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RESUMO

Objetiva-se analisar a aplicabilidade do instituto da prisão preventiva, em especial quando

fundada  na  garantia  da  ordem  pública,  como  última  ratio das  medidas  cautelares,

demonstrando  a  necessidade  de  fixação  de  prazo  máximo  para  duração  da  mesma.

Inicialmente,  realiza-se  uma análise  geral  das  medidas  cautelares  previstas  no  Código de

Processo  Penal  Brasileiro,  inseridas  pela  Lei  12.403/2011.  Então,  passa-se  à  análise

propriamente dita do tema, a partir do estudo do conceito, da natureza jurídica e dos requisitos

ensejadores  da  prisão  preventiva.  Devidamente  definido  o  instituto  em questão,  a  fim de

esclarecer  sua  aplicação  na  prática  forense,  busca-se  analisar  seu  fundamento  mais

controverso e mais usual,  qual seja,  a garantia da ordem pública.  Por fim, evidencia-se a

imprescindibilidade de  limitar a extensão temporal da prisão preventiva de modo prévio e

preciso.

Palavras chave: Dignidade da Pessoa Humana. Estado de inocência. Prazo processual penal.

Prisão preventiva.



ABSTRACT

This study aims to analyze the applicability of the preventive detention, especially when it is

based in ensuring public order, as extreme way of precautionary measures, demonstrating the

need  for  setting  maximum  term  for its duration. Initially, it  is  made an  overview  of  the

precautionary measures provided for in the Brazilian Code of Criminal Procedure, set by Law

12.403 /2011. Move on, then, to the actual examination of the subject, from the study of the

concept  of  legal  and original  requirements  of  probation.  Properly defined the  institute  in

question in order to clarify its application in forensic practice, we seek to analyze its most

controversial  and  most  usual  foundation,  namely  the  guarantee  of  public  order.  Finally,

highlights the indispensability of limited temporal extension of probation early and accurately.

Keywords: Human  Dignity.  Presumption  of  Innocence.  Penal  Process  Term.  Preventive

Detention.



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como escopo a análise do instituto da prisão preventiva, de

seus  fundamentos  legais  e  da  ausência  de  previsão  legal  para  sua  duração  máxima,

considerando seu caráter instrumental e provisório.

O estado natural do homem é o de liberdade. A prisão é exceção e nunca a regra,

cuja aplicação deve se dar somente em casos estritamente necessários, por se tratar da extrema

ratio da  última  ratio,  que  é  o  Direito  Penal.  O  Direito  Penal  Objetivo  tem  ingerência

exclusiva sobre bens definidos em lei, cuja sua tutela máxima é indispensável, de forma que,

mesmo na seara penal, não é sempre que a prisão, enquanto pena, deve ser aplicada.  Em

regra,  adequando-se  todo  o  processo  penal  aos  princípios  fundamentais  da  presunção  de

inocência e da dignidade da pessoa humana, a punição somente se torna exigível com o fim da

persecução penal e efetiva con6statação de culpabilidade do agente pelo órgão julgador.

A exceção reside na necessidade de, por vezes, ser decretada a prisão cautelar do

agente antes do transito em julgado da sentença para fins nitidamente processuais, o que, por

sua  natureza  instrumental,  não  fere  o  princípio  da  presunção  de  inocência,  desde  que

devidamente fundamentada e no estrito corpo da legalidade. Tendo em vista o enorme fardo

que a prisão traz ao réu, malgrado a indispensabilidade desta, é preciso atentar aos limites de

aplicabilidade da custódia cautelar, especialmente no que concerne a seu aspecto temporal, a

fim de que não haja lesão aos direitos fundamentais do acusado e de que não haja indevida

antecipação da pena.

A introdução das novas medidas cautelares de natureza pessoal, por intermédio da

Lei 12.403/2011 reforçou o caráter excepcional da prisão preventiva, à medida que, agora, a

lei expressamente prevê sua subsidiariedade, sendo cabível somente quando as outras medidas

cautelares se mostrarem insuficientes para assegurar a efetividade processual.

Infelizmente,  o  legislador,  ao  promover  a  referida reforma,  silenciou quanto a

duas questões importantes. A primeira,  momentaneamente solucionada pela jurisprudência,

refere-se  ao  conceito  de  garantia  da  ordem  pública  como  fundamento  para  o  decreto



preventivo.  Resolvendo  tal  omissão,  os  Tribunais  Superiores  entendem  que  o  referido

fundamento  será  aplicado  em  casos  de  gravidade  concreta  do  delito  e  quando  houver

probabilidade de reiteração delituosa.

A segunda  questão,  de  muito  maior  complexidade  que  a  primeira,  ressalte-se,

refere-se a duração máxima da prisão preventiva. Embora, a nenhum legislador devesse ser

permitido fugir da obrigação de limitar precisamente a duração da prisão cautelar, bem como

de  qualquer  limitação  da  liberdade  individual,  o  legislador  brasileiro  permaneceu  silente

diante  de  questão  tão  relevante,  que  trata  de  direito  fundamental  importantíssimo,

possivelmente só não mais importante que o direito à vida e à integridade física.

O presente  trabalho  foi  promovido  a  fim de  discutir  amplamente  o  tema.  No

primeiro  capítulo,  estuda-se,  de  forma  geral,  as  medidas  cautelares  de  natureza  pessoal

previstas no art.  319 do Código de Processo Penal, a fim de que se entenda que a prisão

preventiva  também  é  medida  cautelar,  sendo,  contudo,  aquela  mais  gravosa  e  de  maior

excepcionalidade, por implicar em maior grau de cessação da liberdade. No segundo capítulo,

promove-se uma análise das especificidades da prisão preventiva,  frisando sobretudo seus

fundamentos e pressupostos. No terceiro capítulo, aborda-se detalhadamente o fundamento da

garantia da ordem pública, dada sua relevância na prática forense atual.

Por  fim,  no  quarto  capítulo,  discute-se  o  prazo  da  prisão  preventiva.  Na

oportunidade,  pontua-se  a  ausência  de  delimitação  legal  e  a  necessidade  de  fixação  do

referido prazo, atentando para a existência do Anteprojeto do novo Código de Processo Penal

(PLS 156/2009)  que  prevê  prazos  definidos  para  a  medida.  São  expostas,  ainda,  severas

críticas doutrinarias contra a inexistência de delimitação temporal para a prisão preventiva,

bem como sugestões  para definição do prazo,  incumbência incontestavelmente cabível  ao

legislador.



2. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE PRISÃO E MEDIDAS CAUTELARES

2.1 – O CPP e as medidas cautelares de natureza pessoal

Antes  de iniciar  precisamente  a  temática a  ser  discutida  neste  trabalho,  faz-se

oportuno analisar de modo geral as medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal

Brasileiro, inseridas pela Lei 12.403/2011.

As  medidas  cautelares  de  natureza  pessoal,  assim  denominadas  por  recaírem

diretamente sobre o indivíduo, são aquelas medidas restritivas ou privativas da liberdade de

locomoção do investigado ou acusado durante o curso das investigações ou da ação penal,

com o  objetivo  de  assegurar  a  efetividade  do  processo,  importando  algum sacrifício  da

liberdade do sujeito passivo da cautela, seja privando-o totalmente desta, na decretação da

prisão  preventiva  ou  temporária,  ou  apenas  restringindo-a,  com  menor  malefício  ao

acautelado, por meio das medidas cautelares diversas da prisão.

A reforma trazida pela Lei 12.403/2011 inseriu no cenário processual penal um

sistema de multicautela,  à  medida  que  criou  uma terceira  forma à  qual  o  investigado ou

acusado pode ser submetido no curso das investigações ou da ação penal, que não o de prisão

provisória, nem o de total liberdade, únicas hipóteses existentes no Código de Processo Penal

de 1941. Nesse sentido, destaca Renato Brasileiro:

Seguindo a orientação do direito comparado, e com o objetivo de pôr fim a esta
bipolaridade  cautelar  do  sistema  do  Código  de  Processo  Penal,  a  Lei  12.403/11
ampliou de maneira significativa o rol de medidas cautelares pessoais diversas da
prisão cautelar, proporcionando ao juiz a escolha de providencia mais ajustada ao
caso concreto dentro de critérios de legalidade e de proporcionalidade.1

Outro aspecto a considerar se refere ao fato de que a Lei 12.403/2011 pôs fim à

possibilidade  de  alguém  ser  mantido  preso  em  razão  do  flagrante  delito.  Para  que  o

flagranteado  permaneça  preso,  deve  o  juiz,  ao  analisar  o  auto  de  prisão  em  flagrante,

1  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2014, p 775.  



convertê-lo em prisão preventiva se considerar que essa é única medida cautelar cabível e

desde que presentes os requisitos para tanto.  Se o flagrante não é mais capaz, por si só, de

manter o indivíduo preso, decorre-se que perdeu sua natureza de prisão cautelar, tratando-se,

na  verdade,  de  uma  figura  de  caráter  precautelar.  Sendo  assim,  resta  em  nosso  sistema

processual atual apenas dois tipos de prisões cautelares: prisão preventiva e prisão temporária.

Acerca da natureza jurídica do flagrante, aponta Norberto Avena:

Não obstante estas conclusões, é certo que, no momento compreendido entre a voz
de prisão que decorre do flagrante e o recebimento, pelo Juiz, do respectivo auto de
prisão existe uma segregação e, inegavelmente, esta decorre da prisão em flagrante.
Na busca de explicar  a  natureza jurídica da prisão em flagrante nesse intervalo,
correntes  opostas  surgiram na  doutrina,  alguns  compreendendo  tratar-se  de  uma
cautelar provisória ou efêmera,  subsistente apenas até o momento em que o Juiz
receber o auto de prisão em flagrante, já que, nessa ocasião, obriga-se ele a adotar
uma  das  providências  rotuladas  no  art.  310  do  CPP;  e  outros,  ao  contrário,
vislumbrando  o  flagrante,  no  referido  interregno,  como  uma  forma  de  prisão
precautelar, com duração limitada no tempo a um acontecimento previsto em lei que,
no  caso,  é  o  recebimento  do  respectivo  auto  de  prisão  pelo  juiz  e  subsequente
adoção das medidas consagradas no art.  310, entre as quais se encontra a prisão
preventiva – esta sim, com natureza de prisão cautelar.2

A  prisão  temporária,  modalidade  de  prisão  provisória  disciplinada  na  Lei

7.960/1989, tem sua natureza cautelar demonstrada em face de seu objetivo de tutela das

investigações criminais, quando constatado que a segregação do investigado é imprescindível

para a realização de diligências consideradas necessárias ao êxito do inquérito, enquanto a

custódia preventiva guarda sua natureza cautelar por ser medida utilizada com a finalidade

precípua  de  garantir  a  efetividade  processual  antes  do  transito  em  julgado  da  sentença

condenatória.

As novas medidas cautelares diversas da prisão, responsáveis pela existência do

novo sistema multicautelar, se encontram listadas no art. 319 do CPP:

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;

2  AVENA, Noberto. Processo Penal Esquematizado. 6 ed. São Paulo: Método, 2014, p 800.



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.

Percebe-se  que,  após  a  vigência  da  reforma  processual  promovida  pela  Lei

12.403/2011,  o  indivíduo  sujeito  a  uma  investigação  criminal  ou  a  um processo  judicial

poderá  ser  submetido  a  três  diversos  tratamentos  enquanto  aguarda  o  fim  da  demanda

criminal:  esperar  em liberdade,  preso provisoriamente ou submetido a  uma (ou mais)  das

medidas cautelares diversas da prisão.

Com a referida reforma, busca-se aplicar as supracitadas medidas cautelares como

forma de  contornar  a  decretação da  prisão  preventiva,  de  modo  que,  no  lugar  da  odiosa

medida, possa ser fixada uma ou mais medidas alternativas, visto que o Código Processual

Penal prevê expressamente que a fiança pode ser cumulada com outras medidas cautelares

(art. 319, § 4º, CPP), bem como pode o magistrado aplicar medidas isoladas ou cumulativas

(art. 282, § 1º, CPP). Nesse amparo, Renato Brasileiro sustenta:

Em certas situações, a adoção dessas medidas pode inclusive evitar a decretação da
prisão preventiva,  porquanto o juiz pode nelas  encontrar  resposta suficiente para
tutelar a eficácia do processo, sem necessidade de adoção da medida extrema do
cárcere ad custodium.3

No  caso  de  descumprimento  de  medida  cautelar  imposta,  tem  o  juiz  a

possibilidade de substituí-la por outra, a teor do disposto no art. 282, § 4.º, 2.ª; do CPP, a qual

pode ser  inclusive  a  decretação da  prisão  preventiva.  A mesma faculdade  é  conferida  ao

magistrado se este verificar a falta de motivo para que subsista a medida cautelar decretada,

mas entender necessário impor outra medida cautelar, § 5.º do mesmo dispositivo.

Tais medidas podem ser requeridas pelas partes (Ministério Público, querelante e

assistente de acusação – este pode solicitar a prisão preventiva, logo, pode também pleitear

qualquer outra cautelar) ou decretadas de ofício pelo juiz, durante a instrução processual. Na

fase investigatória, dependem de representação da autoridade policial ou de requerimento do

3  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2014, p 776.



Ministério Público. Nesta fase, o querelante e o assistente de acusação não podem requerer a

decretação de medida cautelar alternativa, por expressa limitação legal prevista no art. 282, §

2º do CPP, sobre tal incoerência, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

Note-se uma ilogicidade: o querelante e o assistente de acusação podem requerer a
prisão preventiva, durante a investigação (art. 311, CPP), mas, pelo rigor do art. 282,
§  2.o,  do  CPP,  somente  podem pleitear  a  decretação  de  cautelares,  diversas  da
prisão, em juízo. Ora, quem pode o mais (requerer a prisão), pode o menos (outras
medidas  alternativas).  Parece-nos,  pois,  cabível  que  o  querelante  e  o  assistente
possam requerer a decretação de qualquer das medidas previstas no art. 319 do CPP
também durante a fase investigatória4

 
As  medidas  cautelares  de  natureza  pessoal,  assim  compreendidas  a  prisão

preventiva, a prisão temporária e as demais medidas diversas da prisão, devem ser sempre

oriundas de decisão judicial prolatada por juiz competente – excetuando-se desta regra apenas

o disposto no art. 322 do CPP, que possibilita à autoridade policial arbitrar fiança nos crimes

cuja pena máxima não seja superior a quatro anos de prisão – e sua duração está condicionada

ao tempo que perdurar a situação de urgência que justificou sua decretação, tendo, portando,

caráter essencialmente provisório, podendo o juiz revogá-la quando verificar que já não mais

existem motivos para que subsista.   Sobre a provisoriedade e revogabilidade das medidas

cautelares, Avena preleciona:

O atributo da provisoriedade ainda se encontra implícito em determinadas medidas,
como é o caso do art. 319, IV, do CPP, dispondo sobre a proibição de se ausentar o
agente da Comarca quando a sua permanência seja conveniente ou necessária para a
investigação ou instrução. Ora, no momento em que esta disponibilidade na sede da
comarca deixar de ser necessária, a medida deverá ser revogada em face da cessação
das razões que a motivaram. É o caso, por exemplo, de já se ter esclarecido a versão
dos fatos, que se mostrava contraditória frente as conclusões da perícia técnica; ou,
então, quando já realizados os atos processuais para os quais sua presença mostrava-
se imprescindível (v.g., reprodução simulada do crime, reconhecimentos, acareações
etc.). O mesmo pode ser detectado, também, no art. 319, VI, prevendo 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. Se,
por qualquer razão, revelar-se superada a situação que determinou a aplicação da
medida cautelar, impõe-se a cessação da restrição imposta, com o restabelecimento
da situação anterior. (…) A cláusula rebus sic stantibus norteia as decisões cautelares
no processo civil e tem aplicação inequívoca no âmbito criminal. Isto quer dizer que
a sentença cautelar criminal reflete a situação fática e jurídica existente no momento
em que proferida, impondo-se a persistência do comando a ela inserido enquanto
esse mesmo contexto se mantiver. Se o reverso ocorrer, desfazendo-se o cenário que
justificou a determinação das providências emergenciais, caberá ao Poder Judiciário
revogá-las, restabelecendo a situação anterior à decretação.5

4  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed.  Rio de Janeiro: Forense, 
2014, p. 798.

5  AVENA, Noberto. Processo Penal Esquematizado. 6 ed. São Paulo: Método, 2014, p 809.



A utilização  das  medidas  cautelares  tem  um  caráter  excepcional  cujo  único

objetivo é prevenir eventuais situações que possam prejudicar a sociedade, o andamento das

investigações ou do processo ou a execução da pena. Portanto, é certo que sua utilização, no

curso da investigação ou do processo, deve ocorrer como exceção, mesmo porque implicam,

em maior ou menor grau, restrição ao exercício de garantias constitucionalmente asseguradas.

O  benefício  quanto  à  aplicação  das  medidas  cautelares  alternativas  queda

evidente, visto que seus requisitos são menos exigentes e suas consequências menos graves

que as da prisão preventiva, o que faz com que os instrumentos acautelatórios possam ser

empregados com maior facilidade, como meio de assegurar a eficiência do processo, bastando

apenas que à infração penal seja cominada pena privativa de liberdade, isolada, cumulativa ou

alternativamente,  enquanto que a prisão preventiva só pode ser decretada se a infração se

ajustar a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

2.2 – Princípios e fundamentos norteadores das medidas cautelares

Tendo em vista que a adoção de qualquer medida cautelar de natureza pessoal

implica cerceamento total ou parcial da liberdade de locomoção do indivíduo a ela sujeito, sua

aplicação deve pautar-se consoante alguns princípios básicos.

2.2.1 – Princípio da presunção de inocência

O  princípio  da  presunção  de  inocência,  ou  da  não-culpabilidade,  recebeu

tratamento  especial  na  Constituição  Federal  de  1988,  onde  é  estabelecido  como  valor

normativo  a  ser  considerado em todas  as  fases  do  processo  penal,  bem como nas  que  o

antecedem,  abrangendo,  assim,  tanto  a  fase  investigatória  (pré-processual)  quanto  a  fase

processual propriamente dita (ação penal).

Previsto no art. 5º, LVII da CF, estabelece que todo acusado é presumidamente

inocente, até prova em contrário e culpa necessariamente declarada em sentença condenatória

transitada em julgado. O ônus da prova cabe a quem acusa, a quem alega o fato. Trata-se da

regra  probatória,  também conhecida  como regra  de juízo,  a  parte  acusadora  tem ônus de

comprovar a veracidade de suas afirmações e a culpabilidade do acusado, e não este de provar



sua inocência.

Sobre o tema, pontua Tourinho Filho:

Contudo a expressão presunção de inocência não deve ter o seu conteúdo semântico
interpretado literalmente – caso contrário ninguém poderá ser processado -, mas no
sentido em que foi concebido na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
de  1789:  nenhuma pena  pode  ser  imposta  ao  réu  antecipadamente.  E  a  melhor
doutrina  acrescenta:  a  prisão  antecipada  se  justifica  como  providência
exclusivamente  cautelar,  vale  dizer,  para  impedir  que  a  instrução  criminal  seja
perturbada ou, então, para assegurar a efetivação da pena.6

Antes  do  transito  em julgado  da  sentença  condenatória,  qualquer  restrição  da

liberdade  do  acusado,  seja  através  de  prisão  provisória,  ou  de  outra  medida  cautelar  de

natureza pessoal, só será admitida a título cautelar, portanto, provisório, e desde que presentes

seus pressupostos legais. Ressalte que, toda prisão anterior à condenação definitiva deve ser

efetivamente fundamentada e feita  por ordem escrita  de autoridade judiciária  competente,

conforme aduz Eugenio Pacelli:

Em consequência,  toda e qualquer prisão deverá se pautar  na necessidade ou na
indispensabilidade da providência, a ser aferida em decisão fundamentada do juiz ou
do tribunal, segundo determinada e relevante finalidade, E essa finalidade há que ser
encontrada também no âmbito constitucional, na medida em que somente por essa
via se poderia afastar as duas determinações constitucionais a que acabamos de nos
referir, Nesse passo, surge a necessidade de preservação da efetividade do processo
como fundamentação válida e suficiente para justificar a segregação excepcional de
quem ainda se deva considerar inocente.7

Noberto Avena ensina, ratificando o exposto:   

O  princípio  da  presunção  de  inocência  deve  ser  considerado  em  três  momentos
distintos:  na  instrução  processual,  como  presunção  legal  relativa  de  não
culpabilidade, invertendo-se o ônus da prova; na avaliação da prova, impondo-se seja
valorada  em  favor  do  acusado  quando  houver  dúvidas  sobre  a  existência  de
responsabilidade pelo fato imputado; e, no curso do processo penal, como parâmetro
de tratamento acusado, em especial no que concerne à análise quanto à necessidade
ou não de sua segregação provisória.8

Deve-se  perceber  que  a  presunção de  inocência  é  um leve  desdobramento  do

princípio do devido processo legal, consagrando-se como um importante basilar do Estado

Democrático  de  Direito,  que  visa,  primordialmente,  a  tutela  e  o  respeito  à  liberdade

individual.

6  TOURINHO FILHO, Fernando Costa. Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Saraiva,
2013.

7  OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de.  Curso de Processo Penal. 15 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p
497.

8  CAPEZ, Fernando.  Curso de processo penal. 13 ed.  São Paulo:  Saraiva,  p.  44 apud AVENA, Noberto.
Processo Penal Esquematizado. 6 ed. São Paulo: Método, 2014, p 65.



2.2.2 – Princípio da liberdade

A liberdade individual encontra expressa previsão em nosso ordenamento jurídico,

estando assegurada como direito fundamental no art. 5º, caput, da Constituição Federal. Trata-

se do direito natural de todo ser humano de ir, vir ou permanecer sem restrições.

O estado natural do homem é estar em liberdade e qualquer cerceamento desta

liberdade tem caráter atípico. A liberdade é a regra, sendo a prisão uma medida excepcional

que só pode ser adotada quando houver sérias razões que a justifiquem, cabendo ao órgão

julgador  explicitar  seus  motivos,  fundamentando  sua  decisão,  de  acordo  com  os  fatos

ocorridos e analisando a necessidade da medida.

Depois  do  direito  à  vida  e  do  direito  à  integridade  física,  a  liberdade  é,

provavelmente,  o  direito  mais  importante  para  o  indivíduo,  visto  que,  sem ele,  inúmeros

outros direitos também não podem ser usufruídos.  Tendo em conta sua importância capital,

são incontáveis as exigências constitucionais, internacionais e legais para se poder restringir

ou suprimir a liberdade de locomoção.9

Ninguém pode  ser  privado  de  sua  liberdade  física  sem que  haja  justificativa,

necessidade e previsão legal para tanto, visto que, como exposto, a restrição ou supressão da

liberdade é exceção e toda exceção deve estar devidamente especificada em lei. No Brasil as

possibilidades de prisão são variadas, entretanto, também há variadas condições previstas na

Constituição Federal para que a segregação do indivíduo seja imposta, tais como: ninguém

pode ser privado da liberdade sem o devido processo criminal,  ninguém pode ficar preso

quando a lei  permite  liberdade  provisória  e  ninguém pode ser  preso,  excepcionando-se o

flagrante, senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade competente.

Assim,  em um Estado Democrático de Direito a  prisão preventiva tem função

estrita de mero instrumento de acautelamento processual, devendo, pois, preencher requisitos

específicos,  a  fim  de  que  não  esteja,  em hipótese  alguma,  investida  do  caráter  de  pena

antecipada.

 

2.2.3 – Princípio da proporcionalidade

9  BIANCHINI,  Alice.  et  al.;  GOMES,  Luiz  Flávio;  MARQUES,  Ivan  Luís  (coord.).  Prisão  e  medidas
cautelares: comentários à lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
p. 38.  



2.2.3.1 – Binômio necessidade e adequação

Ao  tratar  das  medidas  cautelares  diversas  da  prisão,  o  legislador  determinou

expressamente  que  fossem  consideradas  a  necessidade  e  a  adequação  como  critérios

norteadores de sua aplicação. Tais critérios devem ser observados pelo órgão julgador como

diretriz básica no momento de decidir acerca da aplicação ou não das providências cautelares,

bem como para decidir qual delas se mostra cabível em caso de ser devida sua aplicação.

Vejamos o que dispõe o art. 282 do CPP, in verbis:

Art.  282.  As  medidas  cautelares  previstas  neste  Título  deverão  ser  aplicadas
observando-se a:
I  –  necessidade  para  aplicação  da  lei  penal,  para  a  investigação  ou  a  instrução
criminal e, nos casos expressamente previstos,10 para evitar a prática de infrações
penais;
II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado.

A necessidade da medida se relaciona diretamente aos riscos infligidos ao bom

andamento  do  processo  ou  à  sua  efetividade  enquanto  a  demanda  não  é  julgada

definitivamente. Sua motivação pode se dar quando for necessário restringir os direitos do

imputado, tendo em vista que há risco de fuga (aplicação da lei penal), quando há indícios de

que a colheita de provas, seja no processo, seja nas investigações, pode estar ameaçada, bem

como com a finalidade de evitar a prática de novas infrações penais, quando se tratar de prisão

preventiva, corresponde ao fundamento da garantia da ordem pública assegurado no art. 312,

conforme veremos adiante.

A adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições

pessoais  do  indiciado  ou  acusado  se  refere  à  análise  pormenorizada  da  gravidade  e

circunstancias nas quais o crime foi cometido bem como do histórico pessoal de quem o

10Interpretações equivocadas podem ser  feitas  a  partir  do teor  do art.  282,  I,  do CPP, no sentido de que a
decretação  de  medidas  cautelares  para  evitar  a  reiteração  criminosa  apenas  poderá  ocorrer  nos  casos
expressamente previstos. Uma análise superficial pode entender que, com isso, pretendeu o legislador limitar a
decretação da prisão preventiva sob o enfoque da garantia da ordem pública. Tal interpretação é dotada de uma
incoerência indescritível e referenda a reiteração delitiva nas hipóteses em que há indícios suficientes de que,
em liberdade, o indivíduo poderá praticar novos crimes. Não parece ter sido esta a intenção do legislador. Em
verdade, os casos expressamente previstos a que se refere o legislador, são exatamente aqueles em que há uma
regra, ainda que geral, que permita a decretação da custódia cautelar para coibir a reiteração criminosa, tal
como ocorre em relação à prisão preventiva, relativamente à qual há a possibilidade de ser determinada para a
garantia da ordem pública.



cometeu, no intuito de evitar a reiteração criminosa do indivíduo e resguardar o resultado do

processo.

2.2.3.2 – Proporcionalidade em sentido estrito.

Ainda  que  o  art.  282,  I  e  II,  do  CPP  tenha  estabelecido,  como  requisitos

intrínsecos das medidas cautelares, apenas a necessidade e a adequação, em consonância com

as alterações da Lei 12.403/2011, nesse patamar encontra-se, também, a proporcionalidade em

sentido estrito, consistente na ponderabilidade entre os valores envolvidos no conflito, ou seja,

entre o ônus que será imposto ao acautelado e os resultados benéficos que tal  imposição

gerará para o processo e sua efetividade.

O  ônus  imposto  sempre  deve  ser  proporcional  à  relevância  do  bem ou  valor

jurídico que se pretender proteger, sendo inadmissível, pois, que durante o correr do processo,

o  acusado  seja  submetido  à  punição  superior  àquela  que  receberia  caso  já  estivesse

condenado.  Analisando  o  art.  282,  II,  verifica-se  que,  implicitamente,  assim  entende  o

legislador ao auferir que a gravidade do crime deve ser considerada, visto que, a análise desta

inclui a análise das penalidades imputadas ao crime.

Em  consonância  com  a  proporcionalidade  em  sentido  estrito  também  está  o

disposto no art. 313, I do CPP ao impor a regra de que a prisão preventiva do réu primário

apenas  poderá  ser  decretada  quando  se  tratar  de  crimes  dolosos  com  pena  privativa  de

liberdade  máxima  superior  a  4  (quatro)  anos.  Afinal,  sendo  a  punição  máxima  igual  ou

inferior, sendo o réu primário, não se espera que haja prisão do apenado, visto que o art. 33, §

2.º, ‘c’, do Código Penal, determina o regime aberto em tais casos.

Acerca do princípio da proporcionalidade e dos requisitos a ele inerentes, aduz

Norberto Avena:

Note-se que a composição necessidade x adequação x proporcionalidade em sentido
estrito  não  foi  incorporada  por  acaso  ao  Código  de  Processo  Penal  pela  Lei
12.403/2011. Juntos, compõem o princípio da proporcionalidade lato sensu, que, em
sede de prisão e liberdade provisória, há muito vem sendo utilizado pelos Tribunais
Superiores como fundamento de acórdãos, relacionado ao chamado mandamento da
proibição de excesso, no intuito de evitar o cometimento de abusos pelos Órgãos a
que afeta a Jurisdição Penal.11

Nesse propósito, pertinente o ensinamento de Scarance:

11  AVENA, Noberto. Processo Penal Esquematizado. 6 ed. São Paulo: Método, 2014, p 815.



A afirmação do princípio foi no sentido de garantir o indivíduo contra os excessos
dos órgãos detentores do poder, buscando encontrar a medida adequada, necessária e
justa. Não se trata de impedir a existência ou atuação de norma restritiva ou de fazer
imperar sempre o princípio mais favorável ao acusado, mas de fazer atuar certa regra
ou prevalecer determinado princípio de maneira equilibrada.12

No  processo  penal,  em  especial  no  que  concerne  às  medidas  cautelares,  a

aplicação do princípio da proporcionalidade tem, portanto, a dupla função de coibir o excesso

dos  órgãos  julgadores,  assegurando  a  máxima  efetividade  dos  direitos  e  garantias

fundamentais, e de emitir um juízo de ponderação entre bens e valores, buscando o equilíbrio

justo entre a medida aplicada e o resultado que dela advém.

12  FERNANDES, Antonio Scarance Fernandes. Processo Penal Constitucional, São Paulo, RT, 2002, p. 56.



3. A PRISÃO PREVENTIVA NO SISTEMA PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO

3.1 – Aspectos gerais: conceito e natureza jurídica

A Prisão Preventiva pode ser definida como uma medida cautelar de cerceamento

da  liberdade  do indiciado  ou  réu,  por  razões  de  necessidade,  a  fim de  assegurar  o  bom

andamento da instrução criminal, respeitados os pressupostos e fundamentos estabelecidos em

lei,  e  cuja  utilização  se  dá  especialmente  durante  a  instrução  processual,  embora  possa

também ser requerida no curso do inquérito policial.

Nas  palavras  de  Fernando  Capez,  trata-se  da  prisão  processual  de  natureza

cautelar  decretada  pelo  juiz  em  qualquer  fase  da  investigação  policial  ou  do  processo

criminal,  antes  do trânsito  em julgado da sentença,  sempre que estiverem preenchidos os

requisitos  legais  e  ocorrerem os  motivos  autorizadores,13 a  qual,  enquanto modalidade  de

segregação  provisória  decretada  pelo  Estado-Juiz,  incide  como  exceção  no  ordenamento

jurídico brasileiro. Apesar dessa condição, afigura-se como ferramenta útil de encarceramento

ao longo da persecutio criminis.14

A natureza jurídica da prisão preventiva, como o próprio conceito apresentado por

Capez sinaliza, é de provimento cautelar e tem por objetivo primordial garantir a efetividade

da ação penal, com a elucidação dos fatos e execução eficaz de eventual pena, a qual pode ser

comprometida  pela  ocasional  demora  no  curso  da  demanda,  tornando  o  processo

essencialmente inútil. Trata-se de medida de extrema excepcionalidade, imposta somente em

último caso, onde a segregação preventiva, embora um mal, seja indispensável.

Nesse sentido, sustenta Eugenio Pacelli:

A prisão  preventiva  revela  a  sua  cautelaridade  na  tutela  da  persecução  penal,
objetivando impedir que eventuais condutas praticadas pelo alegado autor e/ou por
terceiros possam colocar em risco a efetividade do processo. Referida modalidade de

13  CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p 276
14  ALENCAR, Rosmar Rodrigues;  TÁVORA, Nestor.  Curso de Direito Processual Penal. 6 ed.  Salvador:

JusPODIVM, 2011. p. 515.



prisão, por trazer como consequência a privação da liberdade antes do trânsito em
julgado, somente se justifica enquanto e na medida em que puder realizar a proteção
da persecução penal, em todo o seu íter procedimental, e, mais, quando se mostrar a
única  maneira  de  satisfazer  tal  necessidade.  Em  nosso  Direito,  a  partir  da  Lei
12.403/11, e tal como ocorre no Direito português e no Direito italiano, são previstas
várias outras medidas cautelares pessoais distintas da prisão preventiva, somente se
aplicando esta última, como regra, quando não forem suficientes as demais.15

Ainda sobre o tema, segue a lição doutrinária de Silva Jardim:

Já não pode restar a menor dúvida de que a prisão provisória em nosso direito tem a
natureza acauteladora, destinada a assegurar a eficácia da decisão a ser prolatada ao
final,  bem como a possibilitar regular instrução probatória.  Trata-se de tutelar os
meios e os fins do processo de conhecimento e, por isso mesmo, de tutela da tutela.16

No curso da instrução processual tem legitimidade para requerer a decretação da

custódia preventiva o Ministério Público, o querelante e o assistente de acusação, podendo a

prisão ser decretada, ainda, de ofício pelo juiz, entretanto, na fase investigatória, depende de

representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público.

Embora haja previsão legal para tanto, é rara a decretação da prisão preventiva

durante a fase da investigação policial, sendo por vezes incompreensível que o juiz o faça,

visto  que  para  tanto,  a  medida  cautelar  mais  adequada  é  a  prisão  temporária,  indicada

justamente para os crimes mais graves, que estariam a demandar a segregação cautelar do

investigado.

Com relação à possibilidade do juiz decretar de ofício a medida enclausuradora

durante o curso do processo, eis a pontuação de Guilherme de Sousa Nucci: 

A previsão de decretação da prisão preventiva como ato de ofício do magistrado,
logo, sem que qualquer interessado o provoque, é mais uma mostra de que o juiz, no
processo  penal  brasileiro,  afasta-se  de  sua  posição  de  absoluta  imparcialidade,
invadindo  seara  alheia,  que  é  a  do  órgão  acusatório,  podendo  decretar  medida
cautelar de segregação sem que qualquer das partes, envolvidas no processo, tenha
solicitado.17

As prisões cautelares, são, invariavelmente, medidas de caráter urgente, as quais

implicam cognição  superficial  dos  fatos  por  sua  própria  natureza  imediata.  Entretanto,  a

urgência e necessidade da medida não podem permitir ao magistrado a análise arbitrária e

15  OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de Oliveira.  Curso de Processo Penal. 15 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2011, p 497.

16  JARDIM, Afranio Silva. Direito Processual Penal.  Rio de Janeiro: Forense, 2002 p. 45.
17  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed.  Rio de Janeiro: 

Forense, 2014, p. 780.



irresponsável de sua aplicação. Sendo assim, em consonância com o disposto na Constituição

Federal, em seus art. 5º, LXI e art. 93, IX, a decisão que decretar ou revogar a preventiva

deverá ser devidamente fundamentada, previsão esta também regulamentada pelo Código de

Processo Penal em seu artigo 315. Como bem leciona Gomes Filho, a motivação exerce quer

uma função política, quer uma garantia processual e como função política, a motivação das

decisões judiciais  transcende o âmbito próprio do processo.18Na lição doutrinária  de  Renato

Brasileiro:

Com  o  passar  do  tempo,  a  garantia  da  motivação  das  decisões  passou  a  ser
considerada também garantia da própria jurisdição. Afinal de contas, os destinatários
da fundamentação não são mais apenas as partes e o juízo ad quem, como também
toda a coletividade que, com a motivação, tem condições de aferir se o magistrado
decidiu com imparcialidade a demanda.  Muito além de uma garantia individual das
partes,  a  motivação  das  decisões  judiciais  funciona  como exigência  inerente  ao
próprio exercício da função jurisdicional.19

No  tocante  à  decretação  da  custódia  preventiva,  a  garantia  constitucional  da

fundamentação  das  decisões  judiciais  importa  o  dever  de  demonstrar  efetivamente  que  a

segregação é atende a pelo menos um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Sua aplicação funciona como garantia da atuação imparcial do órgão julgador, sem a qual

seria impossível comprovar a validade da prisão, o que constituiria grave ofensa ao princípio

da presunção de inocência.

3.2 – Conformidade constitucional

 Consoante  a  Súmula  9  do  STJ,  a  prisão  provisória  não  ofende  o  princípio

constitucional  do  estado  de  inocência  (CF,  art.  5º,  LVII),  mesmo  porque  a  própria

Constituição admite a prisão provisória, ao prever em seu art. 5º, LXI, que “ninguém será

preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária

competente”,  não  condicionando  o  cárcere  ao  prévio  transito  em  julgado  de  sentença

condenatória, mesmo em situação diversa do flagrante.

Ademais, uma interpretação a “contrario sensu” do disposto no art. 5º, LXVI, da

Constituição  Federal,  o  qual  dispõe que  “ninguém será levado à prisão ou nela  mantido,

quando a lei  admitir  a  liberdade provisória,  com ou sem fiança”,  indica que o legislador

ordinário vislumbrou a possibilidade de situações ou circunstâncias excepcionais onde não

18  GOMES FILHO, Antonio Magalhães. A motivação das decisões penais. São Paulo: RT, 2001, p. 80.
19  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2014, p 926.



seria razoável a liberdade provisória do indivíduo, viabilizando, com isso, a permanência de

sua prisão antes da condenação definitiva.

Pertinente expor a lição de Noberto Avena:

Embora sua decretação deva ser excepcional, justificando-se apenas em hipóteses
nas quais a permanência do indivíduo em liberdade possa, efetivamente, dificultar a
realização da prestação jurisdicional, a prisão preventiva não importa em violação à
garantia constitucional da presunção de inocência. Afinal, não se trata de pena, mas
de uma segregação com objetivos nitidamente processuais. (...) Sob pena de implicar
constrangimento ilegal, além da observância aos pressupostos que a justificam (art.
312) e às hipóteses de sua admissão (art. 313), a decretação da custódia no caso
concreto exige a constatação, pelo juiz, da impossibilidade de sua substituição por
outra medida cautelar diversa da prisão, dentre as contempladas no art. 319 do CPP
(art. 282, § 6.º, introduzido pela Lei 12.403/2011). Do contrário, independentemente
da gravidade ou repugnância causada pelo delito,  a  prisão preventiva deverá ser
reputada  ilegal,  pois  utilizada  pelo  Poder  Público  como instrumento  de  punição
antecipada e não como forma de prisão processual, consubstanciando clara violação
ao princípio da presunção de inocência.20

 
Nesse sentido, veja-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:   

2. A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional,
somente  sendo  possível  sua  mitigação  em  hipóteses  estritamente  necessárias.
Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência,
quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos
autos. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea
para  a  manutenção  da  prisão  cautelar,  enfatizando  sua  necessidade  devido  à
periculosidade concreta do agente que, com a ajuda dos corréus, abordou a vítima e
anunciou o assalto, ocasião em que apontou uma arma de fogo contra a cabeça da
vítima, dizendo que iria matá-la, circunstância ensejadora de risco à ordem pública,
nos moldes do preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento.21

A prisão preventiva não é prisão pena, ou mesmo uma antecipação desta, mas uma

prisão de objetivos estritamente processuais cuja finalidade precípua é garantir a efetividade

jurisdicional,  a  qual,  observados  os  pressupostos  que  a  autorizam  e  as  hipóteses  que  a

admitem, não importa em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. Não

existe prisão preventiva obrigatória, havendo, seria uma verdadeira violação constitucional,

por atentar contra o princípio da presunção de inocência. Sua decretação depende da presença

dos requisitos da tutela cautelar, sendo medida excepcionalíssima, cuja constitucionalidade

repousa justamente neste caráter atípico e em sua natureza instrumental.

20  AVENA, Noberto. Processo Penal Esquematizado. 6 ed. São Paulo: Método, 2014, p 890-891.
21  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.  AgRg no HC: 285667 SP 2013/0421107-9, Rel. Min. Marco Aurelio

Bellizze,  Quinta  Turma,  julgado  em 27/05/2014,  DJe  10/06/2014.  Disponível  em <http://www.stj.jus.br>.
Acesso em: 03 out. 2014.



3.3 – Requisitos: pressupostos e fundamentos

3.3.1 – Fumus comissi delicti

A decretação  da  prisão  preventiva  exige,  necessariamente,  a  presença  de  dois

pressupostos  fundamentais,  os  quais,  conjugados,  compõem  o  fumus  boni  iuris  (fumus

comissi  delicti) sobre o qual  deve assentar-se a  medida.22 São estes:  indício suficiente  de

autoria e prova da existência do delito.

 Vejamos o que aduz Eugenio Pacelli:

Observa-se, primeiro, que os requisitos relativos à prova da existência do crime e
indício suficiente de autoria constituem o que se poderia chamar de fumus delicti, ou
a aparência do delito, equivalente ao fumus boni iuris de todo processo cautelar. A
aparência do delito deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória (ou
cautelar), como verdadeiro pressuposto da decretação da medida acautelatória.23

O juiz  somente  poderá  decretar  a  prisão  preventiva  se  estiver  demonstrada  a

probabilidade de que o réu tenha sido o autor ou partícipe.24Para que a custódia seja decretada

deve ser devidamente comprovada a viabilidade de todo teor acusatório. Aqui, não se exige

plena prova ou indubitável certeza que o indiciado é verdadeiramente o autor ou participe do

delito, basta a probabilidade de que o mesmo realmente cometeu às infrações a ele imputadas.

Diferentemente  do  momento  da  prolação  da  sentença,  não  se  pode  exigir  para  a  prisão

preventiva a mesma certeza da culpabilidade do acusado. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz

que absolver ou condenar o réu,  valendo a máxima que “antes inocentar um culpado que

condenar um inocente, porém, ao decidir se decreta ou não a custódia provisória não está o

magistrado atrelado a tal princípio.

Não se busca, enfim, neste juízo provisório, prova plena de autoria, já que este

nível  de  certeza  somente  é  exigido  quando  do  julgamento  da  demanda.  Seria  inviável  e

utópico  exigir-se  do  juízo  meramente  cautelar  a  mesma  gama  de  provas  e  fundamentos

disponíveis  ao  fim  da  fase  instrutória,  visto  que  tal  juízo  é  feito  muito  tempo  antes  da

apreciação do mérito.

A lição de Guilherme de Sousa Nucci é precisa:

22  AVENA, Noberto. Processo Penal Esquematizado. 6 ed. São Paulo: Método, 2014, p 897.
23  OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de.  Curso de Processo Penal. 15 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p

546.
24  Apesar de o art. 312 do CPP fazer referência a indício suficiente de autoria, é evidente que a preventiva não

se destina, unicamente, a quem praticou atos de execução do crime, alcançando todos os indivíduos sujeitos a
responsabilização penal pela sua prática, na forma do art. 29 do Estatuto Repressivo. (AVENA, Noberto.
Processo Penal Esquematizado. 6 ed. São Paulo: Método, 2014, p 897.)



Essa prova, no entanto, não precisa ser feita, mormente na fase probatória, de modo
definitivo e fundada em laudos periciais. Admite-se que haja a certeza da morte de
alguém (no caso do homicídio,  por exemplo),  porque as testemunhas ouvidas no
inquérito  assim afirmaram, bem como houve a juntada da certidão de óbito nos
autos.  O  laudo  necroscópico  posteriormente  pode  ser  apresentado.  Cuida-se  de
assegurar  que a pessoa mandada ao cárcere,  prematuramente,  sem a condenação
definitiva,  apresente  boas  razões  para  ser  considerada  como  agente  do  delito.
Lembremos ser o indício uma prova indireta, como se pode ver do disposto no art.
239 do CPP, permitindo que, através do conhecimento de um fato, o juiz atinja, por
indução, o conhecimento de outro de maior amplitude. Portanto, quando surge uma
prova de que o suspeito foi encontrado com a arma do crime, sem apresentar versão
razoável para isso, trata-se de um indício – não de uma prova plena – de ser o autor
da infração penal.  A lei  utiliza a qualificação suficiente para demonstrar  não ser
qualquer  indício  o  demonstrador  da  autoria,  mas  aquele  que  se  apresente
convincente, sólido.25

Ademais, a prova existência do crime é a comprovação nítida de que o delito

aconteceu, não se podendo determinar o recolhimento cautelar de uma pessoa, retirando-a

assim de seu estado natural de liberdade e inocência, quando há dúvidas inclusive sobre a

própria  realidade  do  fato  típico.  Não  se  deve  a  confundir  existência  do  delito  com  a

materialidade  do  mesmo,  porquanto  esta  pode  ser  considerada  espécie  daquele.  Nesse

diapasão, esclarece Avena:

 A propósito, tenha-se em mente que existência do crime e sua materialidade não são
expressões que possam ser usadas de forma indistinta, vale dizer, como sinônimas.
Com efeito, todo crime está sujeito a ter sua existência atestada nos autos. Porém,
apenas  se  deve  falar  em materialidade  quando se trata  de  infrações  que  deixam
vestígios.  Uma  tentativa  branca  de  homicídio,  por  exemplo,  não  possui
materialidade a ser comprovada, pois não deixa vestígios. Neste caso, o que deverá
ser demonstrado para fins de custódia cautelar é a efetiva existência do delito e não a
sua  materialidade.  Neste  bordo,  tecnicamente  inadequada  a  utilização  do  termo
materialidade pelo legislador no art. 413, ao tratar da decisão de pronúncia. Teria
sido preferível  valer-se da expressão existência,  que é mais  ampla e abrange os
delitos com e sem materialidade. Já no caso do homicídio consumado, a situação é
diferente, pois há, como resultado do crime, um cadáver, que se constitui no vestígio
deixado pelo crime. Então, no homicídio, haverá materialidade a ser atestada. Note-
se  que  esta  distinção  não  releva  apenas  em  termos  de  semântica.  Ocorre  que,
havendo materialidade, esta deve ser comprovada, em regra, por meio de exame de
corpo de delito, direto ou indireto, conforme estatui o art. 158 do CPP. Na hipótese
de não ser viável a produção da prova pericial em razão do desaparecimento dos
vestígios, permite o art. 167 do mesmo diploma o suprimento da perícia pela prova
testemunhal  ou,  conforme  jurisprudência  atual,  por  qualquer  outra  prova  (prova
documental,  palavra  da  vítima  etc.),  exceto  a  confissão,  que  é  ressalvada
expressamente pela parte  final  do referido art.  158. Situação bastante comum de
suprimento da prova pericial  e comprovação da materialidade por outro meio de
prova ocorre nos crimes contra a dignidade sexual, em que a pessoa ofendida, por
intimidação, constrangimento e repulsa, deixa de submeter-se aos exames médico-
legais logo após a prática do fato, levando, com este comportamento, à perda dos
sinais do crime. Nestas circunstâncias, a palavra da vítima auxilia na formação da

25  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed.  Rio de Janeiro: Forense,
2014, p. 782.



convicção  do  julgador,  comprovando,  juntamente  com  outros  elementos,  a
materialidade da infração.26

A materialidade  somente  deve  ser  suscitada  em se  tratando  de  infrações  que

deixem  vestígios.  Não  havendo  vestígios,  a  materialidade  do  crime  não  poderá  ser

comprovada, posto que não existe, ainda que exista o crime. Sendo assim, o que deve ser

demonstrado para fins de decretação da custódia cautelar é a existência do crime, a qual pode

ser comprovada, a título exemplificativo, por prova documental, testemunhas ou palavra da

vítima.

3.3.2 – Periculum libertatis

Trata-se  do  segundo  requisito  genérico  para  aplicação  da  prisão  preventiva,

consubstanciado no risco de que, em liberdade, venha o réu a prejudicar o andamento da ação

penal, a sociedade como um todo, ou a efetividade jurisdicional.

Os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, representam

os  casos  típicos  do periculum  libertatis: garantia  da  ordem  pública,  garantia  da  ordem

econômica, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal. A prisão

preventiva poderá ser decretada a partir  da presença de apenas um destes elementos,  não

sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo. Contudo, constatada a presença de

dois ou mais deles, maior será a legitimidade do decreto prisional e menores as possibilidades

de posterior revogação da medida.

3.3.2.1 – Garantia da ordem publica

O fundamento da garantia da ordem pública, via de regra, é usado para justificar

prisão cautelar decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a cometer

delitos, quando, considerando a gravidade com a qual o crime foi cometido e consideradas as

condições pessoais do agente, infere-se que há grande probabilidade de reiteração criminosa.

Devido à dificuldade doutrinaria e jurisprudencial quanto da aplicabilidade de tal

fundamento, analisar-se-á o mesmo, pormenorizadamente, no próximo capítulo do presente

trabalho.

26  AVENA, Noberto. Processo Penal Esquematizado. 6 ed. São Paulo: Método, 2014, p 897-898.



3.3.2.2 – Garantia da ordem econômica

A garantia de ordem econômica pode ser considerada uma espécie ou variável do

gênero garantia da ordem pública. Nesse caso, de modo mais específico, busca-se utilizar a

decretação da prisão preventiva como meio de coibição de determinada categoria de crimes

quais sejam, aqueles que, de acordo com o art. 36, I a IV, da Lei 12.529/2011, constituem

infração da ordem econômica.

Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os
atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os
seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:
I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre
iniciativa;
II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;
III - aumentar arbitrariamente os lucros; e
IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

O criminoso que age contra a ordem econômica, causando grave dano à situação

econômico financeira  de  instituições  privadas  ou estatais,  em geral,  tem a  capacidade  de

ocasionar  maior  repercussão  na  vida  das  pessoas  do  que  aquele  que  comete  um  delito

patrimonial  como  o  roubo,  que,  por  mais  danoso  que  seja,  permanece  restrito  à  esfera

individual da vítima, não atingindo de maneira direta a sociedade como um todo.

Em consonância com o exposto, aduz Guilherme de Souza Nucci:

Não é possível permitir a liberdade de quem retirou e desviou enorme quantia dos
cofres públicos, para a satisfação de suas necessidades pessoais, em detrimento de
muitos, pois o abalo à credibilidade da Justiça é evidente. Se a sociedade teme o
assaltante  ou  o  estuprador,  igualmente  tem  apresentado  temor  em  relação  ao
criminoso do colarinho branco. Note-se o disposto no art. 30 da Lei 7.492/86: “Sem
prejuízo  do  disposto  no  art.  312  do  Código  de  Processo  Penal,  aprovado  pelo
Decreto-lei  3.689,  de  3  de outubro  de  1941,  a  prisão  preventiva  do acusado da
prática de crime previsto nesta Lei poderá ser decretada em razão da magnitude da
lesão causada (...)” (grifamos),  o que demonstra que,  em delitos contra a  ordem
econômico-financeira,  torna-se  relevante  o  dano provocado  pelo  criminoso,  que,
efetivamente, causa repugnância ao resto da população.27

Não restam dúvidas  acerca  da importância  da decretação da prisão preventiva

como garantia da ordem econômica, entretanto, há ressalvas que devem ser feitas quanto à

utilização de tal medida como suficiente em si mesma. Sobre esse tema, Renato Brasileiro, em

27  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed.  Rio de Janeiro: Forense,
2014, p. 785.



extrema lucidez, preleciona:

Uma observação final deve ser feita quanto à prisão preventiva decretada com base
na garantia da ordem econômica, não olvidamos a importância da privação cautelar
da liberdade de locomoção de agente envolvidos com organizações criminosas e/ou
crimes contra a ordem econômica. Todavia,  não se pode ser ingênuo a ponto de
acreditar que a prisão cautelar de um ou mais agentes terá o condão de pôr fim às
práticas delituosas. Um dos meios mais eficientes para o combate aos crimes contra
a  ordem econômica passa pela  recuperação  de ativos ilícitos,  sendo imperiosa  a
criação de uma nova mentalidade, que, sem deixar de lado as prisões cautelares,
passe a dar maior importância as medidas cautelares de natureza patrimonial e ao
confisco de valores espúrios.28

Há, contudo, quem teça serias críticas à decretação da prisão preventiva como

garantia da ordem econômica, por entender que a medida prisional é infrutífera nesse caso e

que  mais  utilidade  teria  o  sequestro  de  bens  ou  a  determinação  de  indisponibilidade  do

patrimônio do indivíduo, na medida em que seu congelamento seria o melhor caminho para

obstar a reiteração de condutas.

3.3.2.3 – Aplicação da lei penal

A garantia de aplicação da lei penal significa assegurar a finalidade profícua do

processo penal, que é proteger os bens jurídicos, proporcionando ao Estado o exercício do seu

direito de punir, através da aplicação e execução da pena.

Ao ajuizar uma ação, espera-se, que ao fim do processo, o autor da infração seja

devidamente punido por seus atos. Se o acusado age de modo a frustrar a consolidação do de

punir,  atingindo a  sociedade em dobro,  pois  além de  cometer  o  delito,  volta-se  contra  o

processo, não resta outra alternativa que não a decretação de medida cautelar suficiente para

assegurar a perfeita e justa aplicação da lei. Guilherme de Sousa Nucci conclui que diante de

tais situações, deve-se captar o grau e a intensidade do caso concreto, voltado à garantia da

aplicação da lei  penal,  para optar entre a decretação de medida cautelar alternativa ou da

prisão preventiva.29

Sobre o tema, aduz Norberto Avena:

É motivo da prisão preventiva que se fundamenta no receio justificado de que o
agente se afaste do distrito da culpa, impedindo a execução da pena imposta em
eventual  sentença  condenatória.  Veja-se  que  a  prisão  preventiva  é  medida

28  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2014, p 902.
29  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed.  Rio de Janeiro: Forense,

2014, p. 786-787.



excepcional  e  deve  ser  decretada  apenas  quando  devidamente  amparada  pelos
requisitos  legais,  em  observância  ao  princípio  constitucional  da  presunção  de
inocência  ou  da  não  culpabilidade,  sob  pena  de  antecipar  a  reprimenda  a  ser
cumprida  quando  da  condenação.  Neste  contexto,  se  motivada  na  garantia  de
aplicação da lei penal, não pode ser resultado de ilações abstratas no sentido de uma
possível fuga do imputado, sendo necessária a demonstração da sua real intenção de
se furtar à persecução criminal do Estado, obstaculizando, assim, a aplicação da lei
penal. Tema controvertido concerne à hipótese em que o agente deixa o distrito da
culpa no intuito de evitar sua prisão em flagrante.30

Finalmente,  é  preciso  considerar  que,  por  força  do  art.  282,  §  6.º,  do  CPP

(acrescentado  pela  Lei  12.403/2011),  a  decretação  da  prisão  preventiva  apenas  é  viável

quando não for cabível a sua substituição por outra medida acautelatória diversa da prisão.

Algumas das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 e 320 do CPP,

especificamente as medidas de proibição de ausentar-se da Comarca, monitoração eletrônica

e proibição de ausentar-se do País, podem em muitos casos substituir de modo satisfatório a

decretação  da  medida  cerceadora  de  liberdade,  a  qual  só  deve  ser  utilizada  em  casos

excepcionais e extremos, quando em face das condições do agente ou das circunstâncias do

caso  concreto  seja  possível  concluir  que  o  único  modo  de  evitar  possível  fuga  seja  a

decretação da medida prisional.

3.3.2.4 – Conveniência da instrução criminal

Por conveniência da instrução criminal há de se entender a prisão decretada em

virtude  de  perturbação  ao  bom  andamento  do  processo.  Condutas  como  ameaças  a

testemunhas,  à vítima, ao representante da acusação ou ao juiz do processo,  ocultação de

evidências, intimidação de peritos e investigadores, ou qualquer outra que nitidamente possa

causar prejuízos ao andamento processual devem ser coibidas com a medida cautelar cabível a

fim de que seja preservado o desenvolvimento da instrução criminal.

A conveniência  da instrução criminal  é  resultado direto da garantia  do devido

processo legal, no seu aspecto procedimental. É dotada de caráter nitidamente instrumental,

visto que sua finalidade primordial é tutelar a ação penal para que se assegure a efetividade

processual.

Vejamos os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

A conveniência  de  todo  processo  é  que  a  instrução  criminal  seja  realizada  de

30  AVENA, Noberto. Processo Penal Esquematizado. 6 ed. São Paulo: Método, 2014, p 901.



maneira escorreita, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior
não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados
pela atuação do acusado, visando à perturbação do desenvolvimento da instrução
criminal, que compreende a colheita de provas de um modo geral, é motivo a ensejar
a prisão preventiva.  Com a edição da Lei 12.403/2011, criaram-se novas medidas
cautelares,  alternativas à prisão preventiva,  prevendo-se,  como um dos requisitos
para a decretação dessas cautelares, a necessidade da investigação ou da instrução
criminal. Pode-se pretender a equiparação desse elemento com a conveniência da
instrução  criminal,  própria  da  preventiva;  entretanto,  o  ideal  é  considerá-los  em
diferentes gradações. Conforme o grau e a intensidade da perturbação gerada para a
instrução criminal, pode-se escolher entre a medida cautelar (situações mais leves) e
a  prisão  preventiva  (casos  mais  graves).  No  tocante  à  investigação  criminal,
conforme o grau da necessidade, fica o magistrado entre a medida cautelar e prisão
temporária,  como  regra.  Se  não  for  cabível  a  temporária,  pode-se  decretar  a
preventiva.31

Ainda sobre o tema, valorosa a lição de Norbeto Avena:

A prisão preventiva decretada para conveniência da instrução criminal é aquela que
visa a impedir que o agente, em liberdade, alicie testemunhas, forje provas, destrua
ou oculte elementos que possam servir de base à futura condenação.  A despeito da
terminologia empregada no dispositivo, essa medida não pode ser decretada apenas
por  se  revelar  proveitosa  ou  vantajosa  à  instrução,  como sugere  a  interpretação
literal  da  palavra  “conveniência”.  É  preciso  que  haja  uma  conotação  de
imprescindibilidade  da  segregação  do  agente  para  que  a  instrução  criminal  se
desenvolva regularmente.32

Sendo a custódia preventiva fundada exclusivamente na conveniência da instrução

penal, cessada a fase instrutória do processo, não mais subsiste o motivo ensejador da cautelar

prisional, devendo a mesma ser revogada, a teor dos arts. 316 e 282, § 5.º, ambos do CPP.

Cumpre observar que com as alterações introduzidas no Código de Processo Penal

pela Lei 12.403/2011, a tendência é que se reduza o número de prisões preventivas motivadas

unicamente  na  conveniência  da  instrução  penal,  visto  que,  na  prática,  a  maior  parte  das

ocorrências relacionadas à decretação da custódia para garantia da instrução criminal objetiva

evitar intimidação de ofendidos ou testemunhas e existem cautelares diversas da prisão que

podem  ser  utilizadas  nestes  casos,  especificamente  a  proibição  de  manter  contato  com

determinada  pessoa  e  a  monitoração  eletrônica,  medidas  previstas  no  art.  319,  III  e  IX,

respectivamente, do CPP.

3.4 – Hipóteses: autorizadoras e limitadoras

31  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed.  Rio de Janeiro: 
Forense, 2014, p. 785-786.

32  AVENA, Noberto. Processo Penal Esquematizado. 6 ed. São Paulo: Método, 2014, p 900.



Nos termos do art. 313 do CPP, a prisão preventiva somente poderá ser decretada

nas seguintes hipóteses:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão
preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro) anos;
II  -  se  tiver  sido condenado por outro  crime doloso,  em sentença  transitada  em
julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança,
adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das
medidas protetivas de urgência;
IV - (revogado).
Parágrafo unico. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida
sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes
para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a
identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

A primeira hipótese autorizadora do decreto preventivo – crimes dolosos punidos

com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos – desconsidera a medida

para crimes culposos ou contravenções penais. Vejamos o que aponta Guilherme de Souza

Nucci:

A previsão é correta, pois não tem cabimento recolher, cautelarmente, o agente de
delito  não  intencional,  cuja  periculosidade  é  mínima  para  a  sociedade  e  cujas
sanções penais são também de menor proporção, a grande maioria comportando a
aplicação de penas alternativas à privativa de liberdade. Além disso, estabelece-se
outro  patamar:  os  crimes  dolosos,  que  comportam  preventiva,  devem  ter  pena
máxima abstrata superior a quatro anos. Portanto, ilustrando, crimes como o furto
simples já não comportam prisão cautelar, diretamente decretada, como regra.33

Em relação a legislação anterior, o critério não é mais a natureza da pena, mas

quantidade de pena imposta. Crítica a ser feita concerne ao fato de que a alteração legislativa,

embora  positiva  por  elidir  os  crimes  culposos  e  as  contravenções,  foi  falha  ao  excluir

infrações graves, cuja sanção máxima prevista não excede a quatro anos, como o sequestro e

cárcere privado na forma simples (CP, art. 148, caput), dentre outras.

A segunda hipótese autorizadora se refere ao cabimento de prisão preventiva aos

réus reincidentes em crimes dolosos, com sentença transitada em julgado. É preciso que haja

reincidência  especifica  em crime doloso,  devendo ser  doloso tanto o crime anterior,  com

condenação  irrecorrível,  como  o  novo  crime.  Não  se  leva  em consideração  para  fins  de

33  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed.  Rio de Janeiro: Forense,
2014, p. 788.
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custódia cautelar se um dos crimes for culposo, seja o anterior ou o novo crime. A ressalva da

hipótese da reincidência fica a cargo do disposto no art. 64, I, do Código Penal. Vejamos:

Art. 64 - Para efeito de reincidência:
I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção 
da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) 
anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se 
não ocorrer revogação;

A terceira hipótese autoriza a prisão preventiva em casos de violência doméstica e

familiar  contra  mulher,  criança,  adolescente,  idoso,  enfermo  e  deficiente,  para  garantir  a

execução das medidas protetivas de urgência. Sobre o objetivo da medida preventiva nesse

caso, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

O objetivo da preventiva é assegurar a execução das medidas protetivas de urgência,
não se destinando a vigorar por toda a instrução criminal. Exemplo: decreta-se a
prisão cautelar do marido, que agrediu a esposa, para que esta possa sair em paz do
lar,  consolidando-se a separação do casal. Não mais que isso. Afinal, o delito de
lesão  corporal,  com  violência  doméstica  prevê  pena  mínima  de  três  meses  de
detenção (art. 129, § 9.o, CP), razão pela qual, em função da existência da detração,
se o réu ficar detido durante toda a instrução, é possível que cumpra mais tempo
detido em cautela do que todo o período de pena, que lhe foi fixado. Por outro lado,
cuidando-se de delito de ameaça, cuja pena de detenção varia entre três e seis meses
(ou  multa),  com  maior  justificativa,  deve-se  controlar  a  decretação  da  prisão
preventiva, pois o período de pena definitiva é muito curto. Qualquer exagero na
duração da medida cautelar restritiva da liberdade pode gerar nítida teratologia.34

Ainda sobre o tema, Renato Brasileiro acrescenta:

(...)é evidente que referido crime só pode ter sido praticado dolosamente. Afinal, se
se trata de violência de gênero, deve ficar evidenciada a consciência e a vontade do
agente  de  atingir  uma  das  vítimas  vulneráveis  ali  enumeradas,  assim  como sua
intenção  dolosa  de  violar  as  medidas  protetivas  de  urgência.  o  que  não  resta
caracterizado nas hipóteses de crimes culposos.35

O parágrafo único do artigo 313 prevê ainda que a custódia preventiva também

será admitida quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não

fornecer dados suficientes para esclarecê-la. Havendo tal dúvida, pouco importa a natureza do

crime ou a quantidade da pena. Após a apresentação de sua identificação civil ou mesmo a

realização  de  sua  identificação  criminal,  deve  o  preso  ser  colocado  imediatamente  em

liberdade, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida, pois o tempo limite

34  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed.  Rio de Janeiro: 
Forense, 2014, p. 789.

35  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2014, p 909.



de cárcere deve ser o estritamente necessário para se obter sua identificação.36

Quanto às circunstâncias que limitam a preventiva, enumera o art. 314 do CPP as

hipóteses de exclusão da ilicitude do art. 23 do Código Penal (estado de necessidade, legítima

defesa, exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal):

Art.  314. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar
pelas  provas  constantes  dos  autos  ter  o  agente  praticado  o  fato  nas  condições
previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal

Ao verificar pelas provas constantes no processo que o agente cometeu a conduta

amparado por uma das referidas hipóteses, não pode o magistrado em caso algum decretar a

custódia  cautelar.  Não  se  exige  a  efetiva  comprovação  de  que  causa  excludente  estava

presente e sim indícios suficientes de sua existência. A decisão final só será proferida ao fim

do processo, devendo o acusado aguardar seu curso livre do cárcere nesse ínterim.

3.5 – O caráter excepcional da medida cautelar extrema

A consagração do princípio da liberdade foi reforçada no ordenamento jurídico

brasileiro após o advento da Lei 12.403/2011 que criou novas medidas cautelares,  menos

lesivas e alternativas à prisão provisória, e deixou claro que a utilização da prisão preventiva é

medida excepcionalíssima que só deve ser usada quando não for cabível a sua substituição por

outra medida cautelar.

Determina o art. 282, § 6.º, do CPP que a prisão preventiva apenas poderá ser

determinada quando não for possível a sua substituição por outra medida cautelar diversa da

prisão,  dentre  as  previstas  no  art.  319  do  mesmo  diploma,  sendo  assim,  em respeito  ao

preconizado em tal dispositivo, o magistrado ao analisar o caso concreto deve considerar que,

dependendo da situação, as supracitadas medidas podem ser utilizadas a fim de evitar que o

acusado ameace  ou  intimide  testemunhas,  vítimas,  peritos,  ou qualquer  pessoa  que  tenha

participação no andamento do processo, ou ainda, seja parte dele. 

Se, da análise do caso concreto, constatar que, quer pelas condições pessoais do

agente, quer pela natureza da prova que se pretende preservar, as medidas diversas da prisão

não se mostram potencialmente suficientes para resguardar a instrução criminal, pode o juiz,

motivando sua decisão, conforme art. 315 do CPP, decretar a custódia preventiva do acusado.

36  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2014, p 912.



Vejamos o que aduz Renato Brasileiro:

Ao decretar a prisão preventiva com base nessa hipótese, deve o juiz ter sempre em
mente o princípio da proporcionalidade,  notadamente,  em seu segundo princípio,
qual  seja,  o  da  necessidade,  devendo  se  questionar  se  não  existe  outra  medida
cautelar menos gravosa que a prisão preventiva. De fato, se uma busca e apreensão
for idônea a atingir o objetivo desejado não se faz necessária uma prisão preventiva;
se  a  condução  coercitiva  do  acusado  para  o  reconhecimento  pessoal  for  apta  a
alcançar  o  fim  almejado,  não  se  afigura  correto  escolher  medida  mais  gravosa
consubstanciada na privação da liberdade de locomoção do acusado; se a proibição
de manter contato com pessoa determinada ou a monitoração eletrônica (CPP, art.
319, III e IX, respectivamente) se revelarem adequadas e idôneas para assegurar a
eficácia  da  investigação  ou  da  instrução  criminal,  deve  o  magistrado  evitar  a
decretação do cárcere ad custodium.37

Como preleciona Fernando Capez, sendo possível alternativa menos invasiva, a

prisão  torna-se  desnecessária  e  inadequada,  carecendo  de  justa  causa.38 A priori,  não  se

recorrerá à  prisão preventiva para  fins  acautelatórios.  A regra  deverá  ser  a  utilização das

medidas  cautelares  diversas  da  prisão,  deixando  a  custódia  preventiva  para  casos

excepcionais, onde as circunstâncias do fato e condições pessoais do agente indiquem maior

risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

A  prisão  preventiva  deve  ser  evitada,  somente  tendo  cabimento  quando  se

mostrarem inadequadas ou descumpridas as demais medidas cautelares, visto que implica em

restrição máxima da liberdade individual constitucionalmente assegurada. Infelizmente, nem

sempre será possível a substituição da medida máxima, considerada pela doutrina a extrema

ratio da última ratio, havendo casos em que, a gravidade do fato, o modo sua execução do

delito e o histórico pessoal do agente gerem fundado receio de reiteração criminosa, onde não

restará ao magistrado outra medida que não seja o cárcere preventivo.

37  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2014, p 904.
38  CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p 254.



4. A PRISÃO PREVENTIVA COMO GARANTIA DA ORDEM PUBLICA

4.1 – Inexistência de um conceito legal de garantia da ordem publica

A custódia cautelar  fundada na garantia  da ordem pública encontra  guarita  no

processo penal brasileiro desde 1941, com o advento do Código de Processo Penal mediante o

a  publicação do decreto-lei  3689/41,  contudo,  até  a  presente  data,  mesmo com as  várias

reformas  promovidas  pelo  legislador  no  códex  processual  penal,  não  existe  definição

legislativa clara no CPP a respeito de sua configuração.

Diante das divergências doutrinarias e jurisprudências acerca do preciso sentido

do termo garantia da ordem pública, no texto original do Projeto de Lei nº 4.208/01, que deu

origem à Lei 12.403/11, foi proposta pela Comissão uma nova redação ao art. 312, caput, do

CPP:

Art. 312: "A prisão preventiva poderá ser decretada quando verificada a existência
de crime e indícios suficientes de autoria e ocorrerem fundadas razões de que o
indiciado ou acusado venha a criar obstáculos à instrução do processo ou à execução
da sentença ou venha a praticar infrações penais relativas ao crime organizado, à
probidade administrativa ou á ordem econômica ou financeira consideras graves, ou
mediante violência ou grave ameaça a pessoa."

Sobre tal sugestão, extremamente esclarecedoras as palavras de Renato Brasileiro:

Tal redação definia de maneira mais precisa a natureza da prisão preventiva nessa
hipótese, pois, além de deixar claro que a expressão "ordem pública" não significava
clamor social provocado pelo delito, nem tampouco repercussão do crime na mídia,
permitia a decretação do cárcere quando houvesse risco de reiteração delituosa em
crimes de especial gravidade. 39

Todavia, quando da análise da alteração proposta, o Congresso Nacional optou por

não alterar  o  teor  do art.  312,  caput,  do CPP,  mantendo a expressão “garantia  da ordem
39  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2014, p 896.



pública” como hipótese ensejadora do decreto preventivo e, com ela, toda sua ausência de

clareza e de fluidez.  

Ao passo que a lei processual penal brasileira não apresenta qualquer significado

para o que precisamente seria a ordem pública e, consequentemente, sua garantia, na doutrina

constatamos  que  diversos  autores  formularam conceitos  para  o  termo  em tela,  buscando

assumir,  juntamente à  jurisprudência,  a  tarefa de conceituar  a expressão em comento.  De

Placido e Silva assim define ordem pública:

 “A situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas
precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou
protesto.  Não se confunde com a ordem jurídica,  embora seja uma consequência
desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada”.40

Na  vaga  definição  de  Deocleciano  Guimarães,  ordem  pública  é  conjunto  de

princípios éticos, jurídicos, políticos, econômicos e sociais que, no interesse geral, regem a

convivência entre os cidadãos, levando a uma situação de segurança e tranquilidade.41

Embora seja visível o empenho empregado a fim de dar cumprimento a esta árdua

missão deixada pelo legislador, as dificuldades que rondam a conceituação do termo ordem

pública persistem, ainda que se pretenda limitar tal conceito ao ramo do direito penal. Longe

de apresentarem um significado único para a expressão,  o  que se viu (e se  vê) foi  (é)  a

proposição de diversos significados 42

O próprio Ministro Ayres  Brito do STF,  em voto proferido no HC 111224/SP,

julgado em 10/04/2012, reconheceu a extrema dificuldade conceitual da expressão:

Em matéria de prisão cautelar, a expressão “ordem pública”, justamente, é a que me
parece  de  mais  difícil  formulação  conceitual.  Como  a  Constituição  fala  de
“preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”, fico
a pensar que ordem pública é algo diferente da incolumidade do patrimônio, como é
algo  diferente  da  incolumidade  das  pessoas.  É  um  tertium  genus.  Um conceito
negativo mesmo: ordem pública é bem jurídico distinto da incolumidade das pessoas
e do patrimônio. Enquanto a incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio vai
servir como a própria razão de ser da criminalização das condutas a ela contrárias, a
ordem  pública  é  algo  também  socialmente  valioso  e  por  isso  juridicamente
protegido, mas que não se confunde mesmo com tal incolumidade. Mais que isso:
cuida-se de bem jurídico a preservar por efeito, justamente, do modo personalizado
ou das especialíssimas circunstâncias subjetivas em que se deu a concreta violação
da  integridade  das  pessoas  e  do  patrimônio  de  outrem,  como também da saúde
pública. Pelo que ela, ordem pública, se revela como bem jurídico distinto daquela
incolumidade em si, mas que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo próprio

40  SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 30 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 992
41  GUIMARÃES, Deocleciano. Dicionário Técnico Jurídico. 12 ed. São Paulo: Rideel, 2009, p. 459.
42 PEREIRA, Marcio. Questões Polemicas do Processo Penal. 1 ed. São Paulo: Edipro, 2011,  p 147.



modo  ou  em função  das  circunstâncias  em que  penalmente  violada  a  esfera  de
integridade  das  pessoas  ou  do  patrimônio  de  terceiros.  Daí  a  sua  categorização
jurídico-positiva, não como descrição de delito ou cominação de pena, mas como
pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como imperiosa necessidade de acautelar o
meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na peculiar execução
de certos crimes. Não da incomum gravidade desse ou daquele delito, entenda-se.
Mas  da  incomum  gravidade  da  protagonização  em  si  do  crime  e  de  suas
circunstâncias. 43

A indeterminação e obscuridade da expressão “garantia da ordem pública” gerou

controvérsias  na  doutrina  e  na  jurisprudência  quanto  ao  seu  real  significado.  Importante,

portanto,  analisar  detalhadamente,  em  tópicos  próprios  para  tanto,  qual  vem  sendo  a

conceituação  na  doutrina  e  como  vem  sendo  entendido  o  termo  ordem  pública  na

jurisprudência dos Tribunais Superiores.

4.2 – Definições doutrinárias

Acerca do conceito e da possibilidade de se decretar a prisão preventiva com base

na garantia da ordem pública, são 02 (duas) as correntes doutrinárias que buscam delimitar a

abrangência do termo em questão.44

A primeira  corrente,  minoritária,  tem caráter  bem amplo.  Para seus  filiados,  a

prisão preventiva com base na garantia da ordem pública pode ser decretada com a finalidade

de impedir que o agente, solto, continue a delinquir, e também nos casos em que o cárcere "ad

custodium" for necessário para acautelar a sociedade, preservando a credibilidade da justiça

em crimes que provoquem clamor público.

A segunda  corrente,  de  cunho  majoritário  e  caráter  restritivo,  defende  que  a

custódia cautelar será decretada com fundamento na garantia da ordem pública com o objetivo

de resguardar a sociedade em virtude da periculosidade do agente e do risco de reiteração

criminosa do mesmo, critérios estes que se confundem, visto que,  muitas vezes,  uma das

formas de se avaliar o grau de periculosidade do acusado é através da probabilidade de que

volte a cometer crimes. É esse o entendimento que vem sendo adotado pelos tribunais pátrios,

conforme será exposto adiante.

Adepto  desta  corrente,  sobre  a  garantia  da  ordem  pública  como  fundamento

43 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 111244/ SP, Rel. Min. Ayres Brito, Segunda Turma, julgado em
10/04/2012, DJe 26/06/2012. Disponível em <http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 02 out. 2014

44  Há ainda  uma terceira  corrente,  minoritária,  que  assevera  a  inconstitucionalidade  da  “garantia  da  ordem
pública” como fundamento ensejador da prisão preventiva, por trata-se de indevida antecipação da pena. Tal
corrente é abordada em tópico apartado ao fim deste capítulo.  



ensejar da prisão preventiva, aduz Renato Brasileiro de Lima:

Entende-se  garantia  da  ordem pública  como risco  considerável  de  reiteração  de
ações delituosa por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se
trata de pessoa propensa a prática delituosa, seja porque, se solto, terá os mesmos
estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar
ao convívio com os parceiros de crime. (…) a prisão tem o objetivo de assegurar o
resultado útil do processo, de modo a impedir que o réu possa continuar a cometer
delitos, resguardando o princípio da prevenção geral. Há, de fato, evidente perigo
social decorrente da demora em se aguardar o provimento jurisdicional definitivo,
eis que, até o transito em julgado da sentença condenatória o agente já poderá ter
cometido diversas  infrações  penais.   No caso de prisão preventiva  com base  na
garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de
culpabilidade).  Que,  em caso  positivo,  demonstra  a  necessidade  de  sua  retirada
cautelar do convívio social. 45

Nessa mesma toada, segue a observação de Audrey Borges de Mendonça:

Assim, a interpretação do que entende por garantia da ordem pública deve ser a de
evitar a prática de novas infrações penais, como consta naquele art. 282. Tudo o que
for além e não se voltar para tal finalidade ultrapassará o conceito de ordem pública,
resvalando para a ilegalidade.46

De extrema importância os ensinamentos de Alice Bianchinni et al:

Ordem  pública  é  um  dos  fundamentos  da  prisão  preventiva,  consistente  na
tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da
incolumidade  das  pessoas  e  do  patrimônio,  constituindo-se  explícito  dever  do
Estado,  direito  e  responsabilidade  de  todos  (art.  144  da  CF/88).  Quando  tal
tranquilidade se vê ameaçada, é possível a decretação da prisão preventiva, a fim de
evitar que o agente, solto, continue a delinquir. Assim, é possível a decretação da
medida quando se constata que o agente, dada à periculosidade que ostenta, sente-se
incentivado a prosseguir em suas práticas delituosas.47

Sendo  assim,  de  acordo  com  essa  corrente,  a  prisão  preventiva  poderá  ser

decretada  com fundamento  na  garantia  da  ordem pública  sempre  que  da  análise  do  caso

concreto,  deduzir-se  que,  se  solto,  o  agente  voltará  a  delinquir.  Outrossim,  necessário

esclarecer que tal presunção não pode advir de meras conjecturas abstratas, é preciso que haja

dados concretos que provem a periculosidade do indivíduo.

Ainda sobre o conceito de garantia da ordem pública, vejamos o que preleciona

Guilherme de Souza Nucci:

45 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2014, p 896.
46  MENDONÇA, Andrey Borges de. Prisões e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011,

p. 271.  
47  BIANCHINI,  Alice.  et  al.;  GOMES,  Luiz  Flávio;  MARQUES,  Ivan  Luís  (coord.).  Prisão  e  medidas

cautelares: comentários à lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011.  2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2011. p. 146.  



A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na
avaliação  da  necessidade  da  prisão  preventiva.  Entende-se  pela  expressão  a
indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada
pela prática de um delito.  Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos
negativos  e  traumáticos  na  vida  de  muitos,  propiciando  àqueles  que  tomam
conhecimento  da  sua  realização  um  forte  sentimento  de  impunidade  e  de
insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da
ordem pública pode ser visualizada por vários fatores, dentre os quais: gravidade
concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente.48

O conceito  apresentado  por  Nucci,  o  qual  encaixa-se  muito  mais  na  primeira

corrente  aqui  apresentada,  que  nesta,  de  posicionamento  majoritário,  deve  ser  visto  com

cautela. Ainda que a gravidade concreta da infração49, a repercussão social e a periculosidade

do agente, combinados, tenham o condão de dar causa ao decreto preventivo, a repercussão

social do crime, ou clamor público, por si só, não o tem. Nesse amparo, Aury Lopes Jr aduz:

A ordem pública ao ser confundida com o tal “clamor público”, corre o risco da manipulação

pelos meios de comunicação de massa, fazendo com que a dita opinião pública não passe da

mera opinião publicada.50

Lucidamente, na mesma direção, Capez aponta:

O clamor popular não autoriza, por si só, a custódia cautelar. Sem periculum in mora
não  há  prisão  preventiva.  O clamor  popular  nada  mais  é  do  que  uma  alteração
emocional coletiva provocada pela repercussão de um crime. Sob tal pálio, muita
injustiça  pode ser  feita,  até  linchamentos  (físicos  ou  morais).  Por  essa  razão,  a
gravidade da imputação, isto é, a brutalidade de um delito que provoca comoção no
meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação
jurisdicional,  não pode por si  só justificar a prisão preventiva.  Garantir a ordem
pública significa impedir novos crimes durante o processo. 51

4.3 – Críticas à constitucionalidade

Diante da imprecisão que ronda a expressão garantia da ordem pública, há ainda

uma  minoritária  corrente  que  sequer  pretende  conceituá-la,  por  entender  que  a  prisão

preventiva  fundada na  garantia  da  ordem pública  constitui  indevida  antecipação da  pena,

sendo pois, inconstitucional. Os adeptos dessa corrente sustentam que a medida preventiva, e

também  todas  as  outras  medidas  cautelares  de  natureza  pessoal  devem  estar  adstritas  a

48  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed.  Rio de Janeiro: Forense,
2014, p. 782-783.

49A gravidade objetiva da infração (gravidade abstrata)  é aquela relacionada à natureza do crime cometido,
diferente, contudo, da que ocorre em relação a gravidade do modus operandi do agente (gravidade concreta).

50  LOPES  JUNIOR, Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal. 4ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006,p. 
217. apud PEREIRA, Marcio. Questões Polemicas do Processo Penal. 1 ed. São Paulo: Edipro, 2011,  p 154.

51  CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p 278.



finalidades endoprocessuais, ou seja, de garantir o bom andamento processual e seus efeitos,

não podendo ser utilizadas com função de prevenção geral (finalidade extraprocessual).

São  diversas  as  opiniões  contrárias  a  utilização  do  termo.  Nesse  sentido,  por

exemplo, a crítica de Marcelus Polastri Lima:

A ideia  de  “ordem  pública”,  longe  de  representar  um  conceito  que  pode  ser
corretamente delimitado, constitui um recurso retórico do legislador, utilizado “com
o objetivo de superar a rigidez tipificadora da dogmática jurídica” e que implica “a
ruptura  dos  padrões  de  unidade  e  hierarquia  inerentes  aos  princípios  da
constitucionalidade, da legalidade e da certeza jurídica”.52

Tourinho Filho, por exemplo, sustenta duras objeções a sua utilização:

"Ordem pública" é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para
se  decretar  a  preventiva,  fazendo-se  total  abstração  de  que  esta  é  uma  coação
cautelar e, sem cautelaridade, não se admite, à luz da Constituição, prisão provisória.
"Comoção social", "perigosidade do réu", "crime perverso", "insensibilidade moral",
"os  espalhafatos  da  mídia",  "reiteradas  divulgações  pela  rádio  e  pela  televisão",
"credibilidade da Justiça", "idiossincrasia do Juiz por este ou aquele crime", tudo,
absolutamente tudo, ajusta-se à expressão genérica "ordem pública". E como sabe o
Juiz que a ordem pública está  perturbada,  a  não ser  pelo noticiário?  Os jornais,
sempre que ocorre um crime, o noticiam. E não é pelo fato de a notícia ser mais ou
menos extensa que pode caracterizar a "perturbação da ordem pública", sob pena de
essa circunstância ficar a critério da mídia... Na maior parte das vezes, é o próprio
Juiz  ou  o  órgão  do  Ministério  Público  que,  como  verdadeiros  "sismógrafos",
mensuram e valoram a conduta criminosa proclamando a necessidade de "garantir a
ordem pública",  sem nenhum, absolutamente nenhum, elemento de fato,  tudo ao
sabor  de  preconceitos  e  da  maior  ou  menor  sensibilidade  desses  operadores  da
Justiça. E a prisão preventiva, nesses casos, não passará de uma execução sumária.
Decisão  dessa  natureza  é  eminentemente  bastarda,  malferindo a  Constituição  da
República. O réu é condenado antes de ser julgado. E se for absolvido? Ainda que
haja alguma indenização, o anátema cruel da prisão injusta ficará indelével para ele,
sua família e o círculo da sua amizade" 53

À conclusão semelhante chega Eugenio Pacelli:

É tempo,  então,  de examinarmos da prisão  preventiva para a  garantia  da ordem
pública, tema dos mais controvertidos nos tribunais e mesmo na doutrina. Porque
razão  nova  Lei  12.403/11,  em pleno  século  XXI,  resolveu  insistir  em manter  a
esdruxula expressão? Percebe-se, de imediato, que a prisão para garantia de ordem
pública  não  se  destina  a  proteger  o  processo  penal,  enquanto  instrumento  de
aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade,
coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo
não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social. A
expressão  garantia  da  ordem  pública,  todavia,  é  de  dificílima  definição.  Pode
prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social, se arrima na noção de

52  LIMA, Marcelus Polastri. Curso de Processo Penal, V II, 2 ed. 2006, p. 325.
53  TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal, São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 614-

615.



ordem, e pública, sem qualquer referência ao que seja efetivamente a desordem. 54

No mesmo sentido é o pensamento de Maria Ignez Kato, ao afirmar que “a prisão

como garantia  da ordem pública rompe com o princípio da legalidade,  pelo seu conceito

indefinido,  subjetivo,  vago e amplo”,  gerando “a possibilidade do exercício arbitrário das

prisões,  em desrespeito  aos  direitos  fundamentais,  tornando  legítimas  decisões  injustas  e

ilegais”.

Malgrado  o  minoritário  entendimento  supra-apresentado,  a  garantia  da  ordem

pública constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva quando incabível

a imposição de outra medida cautelar e verificadas a periculosidade do agente e o risco de

reiteração criminosa, conforme já exposto nesse capítulo, o que será corroborado no próximo

tópico.

4.4 – A garantia da ordem pública para fins de decretação da prisão preventiva segundo

a jurisprudência do STF e do STJ

Assim  como  na  doutrina,  na  jurisprudência,  a  situação  ainda  não  é  clara  e

unânime,  embora  a  reiteração  de  decisões  de  mesmas  diretrizes  venha  consolidando  o

entendimento  jurisprudencial  a  ser  adotado  atualmente.  Observa-se  que  as  autoridades

judiciais do País têm se valido da expressão “garantia da ordem pública” para justificar as

mais variadas situações de prisão preventiva.55 Nesse esteio, será exposto o posicionamento

dos tribunais superiores diante dos principais casos em que se costuma asseverar que a ordem

pública  precisa  ser  garantida:  quando  há  perigo  de  reiteração  criminosa,  em  face  da

periculosidade  do  agente,  diante  da  gravidade  do  delito  cometido,  para  assegurar  a

credibilidade da justiça, diante da repercussão social ou clamor público provocado pelo crime

e quando a integridade física do próprio agente está em risco.

O entendimento pacífico dos Tribunais Superiores direciona-se no sentido de que

a periculosidade do agente e o risco de que volte a delinquir (perigo de reiteração criminosa)

são suficientes para invocar a “garantia da ordem pública” para fins de decretação da prisão

preventiva.  Nesse sentido:

  

54  OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de.  Curso de Processo Penal. 15 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p
549.

55 PEREIRA, Marcio. Questões Polemicas do Processo Penal. 1 ed. São Paulo: Edipro, 2011,  p 147.



A custódia cautelar está devidamente amparada por elementos concretos, tendo o
Juiz de primeiro grau destacado que o recorrente responde a outras três ações penais
por delito de mesma natureza, além do modus operandi da conduta – para tentar
evadir-se do local dos fatos, ameaçou o vigilante com uma faca em punho e mesmo
após  ser  imobilizado,  proferiu  nova  ameaça  de  que  retornaria  para  "acertar  as
contas"  -,  circunstâncias  que  revelam  a  sua  periculosidade  social  e  a  real
possibilidade de que, se solto, volte a delinquir, justificando, assim, a necessidade da
segregação antecipada para garantia da ordem pública. .56

O  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  não  dissente  do  magistério
jurisprudencial do Supremo Tribunal de que “a gravidade in concreto do delito ante
o  modus  operandi  empregado  [  ]  enseja  também  a  decretação  da  medida  para
garantia da ordem pública por força da expressiva periculosidade do agente” (HC nº
101.132/MA, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de
1º/7/11). 3. Recurso não provido. 57

Não  há  que  se  falar  em constrangimento  ilegal  quando  a  custódia  cautelar  está
devidamente  justificada  na  garantia  da  ordem  pública,  fragilizada  em  razão  da
periculosidade efetiva do agente e da gravidade concreta do delito em tese praticado,
evitando-se  sobretudo,  a  reiteração  delituosa.  2.  Trata-se  de  roubo cometido  em
concurso  de  quatro  agentes,  os  quais  renderam  as  vítimas  dentro  de  uma  loja,
mantendo-as deitadas no chão sob a mira de uma arma de fogo durante o evento
criminoso, restando evidenciada a necessidade da preservação da constrição para
acautelar  o  meio  social.  3.  O  recorrente  possui  registro  de  prisão  em  flagrante
anterior,  também  pela  prática  de  crime  contra  o  patrimônio,  encontrando-se,
inclusive,  em  gozo  de  liberdade  provisória  no  referido  procedimento  criminal
quando do cometimento da infração ora em exame, circunstâncias que indicam a
propensão  a  atividades  ilícitas,  demonstrando  sua  periculosidade  social  e  a  real
possibilidade de que, solto, cometa novas infrações penais. 58

Necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente,
aferível pela gravidade e modus operandi do crime praticado e, também, no fundado
risco  de  reiteração  delitiva.  4.  Presença  dos  requisitos  autorizadores  da  prisão
cautelar, dispostos no art. 312 do CPP. Ausência de constrangimento ilegal.59

Note-se que, na visão dos tribunais superiores, a periculosidade do agente pode

ser  verificada  pela  gravidade  concreta  do  delito,  a  qual  difere,  em muito,  da  gravidade

abstrata, sendo esta inapta a constituir fundamento idôneo para decretação da medida cautelar

preventiva.  A periculosidade do agente deve estar respaldada em fatos concretos e não em

mera presunção judicial.    É o que se vê claramente no voto da Ministra Rosa Weber no

julgamento do Habeas Corpus n. 116.350/SP, de 23 de abril de 2013:
56  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RHC 49951 / PB, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora

convocada  do  Tj/Se),  Sexta  Turma,  julgado  em  04/09/2014,  DJe  23/09/2014.  Disponível  em
<http://www.stj.jus.br>. Acesso em: 26 set. 2014.

57  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RHC 120977/ PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em
27/05/2014, DJe 25/06/2014. Disponível em <http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 02 out. 2014

58  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RHC 49637/ MG, Rel. Min. Jorge Mussi), Quinta Turma, julgado em
21/08/2014, DJe 03/09/2014. Disponível em <http://www.stj.jus.br>. Acesso em: 03 out. 2014.

59  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 122894/ PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado
em 12/08/2014, DJe 01/09/2014. Disponível em <http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 02 out. 2014



Portanto, não se trata de prisão decretada com base na gravidade abstrata do crime,
mas fundada nas circunstâncias concretas dos crimes, a evidenciarem, pelo modus
operandi,  o  risco  à  reiteração  delitiva  e,  por  conseguinte,  à  ordem  pública,
fundamento suficiente para a decretação da preventiva, conforme art. 312 do Código
de Processo Penal.60

Acerca da gravidade abstrata do delito como fundamento capaz de provocar a

segregação  preventiva,  de  extrema  valia  colacionar  aqui  a  seguinte  decisão  do  Superior

Tribunal de Justiça:

Tanto a decisão que determinou a segregação provisória quanto a que indeferiu a
liberdade  provisória  valeram-se  da  gravidade  abstrata  do  delito  para  justificar  a
custódia  cautelar  para  garantia  de  ordem  pública,  o  que,  segundo  a  pacífica
jurisprudência desta Corte Superior,  não é fundamento idôneo para imposição da
medida extrema notadamente se cabível a sua substituição por medidas alternativa.61

Em  conformidade  com  os  ensinamentos  da  melhor  doutrina,  os  tribunais

superiores, em diversos acórdãos, já acentuaram que invocar clamor público e/ou abalo da

credibilidade da justiça,  provocados pela gravidade do crime perpetrado, são fundamentos

inidôneos para a preventiva.62 O Poder Judiciário deve estar adstrito à lei, ao direito, e não à

opinião da maioria, manipulada pela mídia, ao clamor social.  Vejamos o posicionamento do

STF, extremamente esclarecedor acerca do assunto:

1.  Muito  já  se  escreveu  sobre  esse  fundamento  específico  da  prisão  preventiva,
previsto no art. 312 do CPP. Para alguns estudiosos, serviria ele de instrumento para
evitar que o acusado, em liberdade, praticasse novos crimes ou colocasse em risco a
vida das pessoas que desejassem colaborar com a Justiça, causando insegurança no
meio social.  Outros  preferem associar  a  ordem pública à  credibilidade do Poder
Judiciário e das instituições públicas. Por fim, há também aqueles que encaixam no
conceito de ordem pública a gravidade do crime ou a reprovabilidade da conduta,
sem  falar  no  proverbial  “clamor  público”,  muitas  vezes  confundido  com  a
repercussão, na mídia, causada pelo suposto delito. 2. No seu cotidiano exercício de
interpretação  constitucional  do  Direito  Penal  e  Processual  Penal,  o  Supremo
Tribunal  Federal  já  consolidou  o  entendimento  de  que  o  uso  de  expressões
fortemente retóricas ou emocionais, além do apelo à credibilidade da Justiça ou ao
clamor público, não se prestam para preencher o conteúdo da expressão “ordem
pública”. Seja porque não ultrapassam o campo da mera ornamentação linguística,
seja  porque  desbordam  da  instrumentalidade  inerente  a  toda  e  qualquer  prisão
provisória, antecipando, não raras vezes, o juízo sobre a culpa do acusado. 63 

60  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 116350/ SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
23/04/2014, DJe 13/06/2013. Disponível em <http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 02 out. 2014

61  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC 284897 / PB, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora
convocada  do  Tj/Se),  Sexta  Turma,  julgado  em  04/09/2014,  DJe  23/09/2014.  Disponível  em
<http://www.stj.jus.br>. Acesso em: 26 set. 2014.

62 PEREIRA, Marcio. Questões Polemicas do Processo Penal. 1 ed. São Paulo: Edipro, 2011, p 153.
63  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 111244/ SP, Rel. Min. Ayres Brito, Segunda Turma, julgado em

10/04/2012, DJe 26/06/2012. Disponível em <http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 02 out. 2014



Há ainda  aqueles  que  sustentam que  haja  necessidade  de  garantir  a  ordem

pública quando a integridade física do agente estiver em risco.  Essa é a mais bizarra das

justificativas dadas para garantir a ordem pública.64 Inconcebível a ideia de que o Estado, por

pura incapacidade de assegurar a integridade física dos que estão sobre sua tutela, afinal, o

criminoso faz parte da sociedade como todo, opte por determinar a segregação do acusado,

causando-lhe mal,  por vezes  irreparável,  injustificadamente.  Trata-se,  nitidamente,  de uma

distorção, já que é dever do Estado assegurar a integridade física das pessoas indistintamente

– acusadas ou não de crimes.

64 PEREIRA, Marcio. Questões Polemicas do Processo Penal. 1 ed. São Paulo: Edipro, 2011, p 154.



5. DURAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

5.1 – Previsão legal

A legislação processual penal não estabelece um prazo máximo para duração da

prisão preventiva, diferentemente do que ocorre com a prisão temporária. O art. 316 do CPP

limita-se a dispor que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo,

verificar a ausência de razão para que subsista, silenciando quanto a sua duração máxima.

Sendo assim, a regra é que a custódia perdure durante toda a instrução, enquanto presentes

seus motivos ensejadores, cessando automaticamente, por óbvio, quando prolatada eventual

decisão absolutória ou quando transitada em julgado sentença condenatória, visto que a partir

desse momento, não há mais que se falar em prisão provisória e sim em prisão-pena.

A nenhum legislador é dado fugir da exigência de limitar rigorosamente a duração

da prisão cautelar65. Entretanto, a realidade brasileira hoje é da inexistência de limite para

duração da prisão preventiva, o que é, de fato, preocupante, visto que a fixação do prazo pode

ser a única forma de evitar a arbitrariedade do órgão julgador ao longo do procedimento,

limitando a excessiva lentidão da instrução e evitando os males decorrentes de sua demora

injustificada sobre o acusado. Não se pode olvidar que é dever do Estado tutelar os interesses

individuais  de  seus  cidadãos,  mesmo  daqueles  que  atentaram  contra  a  ordem  jurídica,

assegurando a todos seus direitos e garantias constitucionalmente previstos.

Nesse amparo, segue o pensamento de Renato Brasileiro:

Impera,  no  processo  penal  comum brasileiro,  absoluta indeterminação  acerca  do
prazo de duração da prisão preventiva, que passa a assumir contornos de verdadeira
pena antecipada. Isso porque, ao contrário da prisão temporária, que possui prazo
pré-fixado, o Código de Processo Penal não prevê prazo determinado para a duração
da  prisão  preventiva.  Assim,  a  prisão  preventiva,  cuja  natureza  cautelar  deveria
revelar a característica da provisoriedade, acaba por assumir caráter de verdadeira

65  LOPES JÚNIOR, Aury; BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito ao Processo Penal no prazo razoável, Rio de
Janeiro: Lumen Juris, p. 98



prisão definitiva. 66

Diante da posição de vulnerabilidade e incerteza do acusado devido a ausência de

prazo  determinado  para  a  duração  da  prisão  preventiva,  a  jurisprudência  pátria  fixou  o

entendimento de que estando o réu preso provisoriamente no curso do processo, este deveria

correr respeitando os prazos previstos em lei, sob pena de ser configurado constrangimento

ilegal. O somatório dos prazos para a fixação do que seria o prazo legal para o encerramento

da instrução processual, resultou no total de 81 dias, que era a simples somatória dos prazos

previstos no Código de Processo Penal para que a colheita da prova se encerrasse.

Esse era o entendimento predominante na jurisprudência, criticado por boa parte

da doutrina por sua excessiva complacência com o réu. Todavia, com a reforma processual

penal ocorrida em 2008, que estabeleceu novos prazos para cumprimento dos procedimentos,

tal  posicionamento perdeu sua aplicabilidade.  Não havia motivo para que permanecesse a

vigência do critério anteriormente estabelecido dos 81 dias, haja vista que a fixação de tal

período baseava-se no somatório de prazos não mais existentes.67

Atualmente, outros prazos passaram a ser estabelecidos pelas Leis 11.689/2008 e

11.719/2008, consistentes em 90 dias, para a conclusão do procedimento reservado a acusação

e à instrução preliminar nos processos do Tribunal do Júri (art. 412, CPP) ou 60 dias, para a

designação da audiência de instrução e julgamento no procedimento ordinário (art. 400, caput,

CPP),  ou ainda de 30 dias,  para a designação de audiência  de instrução e julgamento no

procedimento  sumário  (art.  531,  CPP).  Além  do  prazo  específico  para  o  Juri,  a  Lei

12.850/2013, em seu art. 22, parágrafo único, determina que a instrução criminal deverá ser

encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder a 120 (cento e vinte) dias quando o

réu estiver preso, prorrogáveis em até igual período, por decisão devidamente fundamentada.

5.2 – Razoável duração do processo e dignidade da pessoa humana

A  garantia  do  encerramento  do  processo  em  prazo  razoável  encontra-se

66  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2014, p 926.
67  Sobre  a  configuração  dos  novos  prazos,  atualmente  vigentes,  Pacelli  esclarece:  A nosso  aviso,  a  nova

contagem, no rito ordinário, chegará aos 86 (oitenta e seis) dias, como regra (e de 107 dias, na Justiça Federal),
ressalvadas  circunstâncias  específicas  de  cada  caso  concreto:  a)  10  (dez)  dias,  ou  15  (quinze)  na  Justiça
Federal, prorrogáveis, para a conclusão das investigações; . b) 05 (cinco) dias para o oferecimento de denúncia;
c) 10 (dez) dias para a resposta escrita (art. 396, CPP); d) até 60 (sessenta) dias para a audiência de instrução
(art. 400, CPP), a serem acrescidos do prazo de vinte e quatro horas para a decisão de recebimento da peça
acusatória, e, eventualmente, do prazo de prisão temporária (Lei nº 7.690/89).



expressamente prevista  na Constituição Federal,  em seu art.  5º,  LXXVIII,68 nos  seguintes

termos: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do

processo  e  os  meios  que  garantam  a  celeridade  de  sua  tramitação.  Trata-se  de  direito

fundamental assegurado, que reflete a incumbência do Estado de concluir o processo de forma

ágil e eficiente, a fim de sejam poupados tempo e esforços das partes e que seja combatida a

ação criminosa. Não pode implicar, no entanto, em nenhuma hipótese, a restrição ao direito da

parte de produzir prova e buscar a verdade real.69

Em consonância com o disposto na Constituição Federal, no processo penal, o

princípio  da  celeridade  processual  constitui  verdadeiro  direito  subjetivo  processual  do

acusado, fundado na garantia de que os processos devem terminar o mais rápido possível, a

fim de resguardar o interesse coletivo, que é de esclarecimento e punição do abalo causado na

ordem jurídica, mas, sobretudo, a fim de preservar a dignidade do acusado. A lista de direitos

fundamentais  violados  cresce  na  mesma  proporção  em  que  o  processo  penal  se  dilata

indevidamente.70

Cumpre frisar que o processo por si só constitui uma pena em si mesmo, a medida

que gera para o imputado, e seus familiares, danos financeiros, psicológicos e sociais. Em

vista disso, quando além da punição inerente ao processo, também for necessário impor ao

acusado  a  prisão  processual,  deve-se  assegurar  que  o  sujeito,  privado  de  liberdade,  seja

tratado com respeito à dignidade da pessoa humana.

A respeito disso, Aury Lopes Jr assevera:

A perpetuação do processo penal,  além do tempo necessário para assegurar  seus
direitos fundamentais, se converte na principal violação de todas e de cada uma das
diversas garantias que o réu possui. A primeira garantia que cai por terra é a da
Jurisdicionalidade  insculpida  na máxima latina do  nulla poena,  nulla culpa sine
iudicio. Isso porque o processo se transforma em pena prévia à sentença, através da
estigmatização, da angústia prolongada, da restrição de bens e, em muitos casos,
através  de  verdadeiras  penas  privativas  de  liberdade  aplicadas  antecipadamente
(prisões cautelares).71

Nesse diapasão, com a mesma lucidez, preleciona ainda que:

Os principais fundamentos de uma célere tramitação do processo, sem atropelo de
garantias fundamentais, estão calcados no respeito à dignidade do acusado [...] e na
própria confiança na capacidade da Justiça de resolver os assuntos que a ela são

68  Inciso LXXVIII acrescentado pela Emenda Constitucional n 45, de 8-12-2004.
69  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed.  Rio de Janeiro: Forense,

2014, p. 115-116.
70  LOPES JÚNIOR, Aury; Direito Processual Penal. 10 Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 146.
71  LOPES JÚNIOR, Aury; Direito Processual Penal. 10ª Ed.  São Paulo: Saraiva, 2013, p. 146.



levados, no prazo legalmente considerado como adequado e razoável.72

Em decorrência do exposto e em conformidade com todas as garantias individuais

previstas no ordenamento jurídico pátrio, entende a doutrina e a jurisprudência que emerge

outro princípio constitucional, embora implícito, dentre as garantias fundamentais: a duração

razoável da prisão cautelar.  O contraponto entre a necessidade de segregação cautelar e a

lentidão processual é realidade evidente no sistema jurídico brasileiro atual.  Sendo assim,

feita  uma  interpretação  lógico  sistemática  dos  fundamentos  existentes  na  Constituição

Federal,  inevitável  a  conclusão  de  que  não  somente  ao  processo  é  devido  uma  duração

razoável, mas também à custódia cautelar.

Vejamos a lição de Guilherme de Souza Nucci:

Observa-se,  como  fruto  natural  dos  princípios  constitucionais  explícitos  da
presunção de inocência, da economia processual  e da estrita legalidade da prisão
cautelar, ser necessário consagrar, com status constitucional, a meta de que ninguém
poderá  ficar  preso,  provisoriamente,  por  prazo  mais  extenso  do  que  for
absolutamente imprescindível para o escorreito desfecho do processo. Essa tem sido
a tendência dos tribunais pátrios, em especial do Supremo Tribunal Federal. De fato,
não se torna crível que, buscando-se respeitar o estado de inocência, conjugado com
o direito ao processo célere, associando-se a todas as especificações para se realizar,
legitimamente, uma prisão cautelar, possa o indiciado ou réu permanecer semanas,
meses, quiçá anos, em regime de restrição de liberdade, sem culpa formada.73

A finalidade da prisão preventiva é  resguardar  o bom andamento da instrução

criminal, não podendo assumir feição de pena antecipada e indefinida. Deve-se recordar que a

medida tem caráter provisório, cuja análise da duração deve ser feita à luz dos princípios da

razoabilidade e da proporcionalidade conectados ao respeito à dignidade da pessoa humana, a

qual atua como princípio básico e limitador de qualquer restrição aos direitos fundamentais,

atuando como o limite dos limites.

A perduração excessiva de qualquer medida cautelar coloca a Justiça em posição

de atraso inaceitável, que viola a dignidade humana, por se tratar de ato restritivo de direito

individual (direito à liberdade), e que escancara sua deficiência em cumprir com as garantias

legais, gerando sérias dúvidas quanto à sua capacidade de administrar os conflitos penais.

5.3 – Excesso de prazo à luz da jurisprudência dos tribunais superiores

72  LOPES JÚNIOR, Aury; BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito ao Processo Penal no prazo razoável, Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, p. 14.

73  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed.  Rio de Janeiro: Forense,
2014, p. 116.



Não é raro na prática forense o ajuizamento de pedidos de revogação da prisão

preventiva sob o fundamento de excesso de prazo da prisão em face da exorbitante demora

para o encerramento da instrução processual. Nessa vertente, surge o questionamento: Quando

resta configurado o alegado excesso de prazo da duração da prisão cautelar?

De acordo com o posicionamento atualmente adotado no STF e no STJ, o prazo

para conclusão da instrução criminal sujeita-se a um juízo de razoabilidade, segundo o qual

quando a lentidão processual se deve a razões justificadas, não queda configurado o excesso

de  prazo.  O fim da  instrução  probatória  não  estar  adstrito  a  soma aritmética  dos  prazos

estabelecidos, não estando atrelada a critérios fixos e rigorosos. Deve-se considerar variados

aspectos capazes de tornar o processo menos célere que o pretendido, tais como a pluralidade

de réus, a complexidade da ação penal, a necessidade de oitiva de testemunhas por meio de

cartas precatórias ou rogatórias, a atuação da defesa e quaisquer outras circunstâncias não

atribuíveis ao judiciário ou à acusação.

Nessa toada, aduz Guilherme de Sousa Nucci:

Razoável é a prisão cautelar cujo tempo de duração é o menor possível em face dos
concretos  elementos  extraídos  do  processo,  a  saber:  a)  complexidade  da  causa
(delito  único,  porém  intrincado  e  repleto  de  ramificações;  vários  crimes  com
concurso material  ou formal);  b) número de réus (quanto maior  o número, mais
defensores estão presentes e atuantes, impedindo o célere andamento do feito); c)
número de processos em andamento na Vara ou no Tribunal (Varas cumulativas, com
feitos criminais e civis, apresentam pauta esgotada para audiências; Varas criminais
com número excessivo de processos; Tribunais com longa espera para inserção de
processos  em  pauta  de  julgamento);  d)  atuação  do  juiz  (como  presidente  da
instrução,  é  fundamental  ser  dinâmico,  firme  e  real  condutor  dos  trabalhos);  e)
atuação  das  partes  (órgão  acusatório  e  defesa,  que  atuam nos  prazos  legais  ou
procrastinam seus misteres). A razoabilidade é o extrato desses fatores, devendo ser
apurada no caso concreto. Ilustrando, um processo de crime e réu únicos, em Vara
sem excesso de processos, deve ter um trâmite célere, seguindo-se os prazos legais,
sob pena de gerar constrangimento ilegal no tocante à razoável duração da prisão
cautelar.  Por  outro  lado,  vários  delitos,  com  inúmeros  corréus,  em  Vara
sobrecarregada  de  feitos,  pode  provocar  extensa  duração  da  prisão  provisória,
embora nos limites da razoabilidade.74

A propósito, comprovemos o entendimento dos Tribunais Pátrios:

1. Os prazos para a finalização dos atos processuais não são peremptórios, podendo
ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro
dos limites da razoabilidade.
2. Evidenciado que o retardo ou a delonga ultrapassaram os limites da razoabilidade
e podem ser atribuídos unicamente ao Judiciário, já que o apelo se encontra pronto

74  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed.  Rio de Janeiro: Forense,
2014, p. 619.



para ser julgado há cerca de dois anos, e verificando-se que não se trata de feito
complexo,  já  que  envolve  apenas  um  réu  e  cuida  de  um  único  delito,  de  ser
reconhecido  o  constrangimento  ilegal  para  determinar  o  pronto  julgamento  do
reclamo.
3. Diante dos elementos colacionados, não há como se concluir que a demora no
julgamento  da  apelação  deva  ensejar  a  soltura  do  condenado,  que  permaneceu
segregado durante toda a tramitação do processo.
4. Embora o tempo decorrido para o julgamento do inconformismo seja realmente
considerável, o paciente foi condenado ao cumprimento de pena elevada, em razão
do cometimento de delito grave, dado o fato de ter sido flagrado na posse de grande
quantidade de droga, de natureza altamente lesiva, que seria destinada ao comércio
internacional, circunstâncias que desautorizam a soltura nesse momento processual.
5.  Habeas  corpus  concedido  apenas  para  determinar  que  o  Tribunal  impetrado
julgue,  com a  máxima urgência,  o  recurso  de  apelação  lá  aforado  em favor  do
paciente.75

(...)4.  É  entendimento  consolidado  nos  tribunais  que  os  prazos  indicados  na
legislação  processual  penal  para  a  conclusão  dos  atos  processuais  não  são
peremptórios, de maneira que eventual demora no oferecimento da denúncia ou no
término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade,
levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
5.  Não  há  excesso  de  prazo  na  instrução  criminal,  na  espécie,  pois  o  feito  é
complexo, com 19 réus e 8 volumes, houve necessidade de expedição de inúmeras
cartas  precatórias para inquirição das testemunhas,  vários pedidos de liberdade e
algumas substituições de advogados constituídos por defensores dativos, em razão
da inércia daqueles, circunstâncias essas que, por ora, justificam a delonga do feito.76

(...)5.  O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação
aritmética.  Complexidade  do  processo,  retardamento  injustificado,  atos
procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados
em  conjunto  ou  separadamente,  indicam  ser,  ou  não,  razoável  o  prazo  para  o
encerramento  da  instrução  criminal.  6.  In  casu,  as  instâncias  precedentes
justificaram o excesso de prazo em razão da complexidade do feito e do elevado
número  de  corréus  (doze  denunciados).  7.  É  certo  que,  “na  espécie,  o  Paciente
encontra-se preso desde 25/03/2012. Todavia, o processo é complexo, envolve ao
menos  12  acusados,  o  que,  de  certo  modo,  autoriza  a  maior  dilação  dos  prazos
processuais, sem que se possa imputar qualquer morosidade ao juízo processante.77

Dispõe a Súmula nº 64 do STJ que não constitui constrangimento ilegal o excesso

de prazo na instrução, provocado pela Defesa. Tal entendimento tem fundamento no axioma

de que a “ninguém é dado o direito de se beneficiar da própria torpeza”. Merece atenção,

entretanto, a análise da referida súmula. Não se pode inferir de seu conteúdo que qualquer ato

manifesto pela defesa que, por sua própria natureza, requeira mais tempo, seja visto como

“excesso  provocado  pela  defesa”.  É  inadmissível,  sob  pena  de  grave  ataque  ao  devido

processo  legal,  a  coibição  de  atos  necessários  ao  exercício  da  ampla  defesa

constitucionalmente assegurada ao réu, tais como a realização de perícias ou a expedição de

75  HC 288.644/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/09/2014, Dje 01/10/2014.
76  HC 269.921/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2014,

DJe 02/10/2014
77  HC  122546,  Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  julgado  em  27/05/2014,  PROCESSO

ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 13-06-2014 PUBLIC 16-06-2014)



cartas precatórias para a oitiva de testemunhas de defesa.

Impõe-se,  portanto,  diferenciar  o  uso  legítimo  do  direito  de  defesa  do  uso

reprovável do direito de defesa. O enunciado da súmula 64 pretende coibir condutas lesivas ao

bom andamento do processo, eivadas de vício e desinteresse processual, tais como a ausência

injustificada à audiência de instrução e julgamento, ou a demora excessiva na apresentação da

resposta à acusação, quando o defensor fora devidamente intimado.

De acordo com a Sumula nº  21 do STJ,  “pronunciado o réu,  fica superada a

alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução”. Por sua vez, preceitua

a  Sumula  nº  52  do  mesmo tribunal  que  “encerrada  a  instrução criminal,  fica  superada  a

alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Vejamos:

I - Cabe ao Julgador interpretar restritivamente os pressupostos consignados na Lei
Processual,  fazendo-se  mister  a  configuração  empírica  dos  referidos  requisitos,
sendo  que  razões  outras,  desprovidas  de  cunho  acautelatório,  não  podem  ser
utilizadas  para  a  imposição  da  medida  constritiva.(...)IV  -  A instrução  criminal
encontra-se encerrada e já foram apresentadas alegações finais pelo Parquet e pela
Defensoria  Pública,  restando  superado  o  argumento  de  excesso  de  prazo  na
formação da culpa, nos termos do Enunciado n.º 52 da Súmula desta Corte.  V -
Recurso desprovido, nos termos do voto do relator.78

(...)4. Não se configura excesso de prazo para o término da instrução criminal, visto
que os réus foram pronunciados. Incidência da Súmula 21 STJ: "Pronunciado o réu,
fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo
na instrução". 5. Recurso em Habeas corpus não provido.79

Ressalva merece ser feita quanto à aplicação das referidas súmulas. O uso sem

restrições delas pode levar a insensata conclusão de que pronunciado o réu ou encerrada a

instrução processual, é impossível a configuração do excesso de prazo na formação da culpa,

de forma que, após estes atos, não importa o tempo decorrido até a prolação da sentença

definitiva, estando o réu deliberadamente a mercê da boa vontade do julgador. A afronta ao

princípio da razoável duração do processo seria evidente. O disposto no art. 5º, LXXVIII, da

Constituição Federal, assegura direito à celeridade processual do início ao fim do mesmo, não

tendo o encerramento da instrução probatória  ou de uma das fases do Tribunal do Júri  a

faculdade de pôr termo à ação penal.

Nesse amparo, eis a sensata lição de Renato Brasileiro:  

78  RHC  38.130/MA,  Rel.  Ministro  GILSON  DIPP,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  18/09/2014,  DJe
25/09/2014)

79  RHC 49.260/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 
29/09/2014)



A nosso juízo, impõe-se um juízo de ponderação entre os valores constitucionais do
exercício do poder-dever de julgar (art. 5º, XXXV) e, de outro, do direito subjetivo à
razoável  duração  do  processo  e  aos  meios  que  garantam  a  celeridade  de  sua
tramitação (art. 52, LXXVIII), sobretudo quando em jogo a liberdade de locomoção.
De nada adianta a Constituição declarar o direito à razoável duração do processo se
a ele não corresponder o dever estatal de julgar com presteza. Portanto, ainda que
pronunciado o acusado ou encerrada a instrução criminal, é possível reconhecer-se o
excesso de prazo quando houver uma dilação indevida que não possa ser atribuída a
manobras manifestamente procrastinatórias da defesa.80

Em consonância  com o exposto,  tanto  a  Súmula  nº  21  do STJ  quanto  nº  52,

também do STJ, vêm sendo relativizadas pelos Tribunais Superiores,81entretanto, se após o

fim da  instrução  ou  após  a  pronuncia  do  réu  segue  o  feito  em andamento  normal  com

perspectivas de julgamento logo que possível, é imperativa a aplicação das referidas súmulas.

Ademais,  impede  destacar  que  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal

direciona-se no sentido de que a demora para o encerramento da instrução criminal, como

circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais,

nas quais o atraso seja decorrente de evidente desídia do órgão judicial, exclusiva atuação da

parte acusadora; ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo,

previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88.

5.4 – Fixação de prazo para a duração da prisão preventiva

Há, em alguns países, tais como Portugal82 e Espanha83, a delimitação de prazo

fixo para duração do enclausuramento cautelar. Contudo, no ordenamento jurídico brasileiro

vigora a doutrina do “não prazo”, que permite uma indevida imprecisão acerca dos exatos

termos da custódia preventiva.

O  projeto  de  lei  4208/01  que  originou  a  Lei  12.403/2011,  que  reformou

parcialmente  o  Código  de  Processo  Penal,  especialmente  no  que  se  refere  as  medidas

cautelares, procurou sanar essa grave omissão legislativa ao estipular que “a prisão preventiva

80  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2014, p 922.
81  Ilustrativo a esse respeito, dentre outros, o HC 296.500/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS

MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 02/10/2014.
82  Em Portugal, estabelece o art. 215 do CPP Português que o juiz tem obrigação de revisar a cada período de 3

meses a medida cautelar imposta, a fim de verificar se ainda persistem os motivos ensejadores da medida.
Passados 6 meses da prisão sem que não tenha sido iniciado o processo, passados 18 meses sem sentença ou
2 anos sem trânsito em julgado, a rigor deve ser o acusado posto em liberdade, a menos que exista uma
complexidade relevante a justificar a dilação do prazo.

83  Na Espanha, a prisão cautelar poderá durar, no máximo até 1 ano se a pena cominada for de até 3 anos; até 2
anos, se a pena cominada for superior a 3 anos. A prorrogação é possível, excepcionalmente, por mais 6
meses naquele caso, até dois anos neste.



terá duração máxima de 180 dias em cada grau de jurisdição, exceto quando o investigador ou

acusado tiver dado causa a demora”. Tal dispositivo, contudo, foi vetado. A expectativa geral

entre os operadores do direito era de que a referida reforma fixasse prazo em lei, ou, pelo

menos, impusesse ao órgão julgador a obrigação de rever periodicamente a medida cautelar

imposta, tal qual ocorre no ordenamento Português. Entretanto, mais uma vez o legislador

preferiu omitir-se em todos os aspectos.

Essa ausência de parâmetro ou de critérios admite uma ampla confere poderes

quase ilimitados ao magistrado que tem liberdade irrestrita para decidir o tempo de duração da

medida cautelar.  A função precípua do judiciário é aplicar as leis  dentro dos limites nela

estabelecidos. Os julgadores dos crimes não podem ter o direito de interpretar as leis penais,

pela própria razão de não serem legisladores.84 Vejamos o pensamento de Aury Lopes Jr e

Gustavo Badaró:

A ausência de fixação legal do prazo razoável da prisão cautelar preventiva deixa
nas mãos do julgador a competência para delimitar o tempo dessa medida, levando
em conta requisitos eleitos conforme seu entendimento para dirimir a questão, não
havendo qualquer parâmetro legal para análise da razoabilidade da medida.85

Em um Estado Democrático de Direito, como o nosso, é inadmissível a existência

de  um processo  penal  que  não  respeite  os  direitos  e  garantias  fundamentais,  devendo  o

processo penal adequar-se à Constituição e não vice-versa. Sendo assim, em um processo

penal democrático, incumbe ao legislador regular o tempo máximo para a duração da prisão

processual.

Em total  acordo  com essa  tendência  “constitucionalista”  do  processo  penal,  a

redação final do Anteprojeto do novo Código de Processo Penal (PLS 156/2009) estabelece

regras para o reexame obrigatório da prisão preventiva em noventa dias e fixa o seu prazo

máximo de duração para um período entre 180(cento e oitenta) dias e 4(quatro) anos.

À primeira vista, pode parecer excessivo e dissonante da razoabilidade o prazo

máximo de 4(quatro) anos. Entretanto, é preciso lembrar que, ainda assim, seria um freio no

poder  ilimitado de  que dispõe  o  órgão julgador.  Ademais,  nos  termos  do anteprojeto,  tal

duração só se dará em casas excepcionais, como o de fuga do acusado. A regra proposta é a de

que a duração máxima da prisão preventiva até a prolação da sentença, seja de 180 (cento e
84  BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Coleção obra prima de cada autor. São Paulo: Martin Claret, 

2010, p. 21.
85  LOPES JÚNIOR, Aury; BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito ao Processo Penal no prazo razoável, Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 14.



oitenta) ou 240(duzentos e quarenta) dias, a depender da pena imposta ao crime.

A imposição de revisão obrigatória mostra-se, em muito, oportuna e necessária a

realidade brasileira, onde não são raros casos de presos provisórios esquecidos por anos, até

mesmo décadas, especialmente nos interiores dos Estados mais pobres, onde não tem acesso

nem mesmo a  assistência  oferecida  pela  Defensoria  Pública.  Havendo  disposição  de  que

reexame obrigatório das circunstâncias autorizadoras da prisão a cada 90 dias, o magistrado

terá obrigação de rever periodicamente o fundamento e a legalidade da medida em todos os

processos de réus presos, sem a necessidade de que seja instado para tanto.  

A fixação de  prazo  máximo ou de  qualquer  critério  que norteie  a  duração da

medida preventiva não retira do julgador o poder de análise do caso concreto, apenas limita-o,

a fim de que não seja usado de forma abusiva, que gere constrangimento ilegal ao imputado.

Ao magistrado, continuaria sendo permitido a avaliação da necessidade da medida, à luz da

razoabilidade, havendo, contudo, critérios objetivos para sua medição.

A  extensão  temporal  da  prisão  preventiva,  assim  como  de  todo  o  trâmite

processual,  deveria estar fixada pela lei  de um modo prévio, preciso e categórico,  igual a

qualquer outra limitação da liberdade. Inadmissível a total abertura conceitual, que permite

ampla manipulação dos  critérios.  É  absurdo condicionar  a  razoabilidade de constrição  de

liberdade tão somente ao que pensa o juiz no caso concreto,  sendo, portanto,  imperiosa a

necessidade dos Tribunais estabelecerem critérios menos abstratos da ideia de prazo razoável,

critérios estes que funcionariam como um norte nas decisões do magistrado enquanto não há

definição legal de prazo máximo.

Solução  bastante  viável,  a  qual,  inclusive,  é  adotada  no  sistema  processual

espanhol e em muito se assemelha ao modelo que adotamos quanto à prescrição da pretensão

punitiva ou executória, é considerar como referencial a pena em abstrato do delito.  É preciso

insistir na necessidade de demarcar o tempo de duração da pena processual. Em verdade, é

preciso repensar o direito processual penal como um todo. Não podemos chegar ao ponto em

que o réu seja  posto em liberdade após ser  proferida a  sentença  condenatória,  por  já  ter

cumprido sua pena em prisão provisória. Em contraponto à força que dá à lei o direito de

retirar a liberdade deverá existir força similar, que, em respeito à lei, e com fundamento nela,

se  veja  obrigada  a  outorgar  a  restituição  desta  liberdade  em  momento  específico,  caso

contrário, seremos escravos não da lei, mas da arbitrariedade.



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esgotar o tema apresentado em momento algum foi o fim visado com o presente

trabalho, dada sua relevância e complexidade. Precipuamente, o fim aqui almejado foi o de

discutir a aplicabilidade da prisão preventiva e a importância de delimitar os contornos desta

aplicação,  considerando  a  gravidade  de  tal  medida,  que  somente  se  justifica  nos  estritos

limites de sua verdadeira cautelaridade, visto que fere direito natural do homem, qual seja, de

estar em liberdade.

Como medida cautelar excepcionalíssima, estabeleceu o legislador que a prisão

preventiva  deve  estar  adstrita  a  situações  que  a  justifiquem,  pela  presença  de  seus

pressupostos  e  fundamentos,  e  por  não ser  cabível  a  aplicação de qualquer  outra  medida

cautelar de natureza pessoal.

Imperioso  que  seja  verificada  a  presença  dos  pressupostos  e  fundamentos  da

prisão  preventiva,  com  base  no  fumus  comissi  delicti e  no  periculum  libertatis,

respectivamente, somente se utilizando dela quando comprovada sua indispensabilidade, dada

sua natureza de exceção das exceções.

Devidamente  justificada,  compreendido  seu  caráter  naturalmente  provisório  e

cautelar, a prisão preventiva é constitucionalmente legítima, visto que sua finalidade máxima

não  é  de  antecipar  a  pena,  e  sim  de  proteger  o  processo,  assegurando-lhe  efetividade.

Entretanto, dado seu conflito com o direito fundamental a liberdade, exige-se uma adequada

interpretação do instituto, cuja aplicabilidade deve ater-se aos limites indicados pelos direitos

fundamentais.

Contudo, a ausência de delimitação, ou mesmo de um esboço desta, que estipule

limites ou parâmetros básicos a serem seguidos quanto à duração da prisão preventiva gera

um  mar  de  incerteza  jurídica  para  o  preso  provisório.  A duração  prolongada  da  prisão

provisória afronta princípios constitucionais, especialmente, o da dignidade da pessoa humana

(art. 1º, III, CF/88), a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e o da razoável duração do

processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

A ausência de limites na duração da prisão preventiva, e consequentemente do

processo, acabam deixando ao alvedrio do julgador a definição do que seja prazo razoável.

Impede-se buscar alternativa capaz de sanar a situação de insegurança jurídica decorrente da

ausência de prazo legal de duração máxima para a prisão preventiva. Tal busca, entretanto,

deve ser eivada de extrema cautela, a fim de que situações extremas que justifiquem dilações



de prazos preestabelecidos não podem ser ignoradas. 

 A determinação do prazo razoável deve ser uma operação individualizada, onde o

prazo, mesmo que fixo, seja relativizado de acordo com a pena, histórico do réu e natureza do

delito, de forma que o estabelecimento de prazo fixado em lei não implicaria em uma total

retirada  do  subjetivismo  do  Estado-juiz  quando  da  análise  das  peculiaridades  do  caso

concreto,  pois  seria,  em verdade,  mero  reflexo  da  necessidade  de  proteger  o  acusado de

possíveis arbitrariedades estatais.
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