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PRIMEIRA PA 

LEI N. 12.403, DE 4 DE . 

Altera dispositivos do Decreto
1941 - Código de Processo Pe 
fiança, liberdade provisória, d· 
outras providências. 

Art. 12 . Os arts. 282, 283, 289, 299, : 
314, 315,317, 318, 319, 320,321 , 322, : 
337, 341 , 343, 344, 345, 346, 350 e 439 d· 
outubro de 1941 - Código de Processo P 
seguinte redação: 

TITULO IX a re 
DA PRISÃO, DAS MEDIDAS quar 

CAUTELARES E DA crim 
LIBERDADE PROVISÓRIA auto 

requ 
Art. 282. As medidas cautelares blico 
previstas neste Título deverão ser § 32 
aplicadas observando-se a: urgê 
I - necessidade para aplicação da cia c 
lei penal, para a investigação ou a o pe 
instrução criminal e, nos casos ex- detel 
pressamente previstos, para evitar canil 
a prática de infrações penais; do r 
11 - adequação da medida à gra- neCE 
vidade do crime , circunstâncias auto: 
do fato e condições pessoais do § 411. 
indiciado ou acusado. to di 
§ 12 . As medidas cautelares po- impo 
derão ser aplicadas isolada ou diant 
cumulativamente. Públi 
§ 22 . As medidas cautelares serão quer 
decretadas pelo juiz, de oficio ou medi 

 

 


