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lei 12.403 de 2011 cria no' 
Cautelares 

A presidenta Dilma Rousseff sane 
2011, que altera o Código de Processe 
cria novas medidas cautelares, que sãl 
pelo juiz durante o processo para garar 
da investigação criminal e a preservaç; 

Publicada no Diário Oficial do dia 
nova lei entra em vigor dentro de 60 dia~ 
julho de 2011, O legislador optou pela 
período em que a lei , depois de sanci 
permanece sem vigência até completar 
exemplos das novas medidas cautelarE 
eletrônico, recolhimento domiciliar no 
pensão do exercício de fun ção pública. 
mica , proibição de viajar e de frequenta 
contato com pessoas determinadas p 
ventiva continua sendo da competêncié 
representar ao juiz e do Ministério Pút 
sua decretação, como medida cautela 
cessos que envolvam crimes consic 
como é o caso dos crimes hediondos I 
cados com dolo e puníveis com pena I 
quatro anos. 

A prisão preventiva também pod 
sos de reincidência de crime doloso, eXI 
de cinco anos do cumprimento ou da rE 
cada ao réu; descumprimento da medi. 
violência doméstica e familiar contra m 
cia à l ei Maria da Penha , criança, adoll 
ência ao Estatuto da Criança e do Ad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


