do agente) não pode ser distorcida e expandida, a ponto de se tornar a regra. 

Considerar qualquer conduta que simplesmente se subsuma no tipo penal como de especial 

gravidade, para justificar uma prisão preventiva, nada mais é do que prender pela mera 

gravidade abstrata do crime e estabelecer, de forma inconstitucional, uma modalidade de 

prisão preventiva obrigatória. 

No exame da necessidade, é preciso, uma vez mais e sempre, ter presente a 

natureza real da situação de perigo e o grau de cautelaridade concretamente exigido, para 

aferir qual a medida idônea, eficaz e menos gravosa. 

Nos exames da idoneidade (adequação) e da necessidade, a ponderação não 

desempenha papel algum. Como demonstrado, trata-se apenas de impedir uma intervenção 

que, sob o aspecto das possibilidades fáticas, é plenamente evitável. As possibilidades 

fáticas dizem respeito às medidas concretas que podem ser utilizadas para o fomento e a 

proteção de direitos fundamentais. 

Para constatar se uma medida cautelar é apta a promover o fim almejado (debelar a 

situação de perigo criada pelo comportamento do imputado), não se realiza nenhuma 

ponderação entre princípios colidentes, para se decidir qual deles deverá prevalecer. 



 

 

Apenas se constata se existe ou não relação de causalidade entre meio e fim, para saber se 

a medida escolhida é adequada ou inadequada. 

Para constatar se uma medida cautelar é necessária face à situação de perigo, 

também não se faz ponderação alguma. Apenas se verifica se existem medidas cautelares a 

ela alternativas que sejam igualmente eficazes e, ao mesmo tempo, menos gravosas. Se 

houver, a medida escolhida será desproporcional, por ser desnecessária. 

Superados os exames da adequação e da necessidade, resta submeter a medida 

cautelar potencialmente elegível ao exame da proporcionalidade em sentido estrito, campo, 

por excelência, da ponderação, por se referir à otimização dos princípios colidentes em 

relação às suas possibilidades jurídicas.  

De acordo com o exame da proporcionalidade em sentido estrito, a importância da 

intervenção no direito fundamental deve estar justificada pela importância da realização do 

fim por ela perseguido.  Indaga-se se o grau de importância da promoção do fim justifica o 

grau de restrição causado aos direitos fundamentais, vale dizer, se as vantagens causadas 

pela promoção do fim são proporcionais às desvantagens causadas pela adoção do meio.  

A proporcionalidade em sentido estrito é, portanto, idêntica à lei do sopesamento: 

quanto maior for o grau de não-satisfação ou de afetação de um princípio, tanto maior terá 

que ser a importância da satisfação do outro.  

Como as vantagens obtidas com a intervenção no direito fundamental devem 

compensar os sacrifícios impostos ao seu titular, é preciso comparar a intensidade da 

intervenção com a importância da promoção do fim, com o objetivo de fundamentar uma 

relação de precedência condicionada, vale dizer, para determinar as condições sob as quais 

um princípio terá precedência em face do outro, com o qual colide.   

Demonstramos que a fixação da relação de precedência de um princípio sobre 

outro, compreende avaliar: i) o grau de afetação de um dos princípios (= a intensidade da 

intervenção); i) a importância da satisfação do princípio colidente; e iii) se a importância 

da satisfação do princípio colidente justifica a afetação (= intervenção) do outro princípio. 

A “fórmula do peso” e os modelos para fixação dos graus de importância dos direitos 

fundamentais afetados, de maneira negativa e positiva (= peso), pela intervenção foram 

abordados neste trabalho.  

O centro do exame da proporcionalidade em sentido estrito é a relação de peso dos 

argumentos que falam a favor e contra a restrição do direito fundamental.  Concluímos que 

a desproporcionalidade em sentido estrito surgirá quando a importância concreta da 

satisfação do princípio colidente ficar abaixo do grau de intensidade da intervenção. A 



 

 

medida cautelar pessoal será desproporcional em sentido estrito toda vez que a intervenção 

for mais intensa, em algum grau, do que a importância da satisfação das exigências 

cautelares que se apresentam. Se uma forte razão para a intervenção justifica uma leve 

intervenção, uma leve ou média razão para a intervenção não justifica uma forte 

intervenção. 

As vedações legais à imposição de qualquer medida cautelar, quando à infração não 

for cominada pena privativa de liberdade (art. 283, § 1º, CPP), e à prisão preventiva 

originária, quando a pena máxima cominada ao crime não exceder a 4 (quatro) anos (art. 

313, I, CPP) constituem produto de um sopesamento feito pelo legislador, em abstrato, 

entre o direito de liberdade do imputado e os interesses do processo ou de defesa social, em 

que se decidiu pela prevalência do primeiro. Buscou-se harmonizar as legislações penal e 

processual penal, no pressuposto de que a prisão preventiva será sempre desproporcional 

quando não houver possibilidade de condenação a pena privativa de liberdade, ou, mais 

precisamente, de sua execução em regime de encarceramento.  

Ainda que presente uma das hipóteses legais de cabimento da prisão preventiva, a 

mesma ratio que inspirou a regra do art. 313, I, do Código de Processo Penal deve presidir 

o exame da proporcionalidade em sentido estrito da medida cautelar, já estabelecida como 

adequada e necessária ao caso concreto. O juiz, nesse exame, deverá também considerar a 

probabilidade de que seja imposta uma pena privativa de liberdade a ser executada. Se 

houver prognóstico, com base em elementos concretos dos autos (primariedade, 

circunstâncias judiciais favoráveis, modo normal de execução), de que o imputado, ao 

final, não será segregado do meio social em execução de uma pena privativa de liberdade 

(pela concessão de regime aberto, sursis ou pela substituição por restritiva de direitos), a 

decretação da prisão preventiva será desproporcional em sentido estrito e, portanto, 

inadmissível.  

Outrossim, qualquer medida cautelar, e não apenas as prisões temporária e 

preventiva, submete-se ao exame em questão. Se a vantagem por ela representada não 

justificar o grau de restrição imposto e traduzir um ônus excessivo e intolerável ao 

imputado, a medida será desproporcional em sentido estrito. 

Para reprovação de uma medida cautelar pessoal no exame da proporcionalidade 

em sentido estrito, basta que os motivos que fundamentam a sua adoção não tenham peso 

suficiente para justificar a restrição ao direito fundamental atingido. A 

desproporcionalidade em sentido estrito, portanto, não atinge somente as intervenções 

graves. Uma intervenção leve, que careça de justificação adequada, será desproporcional 



 

 

em sentido estrito. 

Demonstramos, por fim, que se houver uma equivalência entre o grau de afetação 

da liberdade de locomoção e o grau de importância da realização do princípio colidente, a 

intervenção será proporcional em sentido estrito, uma vez que se a razão para uma 

intervenção é tão forte quanto a razão contra ela, a intervenção não é desproporcional. 

Em suma, o método ora proposto, baseado na proporcionalidade, coloca à 

disposição do juiz um caminho lógico e racional para a escolha constitucionalmente 

fundamentada da medida cautelar pessoal apropriada e torna intersubjetivamente 

controlável o processo de justificação de sua decisão.  

Teremos por cumprida a nossa missão, se as reflexões feitas ao longo deste modesto 

trabalho puderem contribuir, concretamente, para evitar uma só prisão cautelar injusta.  
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