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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 
0021184-22.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente 
LEANDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA e Impetrante DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem deste 
"habeas". V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
TOLOZA NETO (Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E LUIZ 
ANTONIO CARDOSO.

São Paulo, 13 de junho de 2017

AIRTON VIEIRA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

3ª Câmara de Direito Criminal

Voto n. 6.370  -  Habeas Corpus n. 0021184-22.2017.8.26.0000  2

Habeas corpus n. 0021184-22.2017.8.26.0000

Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo

Impetrado: MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca da Capital

Paciente: Leandro Felipe dos Santos Silva

Voto n. 6.370

HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DE 
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. FIANÇA. 
NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR FIXADA 
DE ACORDO COM AS HIPÓTESES LEGAIS. ORDEM 
DENEGADA.
1. Com efeito, em razão do princípio da presunção de inocência, 
postulado constitucional, vigora no Direito Brasileiro a dicotomia 
existente entre prisão-pena e prisão processual. Como cediço, 
aplicando-se o princípio da não culpabilidade, por meio do qual 
"ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória" (art. 5º, LVII, da Constituição 
Federal de 1988), aquele que se encontra encarcerado se 
considera preso provisório para fins penais. Tanto isso é 
verdade que a prisão processual no Brasil, pelo menos 
didaticamente falando, não pode ser vista como antecipação de 
pena. Deve, por outro lado, na medida do possível, ser vista sob 
a óptica do binômio "necessidade" x "proporcionalidade", para 
que ela não seja vista como sinônimo de pena, pois esta última 
somente ocorre posteriormente ao trânsito em julgado. Assim, 
como o Direito Penal não reprova o ser humano, mas sim uma 
conduta típica, antijurídica e culpável, por meio do Estado, o 
Direito Processual Penal, à luz dos princípios da dignidade da 
pessoa humana e do princípio da presunção de inocência, está 
legitimado a utilizar todos os seus meios de coerção para buscar 
a verdade real e aplicar o direito material. Daí porque se falar 
nos institutos cautelares, dentre eles as prisões cautelares e, no 
caso que se está a tratar, mais especificadamente, da prisão 
preventiva.
2. A inserção das medidas cautelares diversas da prisão, bem 
ou mal, veio em boa hora ao ordenamento jurídico brasileiro, 
afinal, a doutrina vinha criticando muito o então Código de 
Processo Penal, que apenas trazia a "fiança" como medida 
cautelar diversa da prisão e deixava de inovar em outros 
aspectos. Agora, por expressa previsão legal (art. 319, do 
Código de Processo Penal), existem as seguintes medidas 
cautelares diversas da prisão: (I) comparecimento periódico em 
juízo; (II) proibição de acesso ou frequência a determinados 
lugares; (III) proibição de manter contato com pessoa 
determinada; (IV) proibição de ausentar-se da Comarca; (V) 
recolhimento domiciliar; (VI) suspensão do exercício de função 
pública ou de atividade; (VII) internação provisória de 
inimputável ou semi-imputável; (VIII) fiança; e, (IX) monitoração 
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eletrônica. Inteligência da doutrina de Antônio Scarance 
Fernandes, Silvio Maciel, Luiz Flávio Gomes e Guilherme de 
Souza Nucci.
3. Medidas cautelares fixadas de acordo com os critérios de 
"necessidade" e "adequação". Suficiência para o caso concreto. 
Possibilidade de aplicação da medida cautelar de fiança no valor 
que fixado, posto que adequado para o caso em análise, afinal, 
além de ter sido balizado pouco acima do mínimo legal (art. 325, 
I, do Código de Processo Penal), levou em conta a natureza da 
infração, aqui um crime de furto simples de um aparelho de 
telefonia celular, tipo "Iphone 6S", bem móvel este de elevado 
valor econômico (avaliado em R$ 2.100,00), não se perdendo 
de vista as informações trazidas no r. Parecer da Procuradoria 
Geral de Justiça, no sentido de que o paciente respondeu a 
vários processos-crime pela prática de crimes patrimoniais, 
tendo, inclusive, sido condenado em algumas delas (cf. o r. 
Parecer), tudo a potencializar o desvalor da conduta ativa do 
paciente e a evidenciar o desajuste da sua personalidade e o 
timbre da sua má conduta social, fatores estes que devem, sim, 
servir de norte para a quantificação da fiança. Confira-se, neste 
ponto, o art. 326, do Código de Processo Penal, a saber: "Para 
determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração 
a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida 
pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua 
periculosidade, bem como a importância provável das custas do 
processo, até final julgamento.". As informações juntadas neste 
"habeas", no duro de forma unilateral pela impetrante, são 
insuficientes para se aferir, com a certeza necessária, se o 
paciente possui (ou não) condições de adimplir com o 
pagamento do valor fixado, já que a própria defesa não juntou 
nenhum documento afora a r. decisão que aplicou as medidas 
cautelares diversas da prisão. E, ainda que se cogitasse, em 
tese, que ele fosse desempregado, tal fato, por si só, não 
afastaria a possibilidade dele possuir dinheiro derivado de outras 
fontes (conta bancária, bens móveis, dentre outros), o critério 
financeiro não sendo o único balizador da quantificação do valor 
da fiança, já que a Lei Processual Penal elenca outros fatores 
que também servem de norte.
4. Ordem denegada.

VOTO

Trata-se de "habeas corpus" impetrado em favor de LEANDRO 

FELIPE DOS SANTOS SILVA, apontando-se como autoridade coatora o MM. 

Juiz de Direito Plantonista da Comarca da Capital.

Numa síntese, a impetração deu conta de que o paciente 

estaria sofrendo constrangimento ilegal, pois foi preso em flagrante em 12 de 
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abril de 2017, pela prática do crime previsto no art. 155, "caput", do Código 

Penal, certo que após ser comunicado dos referidos fatos, o MM. Juiz de 

Direito, ora autoridade coatora, verificando a ausência dos requisitos 

necessários para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, 

manteve a fiança arbitrada pela autoridade policial, no valor de R$ 900,00. 

Assim, pugnou a impetrante pela concessão de liberdade provisória sem fiança, 

mediante liminar, uma vez que o paciente não tem condição de adimplir com o 

valor fixado (fls. 01/23).

A defesa optou por impetrar o "writ" em sede de Plantão 

Judiciário, quando, então, apreciou-se, sob o viés da liminar, a ordem, eis que o 

Exmo. Des. Aguinaldo de Freitas Filho indeferiu o pedido em sede liminar (fls. 

24/25).

A r. decisão foi por mim mantida (fls. 28).

Sobrevieram informações da autoridade coatora (fls. 33/34).

A Procuradoria Geral de Justiça, por seu r. Parecer, opinou pela 

denegação da ordem (fls. 36/39).

É o relatório.

Denego a ordem.

A impetração deu conta de que o paciente estaria sofrendo 

constrangimento ilegal, pois foi preso em flagrante em 12 de abril de 2017, pela 

prática do crime previsto no art. 155, "caput", do Código Penal, certo que após 

ser comunicado dos referidos fatos, o MM. Juiz de Direito, ora autoridade 

coatora, verificando a ausência dos requisitos necessários para a conversão da 

prisão em flagrante em prisão preventiva, manteve a fiança arbitrada pela 
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autoridade policial, no valor de R$ 900,00.

Pois bem.

Com efeito, em razão do princípio da presunção de inocência, 

postulado constitucional, vigora no Direito Brasileiro a dicotomia existente entre 

prisão-pena e prisão processual ("ninguém será considerado culpado até o 

trânsito em julgado de sentença penal condenatória"). Isso significa que, 

enquanto perdurar a fase investigatória, instrutória e recursal, aquele que 

estiver preso, por força de prisão preventiva ou prisão em flagrante (ou 

antigamente até mesmo pela famigerada prisão decorrente de sentença 

condenatória recorrível ou prisão decorrente de sentença de pronúncia), 

considerar-se-á preso provisório. 

Tanto isso é verdade que a prisão processual no Brasil, pelo 

menos didaticamente falando, não pode ser vista como antecipação de pena. 

Deve, por outro lado, na medida do possível, ser vista sob a óptica do binômio 

"necessidade" x "proporcionalidade", para que ela não seja vista como 

sinônimo de pena, pois esta última somente ocorre posteriormente ao trânsito 

em julgado. É dizer: o ordenamento jurídico brasileiro adotou o modelo de que 

"a liberdade é a regra, a prisão exceção". 

Aliás, por este motivo, é que a prisão nunca deverá ser 

decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação 

da liberdade individual ou, hoje, após a superveniência da Lei n. 12.403/11, 

com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, até porque 

analisando, ainda que perfunctoriamente, o princípio do estado de inocência, 

não se pode partir do pressuposto de que todo suspeito da prática de um crime 

foi realmente aquele que o praticou. 

Em razão disso, o Direito Processual Penal, à luz dos princípios 
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da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência, está legitimado 

a utilizar todos os seus meios de coerção para buscar a verdade real e aplicar o 

direito material. Daí porque se falar nos institutos cautelares, dentre eles as 

prisões cautelares e, no caso que se está a tratar, mais especificamente, da 

prisão preventiva ou, não sendo o caso, das medidas cautelares diversas da 

prisão (art. 319, §6º, do Código de Processo Penal), o que corrobora com o que 

acima constei: a liberdade é a regra, a prisão exceção!

Assim, ao receber os autos de prisão em flagrante e nos casos 

em que se verificar a ausência dos requisitos necessários para a conversão da 

prisão flagrancial em prisão preventiva, o Magistrado deverá, 

fundamentadamente, conceder a liberdade provisória, impondo, se for o caso, 

as medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, 

observados os critérios constantes do art. 282, do mesmo Diploma, que são: 

necessidade ("necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou 

a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática 

de infrações penais") e adequação (adequação da medida à gravidade do 

crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado).

A inserção das medidas cautelares diversas da prisão, bem ou 

mal, veio em boa hora, afinal, a doutrina vinha criticando muito o então Código 

de Processo Penal, que apenas trazia a "fiança" como medida cautelar diversa 

da prisão e deixava de inovar em outros aspectos. Nesse passo, trago a arguta 

visão de Antônio Scarance Fernandes sobre o tema: 

"Há necessidade de ser reformado o Código de Processo Penal no 
tratamento dado às medidas cautelares. Antes, estava centrado em 
duas medidas: a prisão e a fiança. Era constante a ligação entre elas, 
com previsões de que o acusado ficaria preso quando não fosse 
possível a fiança. Exigências no sentido de ajustar o Código aos 
estudos de processo penal constitucional atenuaram o seu rigor, 
admitindo a liberdade sem fiança quando não devesse ser decretada 
prisão preventiva, possibilitando a liberdade após a pronúncia até o 
julgamento e a apelação em liberdade se o acusado fosse primário e 
tivesse bons antecedentes."
(As medidas cautelares pessoais nos projetos de reforma do Código 
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de Processo Penal, Revista de Informação Legislativa n. 183, Ano 46, 
2009).

E conclui:

"As demais alterações são ajustes também necessários: melhor 
regulamentação da prisão preventiva, atualização do instituto da 
fiança, possibilidade de prisão domiciliar para situações 
especialíssimas da pessoa acusada, fixação de prazo certo para a 
prisão, exigência de o juiz reexaminar periodicamente a necessidade 
de a medida ser mantida."
(As medidas cautelares pessoais nos projetos de reforma do Código 
de Processo Penal, Revista de Informação Legislativa n. 183, Ano 46, 
2009).

Nesse ponto, confiram-se as medidas cautelares diversas da 

prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal:

"Art. 319.  São medidas cautelares diversas da prisão:
I. comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições 

fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; 
II. proibição de acesso ou frequência a determinados lugares 

quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o 
indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para 
evitar o risco de novas infrações; 

III. proibição de manter contato com pessoa determinada quando, 
por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou 
acusado dela permanecer distante; 

IV. proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência 
seja conveniente ou necessária para a investigação ou 
instrução; 

V. recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga 
quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho 
fixos; 

VI. suspensão do exercício de função pública ou de atividade de 
natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de 
sua utilização para a prática de infrações penais;  

VII. internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes 
praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos 
concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26, do 
Código Penal) e houver risco de reiteração; 

VIII. fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o 
comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu 
andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem 
judicial; 

IX. monitoração eletrônica."

A doutrina, de um modo geral, aduz que o comparecimento 
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periódico em juízo para informar as atividades (art. 319, I, do Código de 

Processo Penal) tem a finalidade precípua de vincular o acusado ao processo, 

evitando que ele empreenda fuga do distrito da culpa ou acabe frustrando o 

andamento do processo, além de servir para que ele comprove o exercício de 

ocupação lícita (isto é, cria a presunção de que não continua a delinquir ou que 

esteja colocando em perigo a ordem pública), podendo ser semestral, 

bimestral, mensal, quinzenal, enfim, o tanto quanto necessário e adequado 

para o caso concreto. Ademais, tal medida cautelar não foi uma novidade no 

ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que era previsto no "sursis" pena, no 

art. 78, §2, "c", do Código Penal ("comparecimento pessoal e obrigatório a 

juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades") e como forma 

de "sursis" processual, no art. 89, §1º, IV, Lei n. 9.099/95 ("comparecimento 

pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades").

Já a proibição de acesso ou frequência a determinados 

lugares (art. 319, II, do Código de Processo Penal) somente pode ser 

decretada para evitar novas infrações (garantia da ordem pública) e a medida 

deve guardar relação com a natureza do crime (circunstâncias relacionadas ao 

fato), pois caso contrário funcionará apenas como castigo preventivo, o que é 

incompatível com a "mens legis" do legislador. Assim como no primeiro caso, 

esta medida cautelar diversa da prisão também estava prevista no 

ordenamento jurídico brasileiro, não só como forma de "sursis" pena, no art. 78, 

§2, "a", do Código Penal ("proibição de frequentar determinados lugares"), mas 

também como "sursis" processual, no art. art. 89, §1º, II, Lei n. 9.099/95 

("proibição de frequentar determinados lugares").

Por sua vez, a proibição de manter contato com 

determinada pessoa (art. 319, III, do Código de Processo Penal), segundo o 

entendimento da doutrina, visa não só a impedir a obstrução das investigações 

ou do processo, mormente quando há indícios de que o contato do suspeito 
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poderá atemorizar a vítima, a testemunha ou qualquer pessoa relacionada ao 

processo, como também visa a proteger a pessoa contra novas investidas 

criminosas do agente. Aliás, a própria expressão "permanecer distante" deve 

ser tomada em seu sentido amplo e não apenas como sinônimo de distância 

física, por motivos óbvios. Deste modo, o agente deve abster-se de qualquer 

espécie de contato com a pessoa (seja por meio telefônico ou eletrônico, por 

mensagens, cartas, "internet", etc.), pois do contrário de nada adiantaria o 

Magistrado determinar o seu afastamento físico se o indivíduo objeto da 

cautelar pessoal continuasse perturbando e atemorizando a pessoa com 

telefonemas, mensagens eletrônicas ou algo semelhante.

De mais a mais, a proibição de ausentar-se da comarca 

quando a permanência seja conveniente ou necessária para a 

investigação ou instrução (art. 319, IV, do Código de Processo Penal) refere-

se ao dever de não sair da comarca para outro lugar do Brasil e somente é 

admitida quando necessária ou conveniente para a investigação ou instrução 

criminal. Ao fim e ao cabo, esta medida cautelar diversa da prisão também 

existia em nosso ordenamento jurídico como espécie de "sursis" pena, no art. 

78, §2, "b", do Código Penal ("proibição de ausentar-se da comarca onde 

reside, sem autorização do juiz") e como espécie de "sursis" processual, no art. 

art. 89, §1º, III, Lei n. 9.099/95 ("proibição de ausentar-se da comarca onde 

reside, sem autorização do Juiz"). Por sinal, convém trazer à colação a crítica 

realizada pela doutrina de Silvio Maciel, em obra coordenada por Luiz Flávio 

Gomes: 

"Teria mais sentido se o legislador tivesse previsto essa medida 
cautelar para garantia de aplicação da lei penal, porque a saída do 
distrito da culpa está sempre relacionada com a ideia de fuga. Não 
vemos no que a saída do acusado da comarca possa comprometer o 
bom andamento das investigações ou do processo. Se a saída não 
tem a finalidade de fuga, isso significa que o indiciado ou acusado 
estará à disposição da polícia e do Judiciário nas pouquíssimas vezes 
em que for intimado a comparecer diante das autoridades; se a saída 
demonstra concretamente intenção de fuga, é o caso de se decretar 
prisão preventiva. Além disso, para garantir o bom andamento da 
investigação ou da instrução processual seria mais adequado a lei ter 
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previsto a medida de comparecimento obrigatório aos atos do 
processo (como ocorre no caso da fiança). Não tem sentido proibir o 
indiciado ou acusado de sair da comarca durante o longo tempo que 
tramita o inquérito e o processo (às vezes por anos) apenas para que 
ele compareça a determinados atos processuais."
(Prisão e Medidas Cautelares  Comentários à Lei 12.403, de maio de 
2011  3ª edição revista, atualizada e ampliada, Editora Revista dos 
Tribunais, 2012).

De outro giro, o recolhimento domiciliar no período noturno 

e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e 

trabalho fixos (art. 319, V, do Código de Processo Penal), em linhas gerais, 

tem a finalidade de garantir a aplicação da Lei Penal. No duro, o retorno para a 

residência no período noturno e nos horários de folga faz presumir que o 

agente não está praticando atos indicativos de fuga, embora a prova do seu 

cumprimento correto fique ao alvedrio daquele que teve a medida cautelar 

imposta (já que ele poderá mentir ou alegar que não retornou para a residência 

no horário noturno ou no horário de folga porque estava em local distante de 

sua casa). Por fim, segundo o entendimento da doutrina, esta medida cautelar 

também é indicada para crimes cujas regras de experiência demonstrem que 

são praticados no período noturno ou nos horários de descanso da população, 

tal como ocorre no crime de furto de estabelecimentos comerciais, embriaguez 

ao volante, dentre outros.

Sob outro vértice, a 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 

(art. 319, VI, do Código de Processo Penal) têm a finalidade de garantir a 

preservação da ordem pública ou da ordem econômica, até porque só podem 

ser aplicadas para se evitar a prática de novas infrações, ou, mais 

precisamente, o que a lei processual penal chama de "justo receio". Ao 

contrário das demais, esta medida cautelar foi uma novidade do legislador, haja 

vista que somente havia a possibilidade de aplicação da suspensão do 

exercício da função pública para Magistrados, por força do art. 27, §3º, da Lei 

Orgânica da Magistratura, em decisão do respectivo Tribunal (na maioria das 
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vezes pelo Órgão Especial) e aos servidores públicos (art. 147, da Lei n. 

8.112/90), mas não havia essa possibilidade quando se tratasse de atividade 

de natureza econômica ou financeira. Assim, salta aos olhos que essa medida 

veio em boa hora e deve revelar-se muito eficaz na prática. 

Já a internação provisória do acusado nas hipóteses de 

crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos 

concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26, do Código Penal) e 

houver risco de reiteração (art. 319, VII, do Código de Processo Penal) 

somente é cabível em crimes praticados com violência ou grave ameaça à 

pessoa, desde que o agente seja inimputável ou semi-imputável, em absoluta 

consonância com o sistema penal vigente, que aboliu o modelo duplo binário 

(que permitia a imposição cumulativa de pena e medida de segurança) e 

adotou o sistema vicariante (que só permite a aplicação de pena aos 

imputáveis, ficando a medida de segurança reservada aos inimputáveis e semi-

imputáveis). Até porque, nas lições de Silvio Maciel, em obra coordenada por 

Luiz Flávio Gomes: 

"Se o imputável não pode sofrer medida de segurança, não há sentido 
algum aplicar-lhe a internação (espécie de medida de segurança) 
como medida cautelar. Até porque a medida seria absolutamente 
desnecessária para quem não tem qualquer doença mental. 
E mesmo aos inimputáveis e semi-imputáveis a medida somente pode 
ser aplicada se houver risco de reiteração. Esse risco somente pode 
ser demonstrado por prova pericial (por peritos médicos 
especializados). De qualquer forma, não é fácil afirmar, 
cientificamente, a possibilidade concreta de reiteração de condutas 
criminosas. Em tese há sempre o risco de uma pessoa, imputável ou 
inimputável, reincidir. Pensamos que essa constatação deve seguir os 
mesmos parâmetros do exame que demonstra o fim da periculosidade 
do internado, para cessação da medida de segurança detentiva."
(Prisão e Medidas Cautelares  Comentários à Lei 12.403, de maio de 
2011  3ª edição revista, atualizada e ampliada, Editora Revista dos 
Tribunais, 2012).

Já a fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o 

comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu 

andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial (art. 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

3ª Câmara de Direito Criminal

Voto n. 6.370  -  Habeas Corpus n. 0021184-22.2017.8.26.0000  12

318, VIII, do Código de Processo Penal), consoante expressa previsão legal, 

tem por objetivo primordial "assegurar" o comparecimento do agente aos atos 

do processo e "evitar" a obstrução do seu andamento ou em caso de 

resistência injustificada à ordem judicial. Deste modo, sem dúvida nenhuma 

agiu bem o legislador ao reformular, por completo, toda a sistemática da fiança, 

uma vez que agora ela possui maior maleabilidade pela autoridade policial e 

pelo próprio Magistrado. Relembre-se, outrossim, que com a inserção do antigo 

parágrafo único, no art. 310, do Código de Processo Penal (portanto antes da 

Lei n. 12.403/11), surgiu a previsão legal de que o Magistrado "deveria" 

conceder a liberdade provisória ao preso em flagrante sempre que não 

estivessem presentes os requisitos da prisão preventiva, o que acarretou, na 

prática forense e com o respaldo da jurisprudência dos nossos Tribunais 

Superiores, a seguinte situação: se presentes os requisitos da prisão 

preventiva, decretava-se ela; porém, se ausentes, concedia-se liberdade 

provisória sem fiança (abandonando-se, de um jeito ou de outro, a possiblidade 

da liberdade provisória "com" fiança). Assim, "per fas et nefas", com a mudança 

legislativa impingida pela Lei n. 12.403/11, o instituto da fiança voltou a ganhar 

maior relevo e importância, hoje amparada de modo correto pela jurisprudência 

dos nossos Tribunais Superiores, ao menos, sob o meu ponto de vista.

Por fim, a última medida cautelar diversa da prisão, 

monitoração eletrônica (art. 319, IX, do Código de Processo Penal), foi a 

maior novidade trazida pela Lei n. 12.403/11 e também a mais polêmica, afinal, 

parte da doutrina, ao menos minoritária, sustentou a sua inconstitucionalidade 

por afronta à garantia da intimidade e da vida privada (art. 5º, X, da 

Constituição Federal de 1988). Contudo, ainda que a sua inserção como 

medida cautelar tivesse sido criticada pela doutrina brasileira, ressalto que em 

países mais desenvolvidos, como Estados Unidos (a partir do ano de 1984) e 

Inglaterra (a partir do ano de 1999), a monitoração eletrônica foi implementada 

e obteve muito sucesso como medida cautelar diversa da prisão. Sendo assim, 

pelo menos para mim e para grande parte da doutrina, a monitoração eletrônica 
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foi inserida no direito brasileiro em boa hora, aqui eu trazendo as lições de 

Guilherme de Souza Nucci a respeito do tema:

"Monitoração eletrônica: surgiu em nossa legislação para saídas 
temporárias, durante o cumprimento da pena, bem como para o 
regime aberto. Estende-se, agora, para a fase processual, o que nos 
parece lógico e razoável. Tudo depende, naturalmente, dos recursos 
do Estado. Quando eficiente, a monitoração pode dar bons resultados; 
se ineficaz ou inexistente, por certo, a medida cautelar tende ao 
absoluto fracasso. Em face da lacuna legal, deve-se estabelecer, 
paralelamente, à monitoração eletrônica o recolhimento domiciliar, a 
proibição de acesso ou frequência a certos lugares ou medida similar. 
Afinal, sozinha, a monitoração não serve para nada. O que se vai 
monitorar? O afastamento do domicílio; a aproximação da vítima; a 
frequência a lugar vedado, etc."
(Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição revista, atualizada 
e ampliada, Editora Gen Forense, 2015). 

Ainda nesse estudo e para concluir as minhas considerações 

acerca das medidas cautelares no nosso ordenamento jurídico, convém fazer 

alusão ao Anteprojeto do Novo Código de Processo Penal (PL n. 156/2009), 

que, no seu Livro III, Título II ("Das Medidas Cautelares Pessoais") disciplina 

uma série de outras medidas cautelares pessoais, além das já previstas no 

atual art. 319, do Código de Processo Penal, a saber:

"Art. 533. São medidas cautelares pessoais:
I. prisão provisória; 
II. fiança; 
III. recolhimento domiciliar; 
IV. monitoramento eletrônico; 
V. suspensão do exercício de profissão, atividade econômica ou 

função pública; 
VI. suspensão das atividades de pessoa jurídica; 
VII. proibição de frequentar determinados lugares; 
VIII. suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, 

embarcação ou aeronave; 
IX. afastamento do lar ou outro local de convivência com a vítima;
X. proibição de ausentar-se da comarca ou do País; 
XI. comparecimento periódico em juízo; 
XII. proibição de se aproximar ou manter contato com pessoa 

determinada; 
XIII. suspensão do registro de arma de fogo e da autorização para 

porte;
XIV. suspensão do poder familiar; 
XV. bloqueio de endereço eletrônico na internet; liberdade 

provisória."
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Vou ainda mais longe.

De outro giro, não posso tratar do assunto "medidas cautelares" 

sem avançar um pouco no estudo do Direito Comparado, sobretudo nas 

legislações de países como Portugal e Itália, ambas vanguardistas no 

tratamento impingido ao tema abordado.

Em Portugal, verifica-se que o Código de Processo Penal, no 

Livro IV ("Das Medidas de Coacção e de Garantia Patrimonial"), estabelece 

algumas medidas cautelares denominando-as de "Medidas de Coacção", que 

somente serão aplicadas ao caso concreto quando necessárias e adequadas 

às exigências cautelares que o caso requerer e proporcionais à gravidade do 

crime e às sanções que previsivelmente venham a ser aplicadas, nos termos do 

art. 193, "1", do Código de Processo Penal Português, dentre as quais 

podemos destacar: (a) termo de identidade e residência; (b) caução; (c) 

obrigação de apresentação periódica; (d) suspensão do exercício de funções, 

de profissão e de direitos; (e) proibição de permanência, de ausência e de 

contatos; (f) obrigação de permanência na habitação; (g) prisão preventiva. 

A esse respeito trago, na íntegra, os dispositivos acima 

mencionados:

"Artigo 196.º Termo de identidade e residência:
1 - A autoridade judiciária ou o órgão de polícia criminal sujeitam a 
termo de identidade e residência lavrado no processo todo aquele que 
for constituído arguido, ainda que já tenha sido identificado nos termos 
do artigo 250.º; 
2 - Para o efeito de ser notificado mediante via postal simples, nos 
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 113.º, o arguido indica a sua 
residência, o local de trabalho ou outro domicílio à sua escolha; 
3 - Do termo deve constar que àquele foi dado conhecimento: 
a) Da obrigação de comparecer perante a autoridade competente ou 
de se manter à disposição dela sempre que a lei o obrigar ou para tal 
for devidamente notificado; 
b) Da obrigação de não mudar de residência nem dela se ausentar por 
mais de cinco dias sem comunicar a nova residência ou o lugar onde 
possa ser encontrado; 
c) De que as posteriores notificações serão feitas por via postal 
simples para a morada indicada no n.º 2, excepto se o arguido 
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comunicar uma outra, através de requerimento entregue ou remetido 
por via postal registada à secretaria onde os autos se encontrem a 
correr nesse momento;  
d) De que o incumprimento do disposto nas alíneas anteriores legitima 
a sua representação por defensor em todos os actos processuais nos 
quais tenha o direito ou o dever de estar presente e bem assim a 
realização da audiência na sua ausência, nos termos do artigo 333.º; 
4 - A aplicação da medida referida neste artigo é sempre cumulável 
com qualquer outra das previstas no presente livro."

"Artigo 197.º Caução:
1 - Se o crime imputado for punível com pena de prisão, o juiz pode 
impor ao arguido a obrigação de prestar caução; 
2 - Se o arguido estiver impossibilitado de prestar caução ou tiver 
graves dificuldades ou inconvenientes em prestá-la, pode o juiz, 
oficiosamente ou a requerimento, substituí-la por qualquer ou 
quaisquer outras medidas de coacção, à excepção da prisão 
preventiva ou de obrigação de permanência na habitação, legalmente 
cabidas ao caso, as quais acrescerão a outras que já tenham sido 
impostas; 
3 - Na fixação do montante da caução tomam-se em conta os fins de 
natureza cautelar a que se destina, a gravidade do crime imputado, o 
dano por este causado e a condição sócio-económica do arguido."

"Artigo 198.º Obrigação de apresentação periódica:
1 - Se o crime imputado for punível com pena de prisão de máximo 
superior a 6 meses, o juiz pode impor ao arguido a obrigação de se 
apresentar a uma entidade judiciária ou a um certo órgão de polícia 
criminal em dias e horas preestabelecidos, tomando em conta as 
exigências profissionais do arguido e o local em que habita; 
2 - A obrigação de apresentação periódica pode ser cumulada com 
qualquer outra medida de coacção, com a excepção da obrigação de 
permanência na habitação e da prisão preventiva."

"Artigo 199.º Suspensão do exercício de profissão, de função, de 
actividade e de direitos: 
1 - Se o crime imputado for punível com pena de prisão de máximo 
superior a 2 anos, o juiz pode impor ao arguido, cumulativamente, se 
disso for caso, com qualquer outra medida de coacção, a suspensão 
do exercício: 
a) De profissão, função ou actividade, públicas ou privadas; 
b) Do poder paternal, da tutela, da curatela, da administração de bens 
ou da emissão de títulos de crédito; sempre que a interdição do 
respectivo exercício possa vir a ser decretada como efeito do crime 
imputado; 
2 - Quando se referir a função pública, a profissão ou actividade cujo 
exercício dependa de um título público ou de uma autorização ou 
homologação da autoridade pública, ou ao exercício dos direitos 
previstos na alínea;
b) do número anterior, a suspensão é comunicada à autoridade 
administrativa, civil ou judiciária normalmente competente para 
decretar a suspensão ou a interdição respectivas."
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"Artigo 200.º Proibição e imposição de condutas: 
1 - Se houver fortes indícios de prática de crime doloso punível com 
pena de prisão de máximo superior a 3 anos, o juiz pode impor ao 
arguido, cumulativa ou separadamente, as obrigações de: 
a) Não permanecer, ou não permanecer sem autorização, na área de 
uma determinada povoação, freguesia ou concelho ou na residência 
onde o crime tenha sido cometido ou onde habitem os ofendidos, seus 
familiares ou outras pessoas sobre as quais possam ser cometidos 
novos crimes; 
b) Não se ausentar para o estrangeiro, ou não se ausentar sem 
autorização; 
c) Não se ausentar da povoação, freguesia ou concelho do seu 
domicílio, ou não se ausentar sem autorização, salvo para lugares 
predeterminados, nomeadamente para o lugar do trabalho; 
d) Não contactar, por qualquer meio, com determinadas pessoas ou 
não frequentar certos lugares ou certos meios; 
e) Não adquirir, não usar ou, no prazo que lhe for fixado, entregar 
armas ou outros objectos e utensílios que detiver, capazes de facilitar 
a prática de outro crime; 
f) Se sujeitar, mediante prévio consentimento, a tratamento de 
dependência de que padeça e haja favorecido a prática do crime, em 
instituição adequada; 
2 - As autorizações referidas no número anterior podem, em caso de 
urgência, ser requeridas e concedidas verbalmente, lavrando-se cota 
no processo; 
3 - A proibição de o arguido se ausentar para o estrangeiro implica a 
entrega à guarda do tribunal do passaporte que possuir e a 
comunicação às autoridades competentes, com vista à não concessão 
ou não renovação de passaporte e ao controlo das fronteiras."

"Artigo 201.º Obrigação de permanência na habitação:
1 - Se considerar inadequadas ou insuficientes, no caso, as medidas 
referidas nos artigos anteriores, o juiz pode impor ao arguido a 
obrigação de não se ausentar, ou de não se ausentar sem 
autorização, da habitação própria ou de outra em que de momento 
resida ou, nomeadamente, quando tal se justifique, em instituição 
adequada a prestar-lhe apoio social e de saúde, se houver fortes 
indícios de prática de crime doloso punível com pena de prisão de 
máximo superior a 3 anos; 
2 - A obrigação de permanência na habitação é cumulável com a 
obrigação de não contactar, por qualquer meio, com determinadas 
pessoas; 
3 - Para fiscalização do cumprimento das obrigações referidas nos 
números anteriores podem ser utilizados meios técnicos de controlo à 
distância, nos termos previstos na lei."

"Artigo 202.º Prisão preventiva: 
1 - Se considerar inadequadas ou insuficientes, no caso, as medidas 
referidas nos artigos anteriores, o juiz pode impor ao arguido a prisão 
preventiva quando: 
a) Houver fortes indícios de prática de crime doloso punível com pena 
de prisão de máximo superior a 5 anos; 
b) Houver fortes indícios de prática de crime doloso que corresponda a 
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criminalidade violenta; 
c) Houver fortes indícios de prática de crime doloso de terrorismo ou 
que corresponda a criminalidade altamente organizada punível com 
pena de prisão de máximo superior a 3 anos; 
d) Houver fortes indícios de prática de crime doloso de ofensa à 
integridade física qualificada, furto qualificado, dano qualificado, burla 
informática e nas comunicações, receptação, falsificação ou 
contrafacção de documento, atentado à segurança de transporte 
rodoviário, puníveis com pena de prisão de máximo superior a 3 anos; 
e) Houver fortes indícios da prática de crime doloso de detenção de 
arma proibida, detenção de armas e outros dispositivos, produtos ou 
substâncias em locais proibidos ou crime cometido com arma, nos 
termos do regime jurídico das armas e suas munições, puníveis com 
pena de prisão de máximo superior a 3 anos; 
f) Se tratar de pessoa que tiver penetrado ou permaneça 
irregularmente em território nacional, ou contra a qual estiver em curso 
processo de extradição ou de expulsão; 
2 - Mostrando-se que o arguido a sujeitar a prisão preventiva sofre de 
anomalia psíquica, o juiz pode impor, ouvido o defensor e, sempre que 
possível, um familiar, que, enquanto a anomalia persistir, em vez da 
prisão tenha lugar internamento preventivo em hospital psiquiátrico ou 
outro estabelecimento análogo adequado, adoptando as cautelas 
necessárias para prevenir os perigos de fuga e de cometimento de 
novos crimes."

A seu turno, na Itália, o Código de Processo Penal, também no 

Livro IV ("Misure Cautelari"), divide as "Medidas Cautelares" em pessoais 

(coercitivas ou restritivas de direitos) e reais.

Com efeito, as "medidas coercitivas" são: (a) proibição de saída 

do país; (b) obrigação de apresentação à polícia judiciária; (c) remoção da casa 

da família; (d) proibição e obrigação de moradia; (e) prisão domiciliar; (f) 

custódia cautelar em cárcere; e, (g) custódia cautelar em hospitais. Ao passo 

que as "medidas restritivas de direitos" são as seguintes: (a) suspensão do 

exercício do pátrio poder dos pais); (b) suspensão do exercício de uma função 

ou serviço público; (c) proibição temporária de exercer determinadas atividades 

profissionais ou empresariais. E, por fim, as "medidas reais": (a) sequestro 

conservativo; e (b) sequestro preventivo.

Porém, aqui o que mais interessa são as medidas cautelares de 

cunho pessoal, mormente aquelas chamadas pelo legislador italiano de 
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"coercitivas", razão pela qual trago na íntegra os dispositivos que versam sobre 

o tema, com o escopo de poder comparar com o nosso sistema, alhures 

mencionado:

"Art. 281. Divieto di espatrio:
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice 
prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza 
l'autorizzazione del giudice che procede.
2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione 
del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del 
passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio."

?"Art. 282. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria:
1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla 
polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un 
determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto 
dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato."

"Art. 282-bis. Allontanamento dalla casa familiare:
1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice 
prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, 
ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione 
del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere 
determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della 
persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere 
all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente 
frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il 
domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la 
frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il 
giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il 
pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi 
che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prove di 
mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo 
conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le 
modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che 
l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di 
lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. 
L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche 
successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che 
questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. 
Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è 
revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 
1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei 
figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista 
dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro 
provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-
patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
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5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano 
le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la 
convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 
582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque 
aggravate,600,600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-
septies.2, 601, 602,609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-
octies e 612, secondo comma del codice penale, commesso in danno 
dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta 
anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, anche con le 
modalità di controllo previste all'articolo 275-bis."

"Art. 283. Divieto e obbligo di demora:
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice 
prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non 
accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.
2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice 
prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del 
giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale 
ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il 
comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio 
di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune 
viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo. Se per la personalità 
del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi 
non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste 
dall'articolo 274, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di 
un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e 
comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale 
dimora.
3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorità di 
polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare 
il luogo ove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere 
all'imputato di dichiarare all'autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui 
sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di 
comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni 
dei luoghi e degli orari predetti.
4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere 
all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, 
senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.
5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice 
considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di 
assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente 
o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di 
recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i 
controlli necessari per accertare che il programma di recupero 
prosegua.
6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata 
comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila 
l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione."

"Art. 284. Arresti domiciliari:
1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice 
prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da 
altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di 
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assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.
1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da 
assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona 
offesa dal reato.
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà 
dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui 
coabitano o che lo assistono.
3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili 
esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il 
giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal 
luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere 
alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria 
iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle 
prescrizioni imposte all'imputato.
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia 
cautelare.
5-bis.  Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari 
a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni 
precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, 
sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le 
esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tale 
fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie."

"Art. 285. Custodia cautelare in carcere:
1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice 
ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia 
catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per 
rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia 
cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e 
con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si 
computa a norma dell'articolo 657, anche quando si tratti di custodia 
cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di 
estradizione ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma 
dell'articolo 11 del codice penale."

"Art. 286. Custodia cautelare in luogo di cura:
1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di 
infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la 
capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in 
carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del 
servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari 
per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto 
quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3."

Então.

Superada a análise teleológica do instituto das medidas 
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cautelares pessoais, não só no ordenamento jurídico brasileiro, como também 

no direito alienígena, passo ao estudo do caso concreto.

Deveras, a impetração deu conta que de que o paciente estaria 

sofrendo constrangimento ilegal, pois foi preso em flagrante em 12 de abril de 

2017, pela prática do crime previsto no art. 155, "caput", do Código Penal, certo 

que após ser comunicado dos referidos fatos, o MM. Juiz de Direito, ora 

autoridade coatora, verificando a ausência dos requisitos necessários para a 

conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, manteve a fiança 

arbitrada pela autoridade policial, no valor de R$ 900,00.

Digo eu.

No duro, o valor fixado a título de fiança pela autoridade 

coatora (R$ 900,00) foi adequado para o caso em análise, afinal, além de ter 

sido balizado pouco abaixo do mínimo legal (art. 325, I, do Código de Processo 

Penal), levou em conta a natureza da infração, aqui um crime de furto simples 

de um aparelho de telefonia celular, tipo "Iphone 6S", bem móvel este de 

elevado valor econômico (avaliado em R$ 2.100,00  cf. fls. 19), não se 

perdendo de vista as informações trazidas no r. Parecer da Procuradoria Geral 

de Justiça, no sentido de que o paciente respondeu a vários processos-crime 

pela prática de crimes patrimoniais, tendo, inclusive, sido condenado em alguns 

deles (cf. o r. Parecer a fls. 38), tudo a potencializar o desvalor da conduta ativa 

do paciente e a evidenciar o desajuste da sua personalidade e o timbre da sua 

má conduta social, fatores estes que devem, sim, servir de norte para a 

quantificação da fiança. Confira-se, neste ponto, o art. 326, do Código de 

Processo Penal, a saber: "Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá 

em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e 

vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, 

bem como a importância provável das custas do processo, até final 

julgamento.".
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Ademais, vou ainda mais longe, embora a presente ação 

constitucional exija para a sua análise prova pré-constituída do alegado (prova, 

portanto, unilateral), isso não quer dizer que "sempre" ela venha instruída com 

todos os documentos necessários para se ter uma visão global da situação 

econômica do paciente. E, no caso em tela, pelas informações juntadas neste 

"habeas", no duro de forma unilateral pela impetrante, não é possível saber, 

com a certeza necessária, se o paciente possui (ou não) condições de adimplir 

com o pagamento do valor fixado, uma vez que a própria defesa não juntou 

documentos que corroborassem a sua assertiva, apenas filiando-se, insisto, as 

afirmações do paciente quando da sua qualificação extrajudicial (não basta, 

única e exclusivamente, a sua versão unilateral). 

Digo mais.

O que estou a afirmar é que pelos documentos juntados nesta 

impetração não é possível saber se o paciente não possui condições de arcar 

com o pagamento da fiança arbitrada no valor de R$ 900,00, ainda que seja ele 

assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Mesmo porque, 

relembro que é praxe os autos da prisão em flagrante serem enviados para a 

Defensoria Pública no prazo de 24 horas, de sorte que os defensores públicos 

nem sempre têm contato direto com o flagranciado tampouco sabem, de 

antemão, se eles poderiam ter recursos para adimplir com a fiança arbitrada 

pelas autoridades policial ou judicial. Porém, em vez de se certificarem a 

respeito das condições financeiras do flagranciado, tão logo recebidos os autos 

de prisão em flagrante já se ingressa com "Habeas Corpus" perante este 

Tribunal de Justiça, sem mesmo antes se requerer, perante o Juízo Natural 

competente, a reconsideração da decisão, juntando documentos que 

comprovem a alegada hipossuficiência do flagranciado. Por sinal, nem se sabe 

se o flagranciado será, formalmente, assistido pela Defensoria Pública, 

especialmente quando a impetração de "Habeas Corpus" neste Tribunal de 
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Justiça ocorre em período exíguo, às vezes de um dia para o outro e durante 

os Plantões Judiciários de 2ª Instância, sem antes se realizar qualquer espécie 

de checagem econômica. Ao fim e ao cabo, convém destacar que também se 

ingressa com a ação constitucional partindo-se da premissa, equivocada, de 

que o flagranciado, em razão de estar sendo momentaneamente assistido pela 

Defensoria Pública, não teria condições de arcar com o pagamento da fiança, o 

que não é verdade. 

Isto porque, ainda que um dos critérios para alguém ser 

assistido pela Defensoria Pública seja a presunção de "hipossuficiência", aqui 

de ordem econômica, nos exatos termos do art. 2º, da Deliberação CSDP n. 89, 

de 08 de agosto de 2008, nada impede que o assistido possa adimplir com o 

valor da fiança fixada, desde que ela o seja em valor inferior a três salários 

mínimos. Afinal, se em tese, possui ele condições de se enquadrar nas 

hipóteses de presunção de hipossuficiência econômica para fins de ser 

assistido pela Defensoria Pública, não há nenhuma vedação para o Magistrado 

presumir, "contrario sensu", que ele pode recolher a fiança fixada no valor limite 

de três salários mínimos, caso dos autos. Confiram-se, no ponto, os critérios 

que estou a apontar:

"CAPÍTULO II  DA DENEGAÇÃO EM RAZÃO DA SITUAÇÃO 
ECONÔMICO-FINANCEIRA
Artigo 2º. Presume-se necessitada a pessoa natural integrante de 
entidade familiar que atenda, cumulativamente, as seguintes 
condições:
I  aufira renda familiar mensal não superior a três salários 
mínimos federais;
II - não seja proprietária, titular de aquisição, herdeira, legatária ou 
usufrutuária de bens móveis, imóveis ou direitos, cujos valores 
ultrapassem a quantia equivalente a 5.000 (cinco mil) Unidades Fiscais 
do Estado de São Paulo  UFESP's.
III - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos 
em valor superior a 12 (doze) salários mínimos federais.
§1º. Os mesmos critérios acima se aplicam para a aferição da 
necessidade de pessoa natural não integrante de entidade familiar.
§2º. Para os fins dispostos nesta Deliberação, entidade familiar é toda 
comunhão de vida instituída com a finalidade de convivência familiar e 
que se mantém pela contribuição de seus membros.
 §3º. Renda familiar é a soma dos rendimentos brutos auferidos 
mensalmente pela totalidade dos membros da entidade familiar, 
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maiores de dezesseis anos, excluindo-se os rendimentos concedidos 
por programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 
assistenciais, bem como o valor comprovadamente pago a título de 
contribuição previdenciária oficial.
§4º. O limite do valor da renda familiar previsto no inciso I deste artigo 
será de quatro salários mínimos federais, quando houver fatores que 
evidenciem exclusão social, tais como:
a) entidade familiar composta por mais de 5 (cinco) membros;
b) gastos mensais comprovados com tratamento médico por doença 
grave ou aquisição de medicamentos de uso contínuo;
c) entidade familiar composta por pessoa com deficiência ou 
transtorno global do desenvolvimento.
d) entidade familiar composta por idoso ou egresso do sistema 
prisional, desde que constituída por 4 (quatro) ou mais membros.
§5º. Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma 
mesma entidade familiar, a renda mensal e o patrimônio líquido 
deverão ser considerados individualmente, inclusive nos casos de 
violência doméstica e familiar, hipóteses nas quais futura e eventual 
conciliação alcançada não afasta o atendimento pela Defensoria 
Pública.
§6º. Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos casos de 
separação, de divórcio, e de reconhecimento e dissolução de união 
estável consensuais.
§7º. Também se aplica o disposto no parágrafo 5º na hipótese de 
colidência de interesses jurídicos em relação à partilha de bens no 
inventário judicial ou extrajudicial.
§8º. Nos casos de inventário, arrolamento e alvará deve-se considerar 
o quinhão hereditário cabível à entidade familiar.
§9º. No arrolamento de bens a renda das entidades familiares dos 
interessados deve ser considerada individualmente para aferição da 
hipossuficiência. 
§10. (Redação deslocada para o §4º do artigo 6º, pela Deliberação 
CSDP nº 282, de 06 de setembro de 2013)
§11. A permanência temporária de indivíduo em um núcleo familiar 
não caracteriza a constituição da entidade familiar prevista no 
parágrafo 2º.
§12. Havendo na ação o interesse de mais de uma entidade familiar, a 
renda deve ser analisada individualmente, considerando-se a situação 
de cada entidade familiar de forma separada.
§13. O valor da causa não interfere na avaliação econômico-financeira 
do interessado.
§14 - Nas ações de usucapião não será considerado como patrimônio 
familiar o valor do bem usucapido.
§15 - Os critérios estabelecidos neste artigo não excluem a aferição da 
hipossuficiência no caso concreto, através de manifestação 
devidamente fundamentada. 
§16. O Defensor Público deve verificar, em cada situação, se há 
elementos que permitam concluir não ter acesso o usuário, mesmo 
que transitoriamente, aos recursos financeiros próprios ou da família, 
hipótese em que deverá ser prestado o atendimento, notadamente nos 
casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, pessoas 
idosas ou com deficiência e transtorno global de desenvolvimento e 
outras categorias de pessoas socialmente vulneráveis.
§17. No caso do parágrafo anterior, mesmo nas hipóteses de 
denegação, deve ser prestada ao usuário a orientação sobre os 
direitos, procedendo-se, se o caso, ao encaminhamento aos órgãos 
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públicos competentes. 
§18. No caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, 
mesmo nas hipóteses de denegação, à mulher vítima de violência 
doméstica e familiar será prestada orientação sobre os direitos, 
adotando-se as medidas de urgência para garantia da incolumidade 
física.
§19. O único bem imóvel destinado à moradia ou subsistência, ainda 
que tenha valor superior ao previsto no inciso II, não poderá ensejar, 
por si só, a denegação em razão da situação econômico-financeira."

De mais a mais, relembro que a simples, gratuita e unilateral 

alegação defensiva sobre a "hipossuficiência" do paciente (embasada no 

critério econômico que acima fiz constar), por si só, não serve como um salvo 

conduto para que nunca se possa arbitrar fiança como uma das medidas 

cautelares diversas da prisão (art. 319, do Código de Processo Penal). Não, 

não mesmo! No duro, serão os documentos juntados pela defesa, diante das 

peculiaridades do caso concreto, que dirão se o paciente possui, ou não, 

condições financeiras para recolher o valor da fiança arbitrada, para pouco 

importando ser ele assistido pela Defensoria Pública ou mesmo desempregado, 

nada o isentando da possibilidade de possuir recursos financeiros derivados de 

outras fontes, como conta bancária, bens móveis, empréstimos pessoais, 

dentre outros, o que não se sabe no momento.

Logo, em atenção às peculiaridades do caso concreto, a mim 

me parece que a medida cautelar diversa da prisão, estabelecida pelo MM. Juiz 

de Direito, ora autoridade coatora, mostra-se suficiente e adequada para o 

crime praticado pelo paciente, especialmente em razão do bem jurídico 

tutelado, a sua natureza e as suas consequências para a sociedade, que 

devem gerar, sempre, a necessidade de um maior rigor do Poder Judiciário 

para o seu controle. Até porque, insisto e repiso, segundo informado pela 

Procuradoria Geral de Justiça, esta não foi a primeira vez que o paciente se viu 

preso pela prática de crimes patrimoniais, a saber:

"Penso, s.m.j., que a manutenção da custódia se faz necessária, vez 
que o paciente já foi por demais beneficiado com liberdade provisória 
mediante fiança. É que consultando os autos originais, via ESAJ, 
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constata-se a pag. 26/44 que o paciente respondeu a vários processos 
por prática de crimes contra o patrimônio, contando com 

condenações." (fls. 38).

Assim, consoante destacado na liminar indeferida pelo 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Aguinaldo de Freitas Filho, dessume-

se que a fiança foi fixada em perfeita harmonia com os ditames do Código de 

Processo Penal, o crime pelo qual o paciente se vê processado, furto simples, 

justificando, à míngua de outras informações, a manutenção do valor da fiança.

Sem mais.

Logo, com essas considerações, denego a ordem deste 

"habeas". 

É como voto. 

AIRTON VIEIRA
Relator

[assinatura eletrônica]
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