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“Quando a inocência dos cidadãos não está garantida, a liberdade também não o está”. 

(MONTESQUIEU, 1996, p.198).  

RESUMO  

  

  

Entre as inúmeras medidas cautelares dispostas no diploma processual penal, a prisão preventiva 

constitui-se como a mais gravosa e excepcional por implicar no cerceamento do direito à 

liberdade individual. Dentre seus fundamentos para decretação, destaca-se a “garantia da ordem 

pública”, expressão desprovida de referencial semântico, de caráter aberto e sem as finalidades 

imprescindíveis a todas as medidas cautelares, quais sejam, a tutela da persecução penal e o 

eficaz funcionamento do processo. A partir disso, a presente monografia propõe-se a analisar a 

constitucionalidade da prisão preventiva decretada sob o aludido fundamento, examinando se a 

“garantia da ordem pública” se encontra em consonância com os princípios da legalidade, da 

determinação taxativa e da presunção de inocência. Para tanto, foi realizado um estudo de 

natureza qualitativa, bem como uma pesquisa de cunho explicativo, por meio da análise da 

principiologia das prisões cautelares, o contexto histórico de surgimento da prisão preventiva 

para garantia da ordem pública no Brasil, a conceituação do instituto em comento e a 

identificação de sua natureza jurídica e de seu objeto. Com tais investigações, os resultados 

obtidos indicam que a prisão processual em questão, fruto de influências fascistas, não encontra 



 

guarida no Estado Democrático de Direito. Constatou-se ainda que a expressão “garantia da 

ordem pública”, por ser um conceito vago e sem qualquer referencial semântico, não observa 

aos princípios da legalidade e da determinação taxativa. Ademais, em razão da medida em 

comento não possuir natureza cautelar e ser utilizada com as finalidades de pena, detectou-se 

que sua decretação viola o princípio da presunção de inocência, por se constituir como 

verdadeiro instrumento para antecipação do cumprimento da pena pelo agente. Conclui-se, 

portanto, que a prisão preventiva decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública viola 

frontalmente a Constituição Federal de 1988, o que implica na necessidade de uma reforma do 

Código de Processo Penal brasileiro nos artigos que tratam sobre o tema.  

  

  

Palavras-chave: Prisão Preventiva. Garantia da Ordem Pública. Medidas Cautelares. 

Determinação Taxativa. Presunção de Inocência. Constituição Federal de 1988.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

SUMÁRIO  

  

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 9 

2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS .............................................................................. 11 

2.1 Princípio da legalidade ................................................................................................. 12 

2.2 Princípio da reserva legal ............................................................................................. 13 

2.3 Princípio da determinação taxativa ou da taxatividade .............................................. 14 

2.4 Princípio da presunção de inocência ............................................................................ 16 

3 PRISÕES CAUTELARES: CONSIDERAÇÕES GERAIS ........................................... 18 

3.1 Principiologia das prisões cautelares............................................................................ 18 

3.1.1 Jurisdicionalidade........................................................................................................ 19 

3.1.2 Motivação .................................................................................................................... 19 

3.1.3 Contraditório ............................................................................................................... 19 



 

3.1.4 Provisionalidade .......................................................................................................... 20 

3.1.5 Provisioriedade............................................................................................................ 21 

3.1.6 Excepcionalidade ......................................................................................................... 21 

3.1.7 Proporcionalidade ....................................................................................................... 22 

3.2 Espécies ......................................................................................................................... 23 

3.2.1 Prisão em flagrante: medida pré-cautelar .................................................................... 24 

3.2.2 Prisão temporária ........................................................................................................ 25 

4 PRISÃO PREVENTIVA: PONDERAÇÕES GERAIS .................................................. 26 

4.1 Perspectiva histórica: breves considerações ................................................................ 27 

4.2 Natureza jurídica .......................................................................................................... 29 

4.3 Conceito jurídico e hipóteses de cabimento ................................................................. 31 

4.4 Fumus comissi delicti: a materialidade e os indícios de autoria .................................. 33 

5 O PERICULUM LIBERTATIS DA PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTOS ....... 33 

5.1 Conveniência da instrução criminal ............................................................................. 34 

5.2 Asseguramento da aplicação da lei penal ..................................................................... 35 

5.3 Garantia da ordem econômica ..................................................................................... 36 

5.4 Garantia da ordem pública .......................................................................................... 36 

6 A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ......................................................................... 38 

6.1 Conceitos ....................................................................................................................... 38 

6.1.1 Conceito Jurisprudencial ............................................................................................. 38 

6.1.2 Conceito Doutrinário ................................................................................................... 41 

6.2 Garantia da ordem pública: a (ino) observância aos princípios da legalidade e da  .. 43 

determinação taxativa ........................................................................................................ 43 

6.3 A Ausência de cautelaridade da prisão preventiva para garantia da ordem pública 47 

6.4 O princípio da presunção de inocência frente a decretação da prisão preventiva sob o 

 ............................................................................................................................................. 49 

fundamento de garantia da ordem pública: a impossibilidade de coexistência................ 49 

6.4.1 O argumento da reiteração delitiva e a (in)constitucionalidade da parte final do artigo 

282, caput, inciso I, do Código de Processo Penal ................................................................ 55 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................................................................... 61 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 63 

 

  

  



9  

  
1 INTRODUÇÃO  

  

O Código de Processo Penal (1941), a partir de seu art. 311, dispõe acerca do  

instituto da prisão preventiva. A aludida medida possui natureza cautelar e se manifesta na 

privação da liberdade do indivíduo para garantir, primordialmente, o correto transcurso da 

investigação policial e a efetividade do processo criminal.  

Por se tratar de medida cautelar que limita bruscamente um direito inerente a  

natureza humana e implica na submissão do sujeito - supostamente autor do delito - ao cárcere 

antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a prisão preventiva constitui-se 

como providência gravosa e excepcional. Os aludidos motivos, somados a cautelaridade da 

referida diligência, tornam o instituto objeto de diversos estudos e indagações.  

Em função da natureza cautelar da medida, é preciso que sejam observados dois  

requisitos básicos para sua decretação, sendo eles: o fumus comissi delicti - que se manifesta 

através da materialidade do crime e dos indícios de autoria do agente - e o periculum libertatis.  

Sob esse enfoque, prevê o diploma processual penal, nos termos de seu art. 312,  

as hipóteses de decretação da prisão preventiva, que estão adstritas a quatro diferentes situações, 

sendo: para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Tais hipóteses materializam o 

supramencionado “periculum libertatis”, fundamento que, juntamente com o fumus comissi 

delicti, tornará cabível a prisão preventiva, desde observados os demais requisitos legais 

dispostos no título IX do Código de Processo Penal (1941).  

Descrita no art. 312 como o primeiro fundamento que possibilita a decretação da  

referida prisão cautelar, a garantia da ordem pública manifesta-se como requisito vago e sem 

precisão linguística capaz de demonstrar qual o seu real significado. Diante de tais constatações, 

surge a problemática referente à sua constitucionalidade e consequente manutenção no sistema 

jurídico penal.  

Não obstante os supramencionados questionamentos, conforme analisa Aury  

Lopes Jr. (2017), a Lei n. 12.403/2011, que preservou o termo “garantia da ordem pública” no 

art. 312, não realizou qualquer mudança significativa no sistema jurídico. Muito pelo contrário, 

manteve a expressão adotada desde 1941, renunciando à oportunidade de sanar as inúmeras 

divergências doutrinárias e interpretações diversas em torno da locução em comento.   

Percebe-se, portanto, que em razão do caráter aberto da expressão, há que se 

questionar a sua constitucionalidade, tendo em vista que o princípio da determinação taxativa, 
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corolário do princípio da legalidade, exige que as normas penais e processuais penais possuam 

redação clara, precisa e bem definida ao máximo, com fim de garantir a segurança jurídica no 

Estado Democrático de Direito.  

A garantia da ordem pública, portanto, em função de sua imprecisão conceitual e  

ausência de referencial semântico, é apresentada pela jurisprudência de maneira vacilante e 

variável. Nesse sentido, apesar do Supremo Tribunal Federal conceber que a manutenção da 

ordem pública se encontra em risco quando o acusado apresenta indícios de reiteração criminosa 

ou comete o delito com gravidade concreta, percebe-se que, de acordo com tais 

fundamentações, o instituto é utilizado como forma de antecipar o cumprimento da pena pelo 

agente, violando frontalmente o princípio da presunção de inocência.  

Em que pese a previsão da medida em comento no diploma legal, é preciso 

reconhecer que tal providência, a princípio, não aparenta estar de acordo com a Constituição 

Federal de 1988. Sabe-se que o objetivo da prisão cautelar, assim como de todas as outras 

medidas cautelares, é viabilizar o adequado andamento processual e a obtenção e seus resultados. 

Dessa forma, a prisão preventiva, ao ser decretada por razões que não se ligam ao processo, perde 

seu caráter cautelar e, por consequência, seu respaldo constitucional.  

Diante das considerações previamente realizadas, somadas as inúmeras  

implicações decorrentes da decretação da prisão preventiva sob o fundamento da garantia da 

ordem pública, a pretensão central desta pesquisa consiste na análise da constitucionalidade da 

referida expressão. Dessa forma, a relevância do tema aqui proposto transcende o campo 

científico, gerando implicações diretas nos campos social e prático.   

Face a complexidade do tema que se apresenta e suas implicações na realidade  

processual penal brasileira, a abordagem adotada para a realização da presente pesquisa segue 

a metodologia qualitativa. Busca-se examinar e compreender a expressão “garantia da ordem 

pública”, identificando as possíveis incongruências entre o referido instituto e os princípios da 

legalidade, da determinação taxativa e da presunção de inocência.  

Ademais, atendendo ao objetivo previamente elencado, a pesquisa tem cunho  

explicativo e utiliza, como técnica para sua realização, pesquisas bibliográficas e documentais, 

com o fim de analisar o tema com profundidade. Para tanto, as informações foram obtidas por 

meio de livros, boletins, artigos, dispositivos constitucionais, sítios eletrônicos, leis, acórdãos e 

sentenças. Imperioso salientar ainda que o método de raciocínio utilizado é o dedutivo, haja 

vista que, através do estudo sobre o tema em comento e suas premissas, chega-se a uma 
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conclusão lógica acerca de sua pretensão central. Por fim, para instrumento de coleta de dados 

empregou-se a análise de conteúdos já produzidos sobre o assunto proposto.  

Com base nas considerações elaboradas, a monografia será esquematizada a partir  

de cinco capítulos distintos. Primeiramente, realizar-se-á a exposição e a conceituação dos 

princípios da legalidade, da reserva legal, da determinação taxativa e da presunção de inocência, 

visto que serão alicerces fundamentais para pesquisa aqui desempenhada. Em seguida, serão 

feitas algumas considerações gerais sobre as prisões cautelares, bem como uma exposição 

acerca de sua principiologia e espécies. Logo após, expor-se-á o instituto da prisão preventiva, 

sua perspectiva histórica no Brasil, seu conceito e natureza jurídica. A partir disso, o capítulo 

seguinte terá como objetivo central o exame dos fundamentos que constituem o periculum 

libertatis da prisão em comento. Por fim, será analisado, especificamente, o fundamento da 

“garantia da ordem pública”, bem como apresentados seus conceitos jurisprudencial e 

doutrinário. Nos demais tópicos a expressão será contrastada com os princípios constitucionais 

da legalidade, da determinação taxativa e da presunção de inocência. Será observado ainda, em 

subtópico específico, a constitucionalidade da parte final do art. 282, caput, inciso I, do Código 

de Processo Penal. Sem mais, as considerações finais.  

  

    

2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS  

  

A Constituição Federal de 1988, no caput de seu art. 1º, estabelece que a República 

Federativa do Brasil se constitui como Estado Democrático de Direito. Sobre o último, Gilmar 

Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco (2008, p. 146) 

asseveram que “considera-se democrático aquele Estado de Direito que se empenha em 

assegurar aos seus cidadãos o exercício efetivo não somente dos direitos civis e políticos, mas 

também e sobretudo dos direitos econômicos, sociais e culturais [...]”.  

À vista disso, percebe-se que a supracitada norma constitucional funda no  

território brasileiro um Estado no qual o respeito aos direitos e garantias fundamentais dos 

cidadãos é indispensável e a observância ao princípio da dignidade da pessoa humana uma 

máxima que requer aplicação obrigatória pelo poder estatal.  

Nesse sentido, para que o Estado Democrático de Direito possa ser materializado -  

e plenamente assegurado - diversos postulados introduzidos no texto constitucional, 

constituindo-se como princípios penais norteadores da atuação estatal e limitadores de seu jus 
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puniendi, devem ser respeitados. Tais princípios estão dispostos no rol do art. 5º da Constituição 

Federal de 1988 e manifestam-se como garantias fundamentais, que não podem ser 

inobservadas pelo Poder Público.  

Posto isto, para que o tema aqui proposto possa ser plenamente analisado e seus  

resultados obtidos, se torna imperiosa a conceituação dos seguintes princípios: legalidade, 

reserva legal, determinação taxativa e presunção de inocência. Salienta-se, contudo, que tais 

princípios não esgotam a principiologia penal e processual penal, tendo sido selecionados para 

abordagem neste trabalho por possuírem relação direta com a medida cautelar da prisão 

preventiva para garantia da ordem pública. Assim, as considerações acerca dos referidos 

princípios serão realizadas a seguir.  

  

2.1 Princípio da legalidade  

  

O princípio da legalidade, disposto no art. 5º, inciso XXXIX da Constituição 

Federal (1988) e no art. 1º do Código Penal (1940), funda-se como um dos mais importantes 

alicerces do Estado Democrático de Direito e grande norteador do ordenamento jurídico pátrio 

na esfera penal e processual penal. Em essência, o referido princípio garante que somente haverá 

crime se a conduta praticada pelo sujeito estiver anteriormente definida em lei, bem como 

somente haverá pena se preexistir cominação legal. Nesse sentido, leciona Francisco de Assis 

Toledo:  

  

O princípio da legalidade, segundo o qual nenhum fato pode ser considerado crime e 

nenhuma pena criminal pode ser aplicada, sem que antes desse mesmo fato tenham 

sido instituídos por lei o tipo delitivo e a pena respectiva, constitui uma real limitação 

ao poder estatal de interferir nas liberdades individuais. (TOLEDO, 1994, p. 21).  

  

Sob esse enfoque, nota-se que o princípio da legalidade impede que o Estado atue  

de maneira arbitrária e autoritária, na medida em que seu poder de punir é condicionado a 

observância dos dispositivos legais, sem os quais não há delitos ou penas. Assim, o jus puniendi 

estatal sujeita-se ao império da lei e sua atuação realiza-se nos limites desta, impedindo que os 

indivíduos sejam punidos arbitrariamente por meio de disposições emitidas pelo Estado de 

forma vertical – tal qual ocorre em poderes absolutos, divinos e em regimes de exceção. Sobre 

a legalidade, Nilo Batista anuncia:  

  

O princípio da legalidade, base estrutural do próprio estado de direito, é também a 

pedra angular de todo o direito penal que aspire à segurança jurídica, compreendida 
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não apenas na acepção da “previsibilidade da intervenção do poder punitivo do 

Estado”, que lhe confere Roxin, mas também na perspectiva subjetiva do “sentimento 

de segurança jurídica” que postula Zaffaroni. (BATISTA, 2015, p. 65).  

  

Antônio de Padova Marques Junior, em consonância com as considerações  

anteriormente realizadas, afirma:  

  

[...] o princípio da legalidade funciona como garantidor do jurisdicionado em face do 

poder punitivo estatal, permitindo que se conheça de antemão as condutas proibidas e 

suas respectivas sanções, cujos limites não poderão ser ultrapassados pelo órgão 

acusador nem pelo julgador, pois a eles não competem determinar os tipos penais. 

(PADOVA JUNIOR, 2012, p. 17).  

  

Nessa perspectiva, para que um indivíduo possa ser processado criminalmente e  

sentenciado a uma pena é preciso que a sanção ao delito praticado, bem como o ato 

supostamente realizado, estejam previstos no código ou na legislação penal extravagante. 

Importante ressaltar, todavia, que a máxima da legalidade não se aplica apenas ao Direito Penal. 

O Direito Processual Penal também é informado pelo citado princípio e, nas palavras de Roberto 

Delmanto Junior (2001, p.68), “no que concerne a legalidade estrita, não é aceitável a existência 

de medidas que afetem o exercício do direito à liberdade se não tipificadas, objetivamente, em 

lei”. Dessa forma, as medidas que podem ensejar na privação do direito fundamental à liberdade 

devem estar expressamente dispostas no texto legal. Ausente tais disposições, o princípio da 

legalidade, base do Estado Democrático de Direito, encontra-se violado.  

  

2.2 Princípio da reserva legal  

  

Em consonância com as breves conceituações apresentadas, percebe-se que o  

princípio da legalidade dá base para a noção de que apenas a lei detém o poder para instituir 

crimes e suas respectivas sanções, sendo competência do legislador, por meio do chamado 

processo legislativo, a autoria dos referidos projetos e suas aprovações.  

À vista disso, um novo princípio ganha contornos no ordenamento jurídico  

brasileiro. O princípio da reserva legal, corolário da legalidade, estabelece, nas palavras de  

Cezar Roberto Bitencourt (2012, p.49), “[...] que a regulação de determinadas matérias deve ser 

feita, necessariamente, por meio de lei formal, de acordo com as previsões constitucionais a 

respeito”.  

A Constituição Federal de 1988, ao tratar do tema, dispõe, em seu art. 22, inciso I,  
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que a competência privativa para legislar em matéria penal e processual recai sobre a União. 

Assim, torna-se possível concluir que a constituição dos delitos e suas respectivas sanções, bem 

como a delimitação do processo penal e seu trâmite, devem estar estabelecidos em lei.  

Sobre a importância do referido princípio, Alberto Silva Franco expõe:  

  

[...] se, portanto o princípio constitucional da legalidade é, em toda sua extensão, a 

ponte que conecta o Direito Penal ao Direito Processual Penal e se esta ligação se 

mostra inarredável e se traduz, além disso, numa garantia jurídica posta à disposição 

do cidadão, é evidente que um dos corolários daquele princípio - o da reserva absoluta 

da lei em matéria penal - é plenamente ajustável ao processo penal, máxime quando 

estiver em jogo, direta ou reflexamente, um dos direitos fundamentais do homem: o 

direito à liberdade pessoal. (FRANCO, 1993, p. 22 apud KARAM, 1993, p. 88).  

  

Ante ao trecho supracitado, o princípio da reserva legal informa o processo penal  

e é de extrema importância para a manutenção do Estado de Democrático de Direito e as 

garantias individuais dele decorrentes. Nesse sentido, Luiz Luisi esclarece:  

  

Registre-se, ainda, que o postulado da reserva legal, além de arginar o poder punitivo 

do Estado nos limites da lei, dá ao direito penal uma função de garantia, posto que 

tornando certos o delito e a pena, asseguram ao cidadão que só por aqueles fatos 

previamente definidos como delituosos, e naquelas penas previamente fixadas pode 

ser processado e condenado. (LUISI, 2003, p. 23).  

  

Assim, para que direitos fundamentais básicos e essenciais para existência  

humana, tal qual o direito à liberdade, sejam plenamente assegurados, a reserva legal deve ser 

integralmente observada, com fim de impedir o uso arbitrário o jus puniendi estatal.  

  

2.3 Princípio da determinação taxativa ou da taxatividade  

  

Como um desdobramento do princípio da legalidade, a determinação taxativa  

impõe que as palavras utilizadas pelo legislador na produção do texto legal tenham sentido 

certo, preciso e determinado. De tal significado depreende-se que os integrantes do Poder 

Legislativo devem evitar ao máximo a adoção de expressões indefinidas na legislação penal e 

processual penal. Sobre o princípio, Luiz Luisi afirma:  

  

O postulado em causa expressa a exigência de que as leis penais, especialmente as de 

natureza incriminadora sejam claras e o mais possível certas e precisas. Trata-se de 

um postulado dirigido ao legislador vetando ao mesmo a elaboração de tipos penais 

com a utilização de expressões ambíguas, equívocas e vagas de modo a ensejar 

diferentes e mesmo contrastantes entendimentos. O princípio da determinação 

taxativa preside, portanto, a formulação da lei penal, a exigir a qualificação e 



15  

  
competência do legislador, e o uso por este de técnica correta e de uma linguagem 

rigorosa e uniforme. (LUISI, 2003, p. 24).  

  

Bitencourt (2012, p.49), ao realizar considerações acerca dos princípios  

limitadores do poder punitivo estatal, expõe que “para que o princípio de legalidade seja, na 

prática, efetivo, cumprindo com a finalidade de estabelecer quais são as condutas puníveis e as 

sanções a elas cominadas, é necessário que o legislador penal evite ao máximo o uso de 

expressões vagas, equívocas ou ambíguas”.  

Com base no trecho supracitado é possível afirmar que a taxatividade viabiliza a  

materialização da legalidade, pedra angular do Estado Democrático de Direito, constituindo-se 

como postulado de suma importância para a legislação penal e processual penal. Sobre o 

princípio, Antônio de Padova Marques Junior esclarece:  

  

De um modo geral, portanto, são comumente atribuídas ao princípio da taxatividade 

três funções principais: (1) impor a autolimitação do poder punitivo estatal; (2) 

satisfazer a exigência contida no princípio da separação de poderes de modo a impedir 

que o juiz, interpretando livremente a norma, invada a competência do legislador e (3) 

permitir que todos os cidadãos alcancem a exata compreensão da norma para que 

possam, desse modo, inibir eventual impulso criminoso através da prevenção geral 

negativa [...]. (PADOVA JUNIOR, 2012, p. 56).  

  

Dentre as funções anteriormente enumeradas, salienta-se a função que busca  

obstar a possibilidade de o magistrado interpretar a norma de maneira a ultrapassar os limites 

de sua competência e usurpar as atribuições do Poder Legislativo. Assim, o juiz não pode 

interpretar arbitrariamente os dispositivos legais, especialmente os que tratam sobre a limitação 

do direito à liberdade individual, sob risco das garantias decorrentes do Estado Democrático de 

Direito restarem ameaçadas.   

No que tange, especificamente, a determinação taxativa no processo penal, 

Delmanto Junior assevera:  

  

[...] não há que se falar, tratando-se de restrições à liberdade do acusado, em chamado 

“poder geral de cautela” do órgão jurisdicional. Aliás, em consonância com esse 

entendimento, devem ser refutadas normas processuais penais absolutamente vagas e 

imprecisas, que, dada a sua demasiada amplitude, ofendem a garantia do devido 

processo legal e, também, o verdadeiro e único sentido da própria garantia 

constitucional da estrita legalidade, eixos de nosso Estado Democrático de Direito. 

(DELMANTO JUNIOR, 2001, p. 69).  
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Nesse contexto, cumpre salientar que, ao contrário do que ocorre no Direito 

Processual Civil, o processo penal não admite o poder geral de cautela do magistrado. Sobre o 

tema, Aury Lopes Jr. afirma:  

  

No processo penal, forma é garantia. Logo, não há espaço para “poderes gerais”, pois 

todo poder é estritamente vinculado a limites e à forma legal. O processo penal é um 

instrumento limitador do poder punitivo estatal, de modo que ele somente pode ser 

exercido e legitimado a partir do estrito respeito às regras e ao devido processo. E, 

nesse contexto, o princípio da legalidade é fundante de todas as atividades 

desenvolvidas, posto que o due process os law estrutura-se a partir da legalidade que 

emana daí seu poder. (LOPES JR, 2017, p. 584).  

  

Percebe-se, portanto, que a legalidade e a determinação taxativa informam,  

indubitavelmente, o processo penal, visto que a lei conduz a atuação estatal, impedindo que 

medidas arbitrárias imponham aos indivíduos qualquer espécie de limitação a seus direitos 

constitucionalmente assegurados. O presente tópico – determinação taxativa - tem, portanto, 

bastante relevo na presente pesquisa e será ponto de partida para posteriores discussões acerca 

da possível inconstitucionalidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.  

  

2.4 Princípio da presunção de inocência  

  

Disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, o princípio da  

presunção de inocência configura-se como a garantia de que o indivíduo somente será 

considerado culpado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nesse sentido, 

conforme preleciona Eugênio Pacelli:  

  

[...] o estado de inocência (e não a presunção) proíbe a antecipação dos resultados 

finais do processo, isto é, a prisão, quando não fundada em razões de extrema 

necessidade, ligadas à tutela da efetividade do processo e/ou da própria realização da 

jurisdição penal. (PACELLI, 2012, p. 48).  

  

Com base no aludido excerto, a presunção de inocência requer que durante o  

processo criminal – inclusive nos momentos que o antecedem - o agente seja tratado como 

inocente, sendo que medidas que vislumbram a privação de sua liberdade só encontram guarida 

quando fundadas na necessidade de garantir o bom andamento do processo, seja por 

conveniência da instrução ou aplicação da lei penal.  

Sobre o referido princípio, Aury Lopes Jr. (2017) esclarece que a presunção de  
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inocência rege o processo penal, de forma que dela decorrem duas dimensões a serem 

observadas: a interna e a externa ao processo. A dimensão interna impõe que o ônus probatório 

da culpa recaia sobre a acusação, não devendo o acusado provar que é inocente, mas o acusador 

comprovar a sua culpa. Caso contrário, na existência de dúvida ou ausência de provas, a 

absolvição é a medida a ser adotada pelo juízo. Ainda conforme o autor, é essa dimensão que 

restringe a utilização das prisões cautelares, na medida em que impede que um indivíduo, sob 

o qual ainda não paira sentença penal condenatória, seja submetido ao cárcere. A dimensão 

externa ao processo, por sua via, garante que o agente não terá sua imagem arraigada a uma 

culpa presumida pelas agências midiáticas. Em outras palavras: a mídia não pode rotular o 

acusado como culpado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Não basta, 

portanto, que a presunção de inocência seja garantida em juízo. Antes, é necessária a sua 

observância também fora deste, caso contrário, o supracitado princípio não terá o alcance 

previsto e desejado pela Carta Magna de 1988.  

Nesse sentido, Luigi Ferrajoli leciona:  

  

Disso decorre - se é verdade que os direitos dos cidadãos são ameaçados não só pelos 

delitos mas também pelas penas arbitrárias – que a presunção de inocência não é 

apenas uma garantia de liberdade e de verdade, mas também uma garantia de 

segurança ou, se quisermos, de defesa social: da específica “segurança” fornecida pelo 

Estado de direito e expressa pela confiança dos cidadãos na justiça, e daquela 

específica “defesa” destes contra o arbítrio punitivo. (FERRAJOLI, 2010, p. 506).  

  

Com base no trecho mencionado, vislumbra-se a importância da presunção da  

inocência e a necessidade de se realizar um debate acerca da constitucionalidade da prisão 

preventiva para garantia da ordem pública, haja vista que o referido princípio, segundo Eugênio 

Pacelli (2012, p.48) “[...] exerce função relevantíssima ao exigir que toda privação de liberdade 

antes do trânsito em julgado deva ostentar natureza cautelar, com a imposição de ordem judicial 

devidamente motivada”.  

Com efeito, o princípio da presunção de inocência impõe que a prisão preventiva  

seja aplicada excepcionalmente, ou seja, apenas quando a sua decretação for imperiosa para o 

correto andamento do processo criminal, bem como das investigações policiais, e para a 

aplicação da lei penal, sob pena de banalização do instituto e antecipação do cumprimento da 

pena. Sobre tal ponto recai grande parte dos estudos e questionamentos da doutrina processual 

penal e o presente trabalho irá, no momento oportuno, tratar de abordá-lo devidamente.  
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3 PRISÕES CAUTELARES: CONSIDERAÇÕES GERAIS  

  

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que as prisões cautelares - ou  

provisórias - são aquelas que ocorrem antes do trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória e impõem o encarceramento do acusado, provisoriamente, com o fim de garantir 

o correto transcurso da instrução e do processo criminal. Sob esse enfoque, Aury Lopes Jr.  

(2017, p 581), esclarece que “as medidas cautelares de natureza processual penal buscam 

garantir o normal desenvolvimento do processo e, como consequência, a eficaz aplicação do 

poder de penar”. Portanto, as prisões cautelares, conforme o referido autor (2017), são 

instrumentos que tem como objetivo central atender a persecução penal.  

Nesse sentido, importante esclarecer que as prisões cautelares são, como o próprio  

nome já indica, espécies de medidas cautelares. As últimas correspondem a gênero e 

subdividem-se em: medidas cautelares reais e pessoais. Sobre tal classificação, Lopes Jr. 

esclarece:  

O sistema processual penal contempla medidas cautelares pessoais (as prisões 

cautelares anteriormente estudadas, que restringem a liberdade pessoal do sujeito 

passivo) e também medidas cautelares reais ou patrimoniais, pois incidem  sobre bens 

móveis ou imóveis do imputado, gerando uma restrição da livre disponibilidade de 

bens e valores, com vistas à constituição da prova e/ou ressarcimento dos prejuízos 

sofridos pela vítima. (LOPES JR., 2017, p. 702).  

  

Com base no aludido trecho, percebe-se que as prisões cautelares são medidas  

cautelares pessoais por incidirem diretamente sobre a pessoa do acusado e não sobre o seu 

patrimônio. Chama-se atenção para este ponto: como as prisões provisórias são providências 

que acarretam a privação da liberdade do agente antes do trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória, torna-se necessário que alguns princípios norteiem a aplicação desses institutos. 

Nesse sentido, Aury Lopes Jr. (2017) assevera que a principiologia das prisões cautelares é 

essencial para que a existência de uma prisão antes da sentença penal definitiva não viole 

frontalmente o princípio da presunção de inocência. Dessa forma, indispensável que os 

princípios que regem a lógica cautelar sejam expostos a seguir.  

  

3.1 Principiologia das prisões cautelares  

  

Primeiramente, cumpre salientar que a literatura processual penal é diversificada  

sobre o presente tópico. Assim, com fins de examinar o tema com mais precisão, adotamos a 

classificação defendida por Aury Lopes Jr. (2017), a qual elenca como princípios das prisões 



19  

  
cautelares a jurisdicionalidade, a motivação, o contraditório, a provisionalidade, a 

provisoriedade, a excepcionalidade e a proporcionalidade.  

  

3.1.1 Jurisdicionalidade  

  

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso LXI, garante que “ninguém  

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

judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, 

definidos em lei”. (BRASIL, 1988). Conforme leciona Aury Lopes Jr. (2017), neste ponto que 

o princípio da jurisdicionalidade consagra-se no território brasileiro.  

Segundo o referido autor (2017), o princípio em tela consiste na obrigatoriedade  

da decisão que decreta a prisão de determinado indivíduo ser emitida por ordem da autoridade 

judiciária competente, seja ela o magistrado ou o tribunal. Dessa forma, só é legal e 

constitucional a prisão cautelar que cumpre a presente garantia, sem a qual não há observância 

do devido processo legal.  

  

3.1.2 Motivação  

  

Complementar ao princípio anterior, a motivação requer que a decisão na qual a  

autoridade judiciária competente decreta a prisão cautelar seja devidamente motivada e 

fundamentada, contendo as razões que levaram a imposição da medida, bem como os 

dispositivos legais que deram base a ordem.  

Acerca do ponto, o já mencionado art. 5º, inciso LXI, da Carta Magna (1988)  

prevê que a decisão que decreta a prisão processual seja escrita e fundamentada. Desse modo, 

a ordem deve, necessariamente, observar os princípios da jurisdicionalidade e da motivação 

para estar em conformidade com o texto constitucional.  

  

3.1.3 Contraditório  

  

O art. 5º da Constituição Federal de 1988, em seu inciso LV, prediz que “aos  

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. (BRASIL, 1988). De 

igual modo, o art. 282, §3º do Código de Processo Penal (1941), em sua redação dada pela Lei 
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n.12.503 de 2011, afirma que “ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da 

medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte 

contrária, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os 

autos em juízo”. (BRASIL, 1941).  

Através da análise dos supracitados dispositivos é possível perceber que o  

contraditório se consagra como um dos principais direitos do acusado no processo criminal e 

como uma garantia ao devido processo legal. Nesse sentido, para Aury Lopes Jr. (2017), o 

presente princípio encontra aplicabilidade, mesmo que mitigada, também em sede de medidas 

cautelares. Isso pois, o próprio Código de Processo Penal (1941) teria vislumbrado a sua 

possibilidade no supracitado art. 282, §3º. Sob esse enfoque, o autor assevera:  

  

Tal contraditório dependerá das circunstâncias do caso concreto, sendo delimitado 

pela urgência ou risco concreto de ineficácia da medida. Terá difícil aplicação (mas 

não impossível) nos pedidos de prisão preventiva fundados no risco de fuga, mas nada 

impede que o juiz decrete a medida e faça o contraditório posterior, como por nós 

sugerido no início, ou seja, com condução do réu/suspeito a sua presença para que seja 

ouvido sobre os motivos do pedido. Após, decidirá pela manutenção da prisão ou não. 

(LOPES JR., 2017, p. 588).  

  

Assim, percebe-se que, ante as garantias asseguradas pela Constituição Federal de 

1988 e o sistema processual acusatório adotado pelo Brasil, o contraditório é um princípio que, 

indubitavelmente, encontra aplicabilidade na lógica cautelar, mesmo que limitado a 

determinadas situações.  

  

3.1.4 Provisionalidade  

  

Conforme preleciona Aury Lopes Jr. (2017), as prisões cautelares são atreladas a  

uma determinada situação fática. Nesse sentido, deixando de existir a circunstância que deu 

ensejo a segregação - seja o fumus comissi delicti ou periculum libertatis – deve o acusado ser 

imediatamente colocado em liberdade.  

Importante salientar que o aludido princípio está previsto no art. 282, § 5º do  

Código de Processo Penal com a seguinte redação: “O juiz poderá revogar a medida cautelar ou 

substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, 

se sobrevierem razões que a justifiquem” (BRASIL, 1941). Assim, vislumbrando o magistrado 

que não mais persistem as razões que levaram ao decreto cautelar, a revogação da medida é ato 

que se impõe.  
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3.1.5 Provisioriedade  

  

Assim como as situações fáticas que ensejam a decretação da prisão cautelar 

terminam, a segregação do indivíduo em função da aplicação do instituto também é temporária. 

Nesse sentido, a provisioriedade refere-se à necessidade de a prisão cautelar ser provisória e 

limitada a um curto lapso temporal.  

Sob esse enfoque, Lopes Jr. reitera:   

  

A provisioriedade está relacionada ao fator tempo, de modo que toda prisão cautelar 

deve (ria) ser temporária, de breve duração. Manifesta-se, assim, na curta duração que 

deve ter a prisão cautelar, até porque é apenas tutela de uma situação fática 

(provisionalidade) e não pode assumir contornos de pena antecipada. (LOPES JR., 

2017, p. 590).  

  

Dessa forma, percebe-se que até mesmo a prisão preventiva, que não possui  

qualquer tipo de prazo estipulado pela lei para sua duração, submete-se ao princípio da 

provisoriedade. Acerca do ponto, importa salientar que a ausência de prazo não indica que a 

referida prisão deve perdurar por longa data, como se prisão-pena fosse, caso contrário restaria 

violado o princípio da presunção de inocência.  

  

3.1.6 Excepcionalidade  

  

Um dos princípios da sistemática cautelar que mais se relaciona com o tema do  

presente trabalho é a excepcionalidade. Consagrado pelo Código de Processo Penal em seu art. 

282, §6º, o aludido princípio determina que a prisão preventiva, uma das espécies mais 

utilizadas das prisões cautelares, seja decretada apenas quando forem incabíveis outras medidas 

diversas da prisão – medidas as quais estão dispostas no art. 319 do referido diploma legal.  

Ocorre, contudo, que o que se tem visto na prática é o abuso da prisão preventiva  

e a sua consequente banalização a uma medida ordinária do processo penal. Ao invés de ser 

aplicada apenas nos casos em que é realmente necessária, tornou-se uma espécie de “primeira 

opção” de muitos magistrados. Sobre este ponto, Aury Lopes Jr. comenta:  

  

No Brasil, as prisões cautelares estão excessivamente banalizadas, a ponto de primeiro 

se prender, para depois ir atrás do suporte probatório que legitime a medida. Ademais, 

está consagrado o absurdo primário das hipóteses sobre os fatos, pois se prende para 

investigar, quando, na verdade, primeiro se deveria investigar, diligenciar, para 
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somente após prender, uma vez suficientemente demonstrados o fumus comissi delicti 

e o periculum libertatis. (LOPES JR., 2017, p. 594).  

  

Ademais, salienta-se que, em conformidade o referido autor (2017), o aludido  

princípio deve em todo momento estar atrelado a presunção de inocência, tornando a prisão 

preventiva ultima ratio no sistema processual. Isso, pois não se demonstra razoável a imposição 

da medida a um indivíduo que, de acordo com as garantias do Estado Democrático de Direito, 

é inocente. Assim, a utilização do instituto em tela requer prudência e ponderação, nunca 

perdendo de vista a sua função primordial, qual seja, a instrumentalização do processo.  

  

3.1.7 Proporcionalidade  

  

O princípio da proporcionalidade impõe à autoridade judiciária que a medida  

cautelar a ser imposta sobre a pessoa do acusado seja devidamente proporcional as necessidades 

do caso concreto. Nesse sentido, Aury Lopes Jr. (2017) afirma que o aludido princípio irá guiar 

a atuação do magistrado, que terá o dever de sopesar a diligência cautelar a ser aplicada com o 

objetivo pretendido.  

Sobre a proporcionalidade, Eugênio Pacelli afirma:  

  

[...] o postulado da proporcionalidade, presente implicitamente em nossa Constituição, 

por dedução do conjunto geral das garantias individuais, exerce uma dupla função no 

Direito, a saber: a) na primeira, desdobrando-se, sobretudo, na proibição do excesso, 

mas também, na máxima efetividade dos direitos fundamentais, serve de efetivo 

controle de validade e do alcance de normas, autorizando o intérprete a recusar a 

aplicação daquela (norma) que contiver sanções ou proibições excessivas e 

desbordantes da necessidade de regulação; b) na segunda, presta-se a permitir um 

juízo de ponderação na escolha da norma mais adequada em caso de eventual tensão 

entre elas, ou seja, quando mais de uma norma, legal ou constitucional, se apresentar 

como aplicável a um mesmo fato. (PACELLI, 2012, p. 498).  

  

Importante ressaltar, todavia, que o referido princípio, segundo Gustavo Henrique 

Badaró (2016) é objeto de inúmeras discussões entre os autores. Apesar disso, grande parte da 

doutrina, bem como o Código de Processo Penal, subdividiram a proporcionalidade em outros 

três postulados, sendo eles: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito.  

De acordo com o aludido autor (2016), os significados conferidos a esses  

subprincípios divergem entre parte da doutrina e a legislação. Enquanto a primeira conceitua a 

adequação como a utilização da medida mais adequada para o fim que se pretende e a 

necessidade como a aplicação do meio menos gravoso aos direitos do acusado, a segunda, 
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conforme consta no art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, define a adequação 

como a busca pela medida menos penosa ao sujeito e a necessidade como a análise da 

indispensabilidade da medida. Em outras palavras, ainda de acordo com Badaró:  

  

[...] a Lei 12.403/2011 trilhou outro caminho ao definir as características da 

necessidade e adequação as medidas cautelares pessoais. E o fez para dar a tais 

expressões o sentido que normalmente o têm no campo processual penal. Na seara 

criminal, para a imposição de alguma medida cautelar, seja ela pessoal ou real, será 

sempre imperativo verificar, por primeiro, se há necessidade de tal medida e, sendo 

imprescindível sua imposição, em um segundo momento, buscar entre as medidas 

possíveis a mais adequada, entendida esta, como a que impõe uma restrição menos 

gravosa ao direito do acusado a ser afetado pela medida cautelar. E foram nesses 

termos que o legislador empregou as expressões necessidade e adequação no novo art. 

282, caput, do CPP. (BADARÓ, 2016, p. 1004).  

  

Assim, conforme o trecho supracitado, primeiramente o magistrado analisa o caso  

concreto, avaliando se há a necessidade de imposição da medida cautelar pessoal. Em caso 

positivo, deve buscar aplicar a medida menos gravosa ao indivíduo, conforme os requisitos 

elencados no art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal, levando-se em conta o crime 

praticado, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente.  

Dessa forma, assevera Gustavo Henrique Badaró (2016) que não havendo a  

necessidade de proteger a investigação criminal ou a instrução processual, bem como a de 

garantir a aplicação da lei penal, a imposição de qualquer medida cautelar torna-se 

desnecessária. Todavia, caso a utilização da medida seja indispensável, deve-se buscar pela 

menos gravosa para atingir o objetivo pretendido, seja o de garantir a aplicação da lei penal ou 

a conveniência da persecução. Salienta-se que, ainda de acordo com o referido autor (2016, p.  

1005), a aplicação de medidas cautelares para evitar a reiteração criminosa “não pode ser aceita, 

por implicar antecipação dos fins da pena, e não medida cautelar enquanto assecuratório do 

próprio processo”. Sobre tal ponto serão realizadas algumas considerações em tópico 

específico.  

  

3.2 Espécies  

  

Explicitada, mesmo que brevemente, a principiologia das prisões cautelares, faz- 

se necessário apresentar as espécies da referida medida e suas características gerais. Sabe-se 

que o ordenamento jurídico brasileiro comporta três tipos de prisões cautelares, sendo elas a 
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prisão em flagrante delito – considerada por Aury Lopes Jr. uma medida pré-cautelar – a prisão 

temporária e a prisão preventiva.  

Nesse sentido, Gustavo Henrique Babaró (2016) afirma que as prisões cautelares  

podem ser chamadas de prisões provisórias, pois se contrapõem a prisão em função da 

ocorrência do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, caso em que a sanção 

imputada ao sujeito condenado é a pena privativa de liberdade.  

Realizadas tais considerações, necessária se faz a breve análise das espécies de  

prisões cautelares para que, posteriormente, a prisão preventiva para garantia da ordem pública, 

bem como suas características, implicações práticas e possíveis inconstitucionalidades, sejam 

pormenorizadamente analisadas.  

  

3.2.1 Prisão em flagrante: medida pré-cautelar  

  

A respeito do tópico, Aury Lopes Jr. (2017) expõe que, apesar da doutrina  

brasileira classificar a prisão em flagrante como uma medida cautelar, tal classificação trata-se 

de um equívoco que tem perdurado ao longo dos anos e que precisa ser reanalisada. Isso, pois, 

segundo o referido autor (2017, p. 599), “o flagrante é uma medida precária, mera detenção, 

que não está dirigida a garantir o resultado final do processo”. Assim, por inexistir na prisão em 

flagrante o objetivo central indispensável as prisões cautelares,  – qual seja, o de buscar garantir 

o resultado do processo - ela não pode ser classificada como uma medida cautelar pessoal, mas 

pré-cautelar pessoal.  

Não obstante tais considerações, ainda segundo Aury Lopes Jr. (2017) a prisão em  

flagrante seria uma espécie de instrumento da prisão preventiva, na medida em que possibilitaria 

a decretação desta se preenchidos os requisitos legais. Nesse sentido:  

  

[...] o juiz, em até 24h após a efetiva prisão, deverá receber o auto de prisão em 

flagrante e decidir entre o relaxamento; conversão em prisão preventiva (desde que 

exista pedido, pois o art. 311 veda a decretação de ofício na fase pré-processual); 

decretação de outra medida cautelar alternativa à prisão preventiva; ou concessão da 

liberdade provisória com ou sem fiança. (LOPES JR., 2017, p. 601).  

  

Acerca do conceito do instituto em questão, Gustavo Henrique Badaró (2016, 

p.1011) afirma que “a prisão em flagrante é uma medida que se inicia com natureza 

administrativa, sendo depois jurisdicionalizada, tendo por finalidade, de um lado, evitar a 
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prática criminosa ou deter o seu autor, e, de outro, tutelar a prova da ocorrência do crime e de 

sua autoria”.   

Tendo em vista o objeto central do presente trabalho, não serão descritas  

pormenorizadamente as situações de flagrante e as peculiaridades da medida. Conveniente 

apenas esclarecer que o instituto está previsto no Código de Processo Penal (1941), do art. 301 

ao art. 310, e, conforme já explicitado anteriormente, vem sendo considerado uma medida pré-

cautelar.  

   

3.2.2 Prisão temporária  

  

Instituída pela Medida Provisória nº 111, de 1989 e convertida na Lei nº 7.960 em 

21 de dezembro do mesmo ano, a prisão temporária:  

  

[...] é uma modalidade de prisão cautelar, de duração limitada no tempo, a ser utilizada 

durante a fase de investigação policial, destinada a evitar que em liberdade o 

investigado possa dificultar a colheita de elementos de informação durante a 

investigação policial de determinados crimes de maior gravidade. (BADARÓ, 2016, 

p. 1045).   

  

Apesar das discussões levantadas acerca de sua constitucionalidade, como afirma 

Delmanto Júnior (2001, p. 151) ao asseverar que “[...] abalizada doutrina, apesar de não ter sido 

recepcionada pela jurisprudência, consignou o seu entendimento no sentido da Lei n.  

7.960/89 ser inconstitucional [...]”, a prisão temporária é uma medida cautelar que tem 

aplicabilidade nos tempos atuais. De acordo com o referido autor (2001), o motivo que sustenta 

a inconstitucionalidade da medida assenta-se no fato da aludida lei ter sido fruto da conversão 

de uma anterior medida provisória. Assim, haveria um “vício de origem” na Lei n. 7.960. Não 

obstante as considerações anteriores, a prisão temporária é instituto que requer menção no 

presente trabalho.  

De acordo com Aury Lopes Jr. (2017, p. 676), “A prisão temporária possui uma  

cautelaridade voltada para a investigação preliminar e não para o processo”. Nesse sentido, 

percebe-se que a referida medida tem aplicabilidade apenas ao longo do inquérito policial, 

sendo, portanto, inadmissível após o fim deste. Aqui reside uma de suas diferenças com a prisão 

preventiva, que pode ser decretada tanto na investigação preliminar como no processo criminal.  

Acerca das hipóteses de cabimento da prisão temporária descritas no art. 1º e  

incisos da Lei n. 7.960:  
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Para que a prisão temporária seja compatibilizada com a garantia da presunção de 

inocência, que tem como um dos corolários a admissão de prisão processual somente 

em caráter cautelar, a interpretação das hipóteses de cabimento da prisão temporária 

do art. 1º da Lei 7.960/1989 deve ser feita à luz do periculum libertatis e dos fumus 

comissi delicti. (BADARÓ, 2016, p. 1045).  

  

Conforme o excerto anterior, percebe-se que o instituto em questão deve ser  

interpretado de acordo o princípio da presunção de inocência. Nesse sentido, não se pode 

ignorar a necessidade de a presente medida apresentar caráter cautelar, caráter este 

imprescindível para que a prisão processual não se torne uma tentativa ilegal de antecipação da 

pena.  

Ademais, segundo o diploma legal em comento (1989), a prisão temporária será  

cabível quando: for medida imprescindível para o inquérito policial (art. 1º, inciso I); o sujeito 

investigado não possuir residência fixa ou não fornecer dados para sua identificação (art. 1º, 

inciso II) e houver prova da autoria ou participação do indiciado nos crimes estabelecidos nas 

alíneas do inciso III.  

Nesse sentido, o Gustavo Henrique Badaró (2016) esclarece que o periculum  

libertatis manifesta-se nos incisos I e II, enquanto o fumus comissi delicit encontra-se no inciso 

III. Dessa forma, é preciso que o último seja conjugado com um dos primeiros - seja o 

fundamento contido no inciso I ou II. Preenchidos tais requisitos, a prisão temporária pode ser 

decretada ao longo da investigação preliminar pelo magistrado, desde que realizada a 

representação pela autoridade policial ou requerimento pelo Ministério Público, conforme o art. 

2º da Lei n. 7.960 de 1989.  

    

4 PRISÃO PREVENTIVA: PONDERAÇÕES GERAIS  

  

A prisão preventiva, nas palavras de Gustavo Henrique Badaró (2016, p. 1021),  

“[...] é a prisão cautelar por excelência”. Incluída como uma das modalidades de prisão antes 

do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pode ser decretada ao longo da fase de 

investigação preliminar e durante o processo criminal. Nesse sentido, o presente instituto tem 

mais abrangência que a prisão temporária – que tem aplicabilidade restrita ao inquérito policial 

– e é centro de discussões acaloradas acerca de seus requisitos fáticos para aplicação, ponto no 

qual reside o problemático requisito da “garantia da ordem pública”.  
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4.1 Perspectiva histórica: breves considerações  

  

Cezar Roberto Bitencourt (2011) afirma que no período da Antiguidade a prisão,  

majoritariamente, não era utilizada como sanção penal. Nesse sentido, o encarceramento tinha 

como objetivo colocar o corpo do acusado à disposição das autoridades, para que pudesse ser 

preservado e submetido a julgamentos ou execuções. Segundo o entendimento do autor (2011, 

p. 28), “[...] a prisão era uma espécie de antessala de suplícios”, servindo como depósito 

humano, no qual buscava-se a contenção, custódia e tortura do réu. Assim, conclui que, apesar 

de existirem alguns resquícios da prisão como pena na Antiguidade, a prisão custódia foi a única 

verdadeiramente utilizada. Em contrapartida, as penas durante o período comumente 

limitavam-se as de morte, corporais e às infamantes.  

Na Idade Média, ainda segundo Bitencourt (2011), o cárcere permanece tendo  

como objetivo a custódia do acusado para que penas cruéis, suplicantes e violentas pudessem 

ser executadas. Tal panorama, contudo, foi sendo gradativamente alterado a partir de meados 

do século XVI, na Idade Moderna, quando, conforme o autor (2011, p.38), “iniciou-se um 

movimento de grande transcendência no desenvolvimento das penas privativas de liberdade, na 

criação e construção de prisões organizadas para a correção dos apenados”.  

Nessa perspectiva, Luigi Ferrajoli assevera:  

  

Desse modo, ocorreu que enquanto em Roma, após experiências alternadas, chegou-

se a proibir por completo a prisão preventiva, na Idade Média, com o desenvolvimento 

do procedimento inquisitório, ela se tornou o pressuposto ordinário da instrução, 

baseada essencialmente na disponibilidade do corpo do acusado como meio de obter 

a confissão per tormenta. E só voltou a ser estigmatizada com o Iluminismo, 

concomitantemente à reafirmação do princípio “nulla pena, nulla culpa sine judicio” 

e a redescoberta do processo acusatório. (FERRAJOLI, 2010, p. 508).  

  

O referido autor (2010, p. 508) expõe ainda que inúmeros pensadores como Hobbes, 

Beccaria, Voltaire, Diderot, Filangieri, Condorcet, Pagamo, Bentham, Constant, Lauré Di Peret 

e Carrara “denunciam com força a ‘atrocidade’, a ‘barbárie’, a ‘injustiça’ e a ‘imoralidade’ da 

prisão preventiva, exigindo sua limitação, tanto na duração como nos pressupostos, aos casos 

de ‘estrita necessidade’ do processo”.  

Todavia, segundo Ferrajoli (2010), os estudiosos supramencionados em momento  

algum propuseram o fim da medida. Os argumentos, em linhas gerais, giram em torno de suas 

necessidades para evitar que o acusado empregue fuga, deteriore provas, reitere na conduta 

criminosa ou fique solto ante a gravidade do delito cometido. Esse movimento legitimador da 

prisão preventiva, conforme o autor, contribuiu para a disseminação do instituto. Nesse sentido:  
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A consequência dessa esboçada legitimação foi que a prisão preventiva, depois do 

retrocesso autoritário e inquisitório da cultura penal oitocentista, arraigou-se 

profundamente em todos os ordenamentos europeus, estando presente nas cartas 

constitucionais, consolidando-se nos códigos e estendendo-se nas práticas até atingir 

as bem conhecidas dimensões patológicas hodiernas. (FERRAJOLI, 2010, p. 509).  

  

No Brasil, o atual Código de Processo Penal (1941), segundo Rogerio Schietti  

Machado Cruz (2006, p. 37), foi “elaborado na ambiência que caracterizou o Estado Novo de 

Getúlio Vargas, influenciado pela matriz fascista de Mussolini, e, consequentemente, pelos 

códigos elaborados nesse regime de cariz totalitário”. No que tange, especificamente as prisões 

cautelares, Cruz (2006) afirma que houve um recrudescimento do legislativo em relação a 

matéria. Sob esse enfoque, Ferrajoli, ao realizar considerações acerca do referido instituto e de 

seu uso indiscriminado, excessivo e arbitrário, leciona:  

  

Com o advento do fascismo, a presunção de inocência entrou francamente em crise, 

não houve mais freios ao uso e abuso da prisão preventiva e à sua aberta legitimação, 

sem jogos de palavras ingênuos, como “medida de segurança processual”, “necessária 

para a defesa social” e indispensável sempre que o delito tenha desencadeado “clamor 

público”. (FERRAJOLI, 2010, p. 509).  

  

Nesse sentido, consta na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal 

(1941), elaborada por Francisco Campos (1941, p. 497) que “A prisão em flagrante e a prisão 

preventiva são definidas com mais latitude do que na legislação em vigor”, de maneira que “A 

prisão preventiva [...] desprende‑se dos limites estreitos até agora traçados à sua 

admissibilidade”. Além disso, conforme Rogerio Schietti (2006), o código processual penal 

introduziu a prisão preventiva obrigatória, que recaía sobre os acusados que supostamente 

cometeram delitos nos quais a pena máxima cominada era igual ou superior a dez anos - 

modalidade que foi retirada do ordenamento jurídico pela Lei n. 5.349 de 1967.  

Através da análise da Exposição de Motivos do Código de Processo Penal de 1941, 

do então Ministro da Justiça Francisco Campos e do exame das leis 5.349 de 1967, 8.884 de 

1994 e 12.403 de 2011, percebe-se que pouco se inovou no que diz respeito aos fundamentos 

para decretação da prisão preventiva. Apesar de sua modalidade obrigatória ter sido retirada da 

sistemática cautelar, os requisitos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução 

criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal permaneceram no diploma legal. A Lei 

n. 8.884, por sua via, apenas agregou ao art. 312 a expressão “garantia da ordem econômica”.  

Assim, a redação atual do referido dispositivo, dada pela Lei n. 12.403, apenas manteve o texto 
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da Lei n. 8.884, não havendo qualquer mudança no que diz respeito aos fundamentos para a 

decretação da medida em questão.  

Percebe-se, portanto, que a garantia da ordem pública é uma expressão que se  

encontra presente no ordenamento jurídico desde o texto original do art. 313 do Código de 

Processo Penal (1941), o qual asseverava que “A prisão preventiva poderá ser decretada como 

garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação 

da lei penal”. (BRASIL, 1941). Importante salientar que a referida expressão foi criada sob a 

influência de um Estado extremamente autoritário que tinha como objetivo punir de forma 

incisiva aqueles que supostamente cometiam delitos, conforme torna-se possível concluir a 

partir do seguinte excerto da Exposição de Motivos do supramencionado diploma legal:  

O interesse da administração da justiça não pode continuar a ser sacrificado por 

obsoletos escrúpulos formalísticos, que redundam em assegurar, com prejuízo da 

futura ação penal, a afrontosa intangibilidade de criminosos surpreendidos na 

atualidade ainda palpitante do crime e em circunstâncias que evidenciam sua relação 

com este. (CAMPOS, 1941, 497).  

  

Tal sistemática, contudo, já não é mais cabível. Com o advento da Constituição  

Federal de 1988 e o período de redemocratização, a expressão “ordem pública” demonstra-se 

inadequada ante o Estado Democrático de Direito, que preza pelos direitos e garantias 

individuais, bem como, pela legalidade e determinação taxativa das normas penais e processuais 

penais. Nesse sentido, o uso abusivo e desenfreado da prisão preventiva, tal qual ocorria a época 

em que o Código de Processo Penal foi decretado, não encontra mais respaldo à luz do 

ordenamento jurídico brasileiro.  

4.2 Natureza jurídica  

  

A prisão preventiva, como uma espécie de medida cautelar, possui natureza  

jurídica e objetivos diferentes da prisão-pena. Enquanto a última tem como objetivo sancionar 

o indivíduo condenado por sentença penal transitada em julgado através do cárcere, a primeira 

busca garantir o correto transcurso da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Nesse 

sentido, Antonio Magalhães Gomes Filho (1991, p. 59) leciona que “Diversa da prisão penal 

propriamente dita, a prisão cautelar, que alguns também denominam ‘prisão processual’, não 

deve objetivar a punição, constituindo apenas instrumento para a realização do processo ou para 

garantia de seus resultados”.  

Assim, é preciso tornar claro que as finalidades da prisão preventiva não se  
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confundem com as funções da pena. O aludido instituto, conforme o excerto anterior, é uma 

espécie de instrumento para que o inquérito policial e o processo criminal tenham trâmite 

correto e adequado, bem como a lei penal seja aplicada ao caso concreto. A decretação da 

prisão, neste caso, constitui-se como forma de garantir que os resultados da instrução criminal 

serão obtidos por meio de um procedimento apurado. A partir disso, Odone Sanguiné (2014) 

sustenta que “A prisão processual somente exibe cautelaridade se e quando surge como 

instrumento imprescindível para o processo”. Dessa forma, somente possui natureza cautelar a 

prisão destinada a instrumentalizar a persecução penal.  

Nesta perspectiva também se encontra o pensamento de Roberto Delmanto Júnior 

(2001, p. 83). Conforme o referido autor, “a característica da instrumentalidade é ínsita à prisão 

cautelar na medida em que, para não se confundir com pena, só se justifica em função do bom 

andamento do processo penal e do resguardo da eficácia de eventual decreto condenatório”. 

Acerca do tema, Aury Lopes Jr., prediz:  

  

[...] as medidas cautelares não se destinam a “fazer justiça”, mas sim garantir o normal 

funcionamento da justiça através do respectivo processo (penal) de conhecimento. 

Logo, são instrumentos a serviço do instrumento processo; por isso, sua característica 

básica é a instrumentalidade qualificada ou ao quadrado. É importante fixar esse 

conceito de instrumentalidade qualificada, pois só é cautelar aquela medida que se 

destina a esse fim (servir ao processo de conhecimento). E somente o que for 

verdadeiramente cautelar é constitucional. (LOPES JR., 2017, p. 675).  

  

A partir dessa premissa, torna-se possível afirmar que toda e qualquer medida que  

se diga “cautelar”, mas se afaste das finalidades diretamente ligadas ao correto transcurso da 

persecução penal ou da aplicação da lei ao caso concreto, carece de constitucionalidade, visto 

que o caráter cautelar não prevalece. Consequentemente, o propósito da medida encontra-se 

desvirtuado e a fundamentação que decreta a prisão demonstra-se em desacordo com a 

Constituição Federal de 1988.  

Diante disso, considerando a cautelaridade ínsita a prisão preventiva, é preciso  

que o acusado, de alguma forma, esteja prejudicando as investigações policiais, o trâmite 

processual ou esteja se portando de maneira a obstar a aplicação da lei penal para que possa ser 

cogitada a aplicação da medida. Nesse sentido, Antonio Magalhães Gomes Filho, ao tratar sobre 

a função instrumental das prisões cautelares, afirma:  

  

[...] trata-se agora de evitar que o acusado, permanecendo em liberdade, possa furtar-

se ao comparecimento a atos instrutórios em que sua presença seja indispensável ao 

esclarecimento dos fatos (pense-se, por exemplo, no reconhecimento pessoal), ou, 

ainda, consiga destruir provas de acusação, intimidar testemunhas ou, de qualquer 
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outro modo, perturbar o correto desenvolvimento das atividades judiciais. (GOMES 

FILHO, 1991, p. 70).  

  

Com isso, entende-se que a prisão preventiva tem como objetivo central ser uma  

ferramenta de auxílio a persecução penal e a aplicação da lei penal. A partir de tais premissas 

torna-se possível afirmar que as referidas finalidades são pontos cruciais de diferenciação entre 

a prisão genuinamente cautelar e a prisão que tem como objetivo antecipar o cumprimento da 

pena pelo indivíduo. Neste último caso, a medida estará em desconformidade com o art. 5º, 

inciso LVII, da Constituição Federal de 1988.  

  

4.3 Conceito jurídico e hipóteses de cabimento  

  

A prisão preventiva funda-se, conforme dito anteriormente, como uma medida  

cautelar pessoal que poderá recair sobre o investigado ou acusado, seja na fase de investigação 

policial ou durante o processo criminal. Prevista a partir do art. 311 do Código de Processo 

Penal, impõe o encarceramento do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória. Para tanto, é preciso haver ordem judicial fundamentada após requerimento feito 

pelo Ministério Público, querelante ou assistente de acusação ou representação da autoridade 

policial - se estiverem em curso as investigações policiais -. O magistrado, todavia, poderá 

decretar de ofício a medida durante o processo criminal.  

Ademais, para a decretação da prisão preventiva é preciso que determinadas  

condições sejam preenchidas. O denominado fumus comissi delicti consiste na materialidade – 

manifesta por meio das provas de que o crime realmente ocorreu – e nos indícios de autoria que 

recaem sobre a pessoa do acusado. Tais condições, todavia, não bastam para a aplicação da 

medida. Conforme o art. 312 do Código de Processo Penal, são quatro os requisitos nos quais a 

prisão preventiva pode ser decretada, sendo eles: para a garantia da ordem pública, da ordem 

econômica, por conveniência da instrução criminal e para o asseguramento da aplicação da lei 

penal. Os aludidos fundamentos consistem no chamado periculum libertatis. Dessa forma, para 

que a prisão preventiva possa ser determinada é preciso que a materialidade do delito e os 

indícios de autoria somem-se a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, 

da conveniência da instrução criminal ou do asseguramento da aplicação da lei penal. Cabe 

esclarecer, neste ponto, que tanto o fumus comissi delicti como o periculum libertatis serão 

objeto de considerações mais profundas ao longo do presente trabalho.  

Além disso, em conformidade com o art. 313 do supracitado diploma legal, em  
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seu inciso I, é necessário que o crime praticado pelo indivíduo sobre o qual recairá a prisão 

preventiva tenha sido doloso e sujeito a pena privativa de liberdade máxima superior a quatro 

anos. Nesse sentido, a contrario sensu, tem-se que a medida em comento não é cabível em caso 

de crimes culposos, salvo na hipótese descrita no art. 313, parágrafo único, ou seja, “quando 

houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos 

suficientes para esclarecê-la”. (BRASIL, 1941).  

O inciso II do dispositivo legal supramencionado prediz que a referida medida  

poderá ser ordenada se o indivíduo for reincidente em crime doloso. Nesse caso, a pena máxima 

cominada ao delito pode ser igual ou inferior a quatro anos, conforme leciona  

Eugênio Pacelli (2012, p. 553) ao afirmar que “Para os demais crimes dolosos, com pena igual 

ou inferior a quatro anos, a prisão somente será possível se, presentes também as situações do 

art. 312, for reincidente (art. 64, I, CP) o aprisionado, por condenação passada em julgado pela 

prática de outro crime doloso”. Por fim, também poderá ser decretada a prisão preventiva nos 

casos em que o crime cometido, segundo o inciso III, “envolver violência doméstica e familiar 

contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência”. (BRASIL, 

1941). Eugênio Pacelli (2012) afirma ainda, que a medida apenas poderá ser decretada para 

garantir a execução de outras medidas protetivas, desde que observado o crime praticado e a 

pena aplicada ao delito.  

Percebe-se, portanto, que para a aplicação da prisão preventiva é preciso que  

esteja presente o fumus comissi delicti, um dos fundamentos que materializa o periculum 

libertatis e os requisitos dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal. Contudo, as 

hipóteses que permitem a utilização na referida medida não se esgotaram nesses pontos. O art. 

312, em seu § único, bem como o art. 282, § 4º preveem a possibilidade de decretação da prisão 

quando ocorrer o descumprimento de outras medidas cautelares anteriormente impostas. Nesse 

sentido, Gustavo Henrique Badaró (2016, p. 1035) afirma que a referida hipótese “[...] permite 

uma prisão preventiva em substituição à medida alternativa descumprida. Ou seja, não se trata 

de situação em que, desde o início, permitiria decretar a prisão preventiva”.  

A aludida medida também poderá ser aplicada quando, segundo o art. 313, §  

único, “[...] houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer 

elementos suficientes para esclarecê-la [...]”. (BRASIL, 1941). Nesse caso, Badaró (2016) 

afirma que não há a necessidade de se preencher os requisitos previstos no caput do artigo 

supramencionado, contudo, a medida não deve ser aplicada de maneira imoderada e em 

situações que se demonstrar desproporcional.  
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4.4 Fumus comissi delicti: a materialidade e os indícios de autoria  

  

Disposto logo ao final do art. 312, caput, do Código de Processo Penal, o fumus  

comissi delicti, conforme a doutrina, compreende a materialidade e os indícios de autoria que 

recaem sobre o indivíduo supostamente autor do delito. Acerca de tais pressupostos, Gustavo 

Henrique Badaró (2016) afirma que a materialidade corresponde a existência do crime. Nesse 

sentido, Fernando da Costa Tourinho Filho (2012, p. 684) assevera que “Não basta, pois, a mera 

suspeita. É preciso prova da materialidade delitiva”. Assim, em situações nas quais a conduta 

do agente demonstra-se atípica ou enquadrada em excludentes de ilicitude, não há que se cogitar 

a prisão preventiva, visto que, nestes casos, não há crime.  

No que diz respeito aos indícios de autoria, Badaró (2016, p. 1025) salienta que 

“não se exige que o juiz tenha certeza da autoria, bastando que haja elementos probatórios que 

permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de ‘indício suficiente’, isto é, a 

probabilidade da autoria”. Nesse caso, aduz Fernando da Costa Tourinho Filho (2012, p. 684) 

que “Não se trata, quando a lei fala em ‘indícios suficientes de autoria’, de prova levior, nem 

de certeza, mas daquela probabilidade tal que convença o magistrado”.   

Dessa forma, para que a prisão preventiva possa ser ao menos cogitada no caso  

concreto, é essencial que existam fortes probabilidades de que a pessoa sob a qual recairá a 

medida é a autora do delito. O presente pressuposto, somado a materialidade delitiva e aos 

demais requisitos legais, torna a prisão preventiva medida a disposição do juízo competente, 

desde que observados os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade.  

    

5 O PERICULUM LIBERTATIS DA PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTOS  

  

O art. 312, caput, do Código de Processo Penal, prediz que “A prisão preventiva  

poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência 

da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da 

existência do crime e indício suficiente de autoria”. (BRASIL, 1941). Sobre os últimos, 

manifestos através do fumus comissi delicti, já foram realizadas as devidas conceituações. 

Resta, portanto, apresentar o denominado periculum libertatis, materializado por meio dos 

fundamentos da garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução 

criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal.   
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Explica Aury Lopes Jr. (2017, p. 634) que as referidas circunstâncias “São  

conceitos que pretendem designar situações fáticas cuja proteção se faz necessária, constituindo 

assim, o fundamento periculum libertatis, sem o qual nenhuma prisão preventiva poderá ser 

decretada”. A partir disso, torna-se possível afirmar que o periculum libertatis da prisão 

preventiva surge de situações nas quais a liberdade do indivíduo, de acordo com o texto legal, 

apresenta riscos a manutenção da ordem pública, da ordem econômica, seja conveniente para a 

instrução criminal ou para o asseguramento da aplicação da lei penal.   

Todavia, o que se verá posteriormente é que algumas das aludidas circunstâncias  

fogem a natureza necessariamente cautelar que deve recair sobre as prisões processuais, razão 

pela qual são de constitucionalidade questionável.  

  

5.1 Conveniência da instrução criminal  

  

Listada como fundamento para decretação da prisão preventiva, a conveniência da  

instrução criminal constitui-se como medida que busca impedir que o acusado, de alguma 

forma, possa interferir negativamente no procedimento criminal. Nesse sentido, são inúmeras 

as condutas que podem ser enquadradas no aludido conceito.   

Esclarece Aury Lopes Jr. (2017, p. 636), que a prisão preventiva decretada sob o  

presente fundamento será cabível quando a liberdade do agente “[...] coloca em risco a coleta 

da prova ou o normal desenvolvimento do processo, seja porque ele está destruindo documentos 

ou alterando o local do crime, seja porque está ameaçando constrangendo ou subornando 

testemunhas, vítimas ou peritos”.   

Dessa forma, incorrendo o acusado em qualquer uma dessas condutas, ou até  

mesmo em outras, a considerar o caso concreto, e sendo preenchidos os demais pressupostos 

para a prisão preventiva, será cabível a decretação da medida. Neste ponto reside a sua natureza 

cautelar, visto que o comportamento do agente interfere diretamente no trâmite da instrução 

criminal, prejudicando o seu bom andamento e a obtenção de resultados ao final do processo. 

A esse respeito, Badaró afirma:   

   

Com a reforma a Lei 12.403/ 2011, a prisão preventiva enquanto cautela instrumental 

passou a ser também cabível não só em caso de necessidade para a ‘instrução 

criminal’, isto é, produção de provas no curso do processo, como também para 

‘investigação criminal’, ou seja, a colheita de elementos de informação durante o 

inquérito policial ou outra forma de investigação preliminar. (BADARÓ, 2016, p.  
1045).    
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Contudo, imperioso salientar que a prisão preventiva em função da conveniência  

da instrução penal não pode se sobrepor ao direito ao silêncio do acusado. Assim, segundo Aury 

Lopes Jr. (2017), apresenta-se ilegal a prisão preventiva com o fim de obrigar o comparecimento 

do indivíduo ao interrogatório ou a algum ato probatório, visto que este possui o direito 

constitucional de permanecer em silêncio, extraído do art. 5º, inciso LXIII da Constituição 

Federal.   

  

5.2 Asseguramento da aplicação da lei penal  

  

A decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal tem como  

objetivo, conforme Lopes Jr. (2017, p. 636), “[...] evitar que o acusado fuja, tornando inócua a 

sentença penal por impossibilidade de aplicação da pena cominada. O risco de fuga representa 

uma tutela tipicamente cautelar, pois busca resguardar a eficácia da sentença (e, portanto, do 

processo)”.   

A partir do excerto é possível perceber a natureza cautelar da prisão preventiva  

decretada sob o presente argumento. Nesse caso, busca-se tutelar o processo através da garantia 

de que o acusado não irá obstar a obtenção dos resultados almejados ao final da persecução 

penal. Dessa forma, a cautelaridade, essencial a toda e qualquer medida propriamente cautelar, 

encontra-se presente diante dos sérios riscos de evasão do agente.  

Na presença dos aludidos riscos, que, segundo Lopes Jr. (2017) devem ser  

comprovados por meio de indícios concretos e relevante acervo probatório, o encarceramento 

do indivíduo não se apresenta como uma violação ao princípio da presunção de inocência.  

Nesse sentido, aponta Antonio Magalhães Gomes Filho:  

  
Do ponto de vista que nos interessa, a imposição do encarceramento a título de cautela 

dirigida a assegurar um dos possíveis resultados do processo não ofende, pelo menos 

em princípio, a presunção de inocência, porque na hipótese não se parte de uma 

equiparação entre a situação do acusado e do culpado (também o inocente pode fugir 

para evitar uma condenação injusta) e, de qualquer modo, não se trata de uma função 

essencialmente punitiva. (GOMES FILHO, 1991, p. 71).  

  

Torna-se evidente, portanto, que os objetivos da prisão preventiva para garantia da  

aplicação da lei penal e para conveniência da instrução, estão em posição completamente 

distante das funções da pena, de maneira que não se confundem com estas. Enquanto os 

primeiros buscam assegurar o correto transcurso das investigações preliminares e do processo 
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criminal - aqui inclui-se também a aplicação da lei penal -, as últimas recaem sobre o agente 

condenado, buscando impor a ele uma sanção.   

Desse modo, o caráter instrumental da prisão preventiva é determinante para que a  

sua aplicação não se torne uma grave violação ao princípio constitucional da presunção de 

inocência. Em complemento, Eugênio Pacelli (2012) afirma que “Enquanto as duas primeiras 

(conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal) são evidentemente 

instrumentais, ligadas à proteção do processo penal, a prisão preventiva para garantia da ordem 

pública e da ordem econômica tem mira alvo distinto”.   

A partir de tais considerações, percebe-se que o caráter cautelar presente nos  

fundamentos até aqui elencados não se encontram presentes nos que serão abordados a seguir, 

o que torna a expressão “garantia da ordem pública” extremamente problemática sob o ponto 

de vista constitucional.  

  

5.3 Garantia da ordem econômica  

  

Incluída ao art. 312 pela Lei n. 8.884 de 1994 e mantida pela Lei n. 12.403, a  

garantia da ordem econômica constitui-se como fundamento utilizado quando a liberdade do 

indivíduo é capaz de causar riscos a economia nacional. Sobre o ponto, Roberto Delmanto 

Júnior (2001, p. 191), afirma que, aparentemente, o objetivo do legislador ao integrar o presente 

fundamento como hipótese para aplicação da prisão preventiva voltou-se “[...] aos crimes que 

envolvessem grandes golpes no mercado financeiro, abalando-o, os quais geralmente se 

perpetram sem o uso de violência física, mas com a inteligência e o engodo”.  

De acordo com Aury Lopes Jr. (2017), o aludido fundamento é pouquíssimo  

utilizado pelos tribunais e, assim como será possível vislumbrar no capítulo seguinte com a 

delimitação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não carrega consigo a natureza 

cautelar necessária para não configurar como uma espécie de antecipação da pena. Isto, pois, o 

objetivo da medida não é tutelar a investigação criminal ou o processo, mas cercear a liberdade 

individual com vista a preservar a ordem econômica.  

  

5.4 Garantia da ordem pública  

  

A “garantia da ordem pública”, como expressão de caráter impreciso, indefinido e  
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aberto, não traz à tona seu real significado por meio da mera leitura. Em outras palavras: quando 

o sujeito para o qual se destina a norma lê a aludida locução, não encontra nela, de pronto, uma 

definição clara, capaz de indicar quando o periculum libertatis se materializa e torna a prisão 

preventiva uma medida necessária ao caso concreto. Diante de tais considerações, o referido 

fundamento será analisado no capítulo a seguir.  

     



38  

  
6 A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA  

  

Presente no ordenamento jurídico brasileiro desde 1941, a expressão “garantia da  

ordem pública” mantém-se intocável no referido diploma legal. Sua existência não só persiste 

ao longo dos anos, como também fundamenta a decretação de muitas prisões preventivas. Isso 

se dá, conforme Aury Lopes Jr. (2017), pois a “garantia da ordem pública” é um fundamento 

no qual ninguém sabe seu real significado, podendo ser aplicada a inúmeras situações, como se 

verá a seguir.  

  

6.1 Conceitos  

  

Em função da ausência de concretude da aludida expressão, inúmeras são as  

interpretações acerca de seu conteúdo e significado. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência 

buscam estabelecer definições com o objetivo de minimizar os desencontros acerca da garantia 

da ordem pública. Fato é que as conceituações formuladas, além de serem extremamente 

variáveis, não tem como objetivo buscar o correto andamento do procedimento e das 

investigações preliminares, mas antecipar a punição do indivíduo por meio de uma medida 

“cautelar” transvestida de pena. Nesse sentido, Gustavo Henrique Badaró (2016, p.  

1027) assevera que “A expressão ‘ordem pública’ é vaga e de conteúdo indeterminado. A 

ausência de um referencial semântico seguro para a ‘garantia da ordem pública’ coloca em risco 

a liberdade individual”. Nestes termos, a conceituação do instituto em comento será abordada 

na sequência.  

  

6.1.1 Conceito Jurisprudencial  

  

Atenta a necessidade de se buscar uma conceituação uniforme da “garantia da  

ordem pública” a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Habeas 

Corpus 102.065/PE (2010), de relatoria de Carlos Ayres Britto, buscou delimitar seu alcance, 

estabelecer quais conceituações não se enquadram na “garantia da ordem pública” e quais 

demonstram-se idôneas a fundamentar a medida. Nesse sentido, dita o julgado em questão que 

a ordem pública se manifesta na premente necessidade de proteção da sociedade. Em linhas 

gerais, esse resguardo se dá como necessário em duas situações. A primeira delas liga-se a 
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gravidade concreta do delito. Tal circunstância ocorrerá quando o agente sobre o qual irá recair 

a decretação da prisão preventiva praticar o suposto crime de maneira grave e brutal.  

Essa gravidade incomum na execução do delito, segundo o Supremo Tribunal Federal, permite 

que se deduza que, estando em liberdade, o agente geraria grande risco a segurança do meio 

social (2010).  

Por sua via, a segunda situação na qual constitui-se como possível a decretação da  

prisão preventiva sob argumento da proteção da ordem pública, consiste na busca pela vedação 

da reiteração delitiva do agente. Nesse sentido, o órgão de cúpula do Poder Judiciário afirma 

que a periculosidade do indivíduo coloca em risco o meio social, razão pela qual a prisão 

preventiva para ordem pública torna-se medida cabível (2010).  

Ainda conforme o aludido julgado, a gravidade abstrata do delito, o risco à  

credibilidade da justiça e o clamor público são argumentos inidôneos para fundamentar a prisão 

preventiva para a garantia da ordem pública. Sobre seus significados, importante esclarecer que 

a gravidade abstrata do delito consiste na noção de que determinados crimes, por si só, possuem 

caráter bastante grave e tornam necessária a decretação da prisão em comento. O risco a 

credibilidade da justiça, por sua vez, é a necessidade de encarcerar o indivíduo para que as 

instituições jurídicas não sejam desacreditadas. Por fim, o argumento do clamor público está 

manifesto, segundo Aury Lopes Jr. (2017) no abalo gerado na população em função da prática 

do crime.   

De acordo com Carlos Ayres Britto, “tais fundamentos não se amoldam ao  

balizamento constitucional da matéria” (STF, 2011), não podendo ser utilizados para embasar 

a prisão cautelar. Nesse mesmo sentido também se encontram os Habeas Corpus 121.006/MG 

(2014), de relatoria do Ministro Dias Toffoli; 115.613/SP (2013) sob relatoria do Ministro Celso 

de Mello e 101.705/BA (2010), de relatoria de Carlos Ayres Britto.  

Especificamente sobre o fundamento da gravidade abstrata do delito, o Ministro 

Marco Aurélio, em julgamento do Habeas Corpus 83.943/MG (2004), asseverou 

categoricamente que “Os elementos próprios à tipologia bem como as circunstâncias da prática 

delituosa não são suficientes a respaldar a prisão preventiva, sob pena de, em última análise, 

antecipar-se o cumprimento de pena ainda não imposta”. (STF, 2004).  

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em linhas gerais, também  

acompanha o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao sustentar que o clamor público, o 

risco à credibilidade da justiça e a gravidade abstrata do delito não são argumentos que, por si 

só, autorizam a decretação da prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública. 
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Os referidos precedentes podem ser constatados em inúmeros julgados, a exemplo dos Habeas 

Corpus 461.263/RJ (2018), de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior e 450.598/MG 

(2018), sob relatoria da Ministra Laurita Vaz, bem como do Recurso Ordinário sob Habeas 

Corpus 93.681/MS (2018), de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.  

Diante de tais considerações, é possível perceber que há certa uniformidade nos  

entendimentos dos tribunais superiores no que tange a prisão preventiva para garantia da ordem 

pública. A conceituação jurisprudencial mais aceita para a aludida expressão funda-se na 

necessidade de proteger o meio social da reiteração delitiva do indivíduo sob o qual recairá a 

medida ou da sua ameaça à população em razão da prática de um crime executado de forma 

especialmente grave. Assim, na presença de qualquer uma dessas situações, a prisão preventiva 

poderá ser decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, desde que preenchidos os 

demais requisitos legais.  

Em contrapartida, na suposta existência de um crime considerado grave, não por  

sua gravidade concreta e a forma como foi executado, mas por ser um delito desaprovado 

socialmente de maneira abstrata, não há fundamento suficiente para que a prisão preventiva seja 

decretada. De igual modo, o risco a credibilidade da justiça e o clamor público não se 

enquadram como argumentos idôneos para configuração do risco à garantia da ordem pública.  

Verifica-se, portanto, que tanto o Supremo Tribunal Federal, como o Superior 

Tribunal de Justiça concebem a noção de ordem pública, não vislumbrando, todavia, a 

inconstitucionalidade de tal expressão frente a violação aos princípios da legalidade, da 

determinação taxativa e da presunção de inocência. Não obstante esse posicionamento, ainda 

persistem as incongruências entre a decretação da prisão preventiva para resguardo da ordem 

pública e a ausência do caráter cautelar de tal medida.  

Apesar dos precedentes dos tribunais superiores acerca da matéria, mantem-se em  

sede de primeira e de segunda instância decisões em que a prisão preventiva decretada sob o 

fundamento da ordem pública tem como argumentos o clamor público, o risco à credibilidade 

da justiça e a gravidade abstrata do delito. A título de exemplo, cita-se o Habeas Corpus 

201500010081507/PI (2016), de relatoria do Desembargador Edvaldo Pereira de Moura, no 

qual decidiu-se pela configuração de constrangimento ilegal do paciente em função do decreto 

preventivo emitido por Juiz de Direito fundamentar a prisão na gravidade abstrata do delito e 

no clamor público. De semelhante modo, no Habeas Corpus 10000130850555000/MG (2014), 

sob relatoria do Desembargador Corrêa Camargo, foi concedida ordem em favor do paciente, 

que teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo Juiz de Direito da Vara 
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Criminal da Comarca de Nepomuceno. Conforme o voto do relator, o magistrado fundamentou 

sua decisão nos seguintes termos:  

  
Nesse contexto, ontem, ao chegar do Fórum, alguns servidores vieram me falar do 

"acidente" de domingo, em que a mistura de álcool e direção tinha resultado em grave 

acidente com morte de um pai de família. O mesmo sucedeu durante as audiências da 

tarde e, à noite de ontem, na academia de ginástica: o estado de choque da comunidade 

é enorme, todos transtornados com os acontecimentos e, embora de forma velada, com 

o risco de perpetuar-se a famosa" impunidade ", haja vista que" rico não fica preso ". 

(TJMG, 2014, p. 5).  

  

Da análise do excerto é possível constatar que o argumento utilizado pelo juízo de  

primeiro grau para caracterizar o risco a “garantia da ordem pública” baseou-se no clamor 

público, bem como evidenciou que o objetivo da imposição da medida não tinha caráter 

cautelar, mas fins puramente punitivos, típicos das penas privativas de liberdade.  

Importante salientar ainda que, apesar dos avanços da jurisprudência em buscar  

um sentido mais uniforme para a aludida expressão, ao longo dos anos de vigência do Código 

de Processo Penal inúmeros foram os entendimentos acerca do que consistiria o risco à  

“ordem pública”. Segundo Eugênio Pacelli (2012, p. 549), “Houve tempo em que se defendia a 

prisão preventiva do acusado até mesmo para o fim da proteção de sua integridade física, como 

se não fosse do Estado a responsabilidade pela atividade não jurisdicional de segurança 

pública”. Tais considerações apenas atestam que os entendimentos sobre o tema podem ser 

diversificados e, consequentemente, ameaçadores do direito fundamental à liberdade.  

  

6.1.2 Conceito Doutrinário  

  

Diante da indeterminação conceitual da “garantia da ordem pública” e a  

consequente dificuldade em estabelecer em quais situações a ordem social encontra-se em risco, 

a doutrina se debruçou em estudos com o fim de desvendar o real significado da expressão. Sob 

esse enfoque, Gustavo Henrique Badaró (2016), ao analisar o texto legal e as mudanças recentes 

na sistemática cautelar, afirma que uma interpretação da Lei n. 12.403 de  

2011, especialmente do inciso I do art. 282, caput, torna possível sustentar que há risco a  

“garantia da ordem pública” quando houver fundadas possibilidades do indivíduo, sob o qual 

recairá a medida, praticar novas infrações penais. De acordo com o autor, o art. 282, inciso I, 

do aludido diploma legal, delimita três situações distintas ao estabelecer quando será necessária 

a aplicação de medidas cautelares. A primeira para aplicação da lei penal, a segunda para 
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investigação ou instrução criminal e a terceira para evitar a prática de infrações penais, nos 

casos expressamente previstos em lei. A prisão preventiva para ordem pública não tem como 

finalidade nenhuma das duas primeiras situações. Assim, Badaró (2016) sustenta que resta a 

terceira opção, “para evitar a prática de infrações penais” (BRASIL, 1941), como hipótese de 

aplicação da referida medida cautelar. Nesse sentido, expõe:  

  

A prisão para garantia da ordem pública não tem finalidade de assegurar a “instrução 

criminal” nem a “aplicação da lei penal”, até porque tais escopos são expressamente 

previstos no próprio caput do art. 312, ao lado da garantia da ordem pública. Portanto, 

a única interpretação que, de maneira menos imperfeita, poderia compatibilizar o art. 

282, caput, I, com o caput do art. 312 é considerar que a prisão preventiva para 

“garantia da ordem pública” representa um dos “casos expressamente previstos” em 

que a medida, por exemplo, a prisão, é decretada “para evitar a prática de infrações 

penais”. Ou seja, mesmo para aqueles que admitem a constitucionalidade da prisão 

para garantia da ordem pública, sua aplicação tem que ficar restrita aos casos em que 

se busca evitar a reiteração criminosa. (BADARÓ, 2016, p. 1030).  

  

Eugênio Pacelli (2012) corrobora com o entendimento supracitado. Conforme o  

autor, a Lei n. 12.403, ao estabelecer que as medidas cautelares serão adotadas observando, 

além da necessidade para aplicação da lei penal e da conveniência da persecução penal, a 

necessidade de impedir a prática de delitos, aparentemente adotou como risco a “garantia da 

ordem pública” a possibilidade de reiteração criminosa do agente. De igual modo, Nestor 

Távora e Rosmar Rodrigues Alencar (2012, p. 581), sobre a garantia da ordem pública, 

entendem que “a decretação da preventiva com base neste fundamento, objetiva evitar que o 

agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal”. Importante salientar, 

contudo, que essa interpretação da doutrina apenas busca conceituar a expressão utilizada no 

texto legal. Isso não significa que os autores não veem as incongruências e a possível violação 

de princípios constitucionais na manutenção da aludida expressão no diploma legal.  

Nesse ponto, percebe-se que a noção de risco a “garantia da ordem pública”, para  

parte da doutrina, coincide com um dos entendimentos dos tribunais superiores sobre a 

finalidade da prisão preventiva decretada sob tal fundamento. Contudo, a aplicação da medida 

como forma de impedir a reiteração delitiva do agente, claramente foge a instrumentalidade 

necessária a todas as medidas cautelares, o que torna a sua decretação inconstitucional ante o 

princípio da presunção de inocência – conforme se demonstrará posteriormente.  
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6.2 Garantia da ordem pública: a (ino) observância aos princípios da legalidade e da  

determinação taxativa  

  

Sabe-se que o princípio da legalidade e o princípio da determinação taxativa  

possuem aplicação indispensável nos campos do Direito Penal e Direito Processual Penal 

brasileiros. Sobre o ponto, Odone Sanguiné afirma:  

O princípio da legalidade da repressão (nulla coactio sine lege) também se aplica às 

medidas cautelares coercitivas aplicáveis no processo penal. Qualquer espécie de 

medida cautelar (prisão cautelar e medidas alternativas à prisão) somente pode ser 

aplicada pelo juiz ou tribunal nos casos expressamente previstos na Constituição 

Federal e na legislação infraconstitucional. Portanto, inadmissível o denominado 

“poder geral de cautela” do juiz no processo penal que o habilite a decretar medidas 

atípicas não previstas em lei (princípio da taxatividade das medidas cautelares 

pessoais) [...] Tal como ocorre com a limitação de qualquer direito fundamental, a 

restrição da liberdade no processo penal deve estar prevista legalmente por lei federal 

aprovada pelo Congresso Nacional. A lei que regula o direito fundamental à liberdade 

pessoal constitui um limite num duplo sentido: por um lado, porque expressamente 

determina as fronteiras inerentes ao direito, de maneira que não cabem outras senão 

as expressamente previstas e, por outro lado, porque estabelece a margem de atuação 

Estatal que não pode ir mais além, em sua função repressora, dos limites estabelecidos 

na norma. (SANGUINÉ, 2014).  

  

Partindo dessa premissa, conclui-se que as palavras utilizadas no texto legal  

devem possuir, sempre que possível, significado preciso, claro e objetivo. Tal necessidade 

decorre, como já exposto anteriormente, da busca pela limitação do jus puniendi estatal e o 

consequente respeito as garantias e direitos individuais dos cidadãos. A partir disso, portanto, 

será realizada a imprescindível análise da constitucionalidade da expressão “garantia da ordem 

pública”.   

A vagueza da referida locução, conforme percebe-se no transcorrer do presente  

trabalho, se atesta por meio das inúmeras significações que lhe são atribuídas. Ao longo da 

vigência do Código de Processo Penal o risco a garantia da ordem pública já se manifestou por 

meio do clamor público, da gravidade abstrata do delito, do risco à credibilidade da justiça, da 

necessidade de proteção da integridade física do acusado, da latente possibilidade de sua 

reiteração criminosa e da gravidade concreta do crime praticado. Essas diversas tentativas de 

conceituação demonstram que o texto legal não foi capaz de trazer ao sujeito a quem se destina 

a norma em quais situações o risco a ordem pública manifesta-se iminente e a prisão preventiva 

torna-se a medida cabível.  

A partir dessas considerações, constata-se que tanto a jurisprudência como a  

doutrina não sabem ao certo quando a ordem pública se encontra em perigo. Diante desse 

desconhecimento, alguns juristas, por meio de inúmeras manobras linguísticas e um incansável 
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exercício mental, buscam conceituar o termo e demonstrar, através de uma atividade 

argumentativa extremamente discricionária, como a prisão preventiva é necessária no caso 

concreto.   

A imprecisão conceitual do termo “garantia da ordem pública”, seguida do  

exercício argumentativo realizado pelos magistrados para conceituar a aludida locução, tornam 

a prisão preventiva, providência gravosa e excepcional, uma medida à mercê da criatividade e 

dos sentimentos revanchistas inatos a qualquer ser humano. A lei dá espaço para a pura 

argumentação, de forma que as garantias do Estado Democrático de Direito caem por terra. 

Nesse sentido, Aury Lopes Jr., leciona:  

  

Grave problema encerra ainda a garantia para ordem pública, pois se trata de um 

conceito vago, impreciso, indeterminado e despido de qualquer referencial semântico. 

Sua origem remonta a Alemanha na década de 30, período em que o nazifascismo 

buscava exatamente isso: uma autorização geral e aberta para prender. Até hoje, ainda 

que de forma mais dissimulada, tem servido a diferentes senhores, adeptos dos 

discursos autoritários e utilitaristas, que tão bem sabem utilizar dessas cláusulas 

genéricas e indeterminadas do Direito para fazer valer seus atos prepotentes. (LOPES 

JR., 2011, p. 91).  

  

Assim, diante de existência de uma expressão de caráter extremamente aberto,  

como é o caso da “garantia da ordem pública”, o direito à liberdade – que só pode ser limitado 

antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória nos casos expressamente previstos 

em lei – encontra-se em iminente ameaça. Sob esse enforque, Antonio Magalhães Gomes Filho, 

afirma:  

[...] em primeiro lugar, não se pode cogitar em matéria criminal de um “poder geral 

de cautela”, através do qual o juiz possa impor ao acusado restrições não 

expressamente previstas pelo legislador, como sucede no âmbito da jurisdição civil; 

tratando-se de limitação de liberdade, é indispensável a expressa permissão legal para 

tanto, pois o princípio da legalidade dos delitos e das penas não diz respeito apenas ao 

momento da cominação, mas à “legalidade da inteira repressão”, que põe em jogo a 

liberdade da pessoa desde os momentos iniciais do processo até a execução da pena. 

(GOMES FILHO, 1991, p. 57).  

  

 Partindo de tal pressuposto, para que a prisão preventiva possa estar em  

conformidade com as exigências do Estado Democrático de Direito e com os dispositivos 

constitucionais, é preciso que suas hipóteses de decretação estejam expressamente previstas no 

texto legal. Nesse sentido, Odone Sanguiné (2014) assevera que a legalidade e a taxatividade 

impõem que “[...] a lei processual deve tipificar tanto as condições de aplicação, como o 

conteúdo das intromissões dos poderes públicos no âmbito dos direitos fundamentais dos 

cidadãos”.   
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Dessa forma, os dispositivos que tratam da prisão em comento devem ostentar  

caráter preciso e definido, sem que cláusulas genéricas e abstratas sejam invocadas com o fim 

de cercear a liberdade individual. Cita-se como exemplo a prisão preventiva aplicada sob o 

fundamento da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 

Nesses casos, o legislador expressou de forma clara e objetiva as situações nas quais a aludida 

medida cautelar pode ser imposta. Não há que se realizar malabarismos para descobrir o que as 

locuções pretendem dizer. Assim, em função da clareza da lei em delimitar a prisão preventiva 

nessas situações, tais fundamentos encontram-se em conformidade com os princípios da 

legalidade e da determinação taxativa. Inclusive, nos referidos cenários, os magistrados não têm 

espaço para ampliar o alcance da prisão. Se no caso concreto a conduta do acusado não 

prejudicar o andamento do processo, das investigações preliminares ou colocar em risco a 

aplicação da lei penal, não há que se falar na decretação da medida.  

Essas circunstâncias, contudo, não se encontram presentes na prisão preventiva  

sob o fundamento da garantia da ordem pública. Nesse caso, o magistrado, ao realizar sua 

interpretação sobre o significado da expressão, pode aplicá-la da maneira que melhor lhe 

aprouver – desde que realize uma atividade argumentativa capaz de demonstrar que, com o 

indivíduo em liberdade, a ordem pública encontra-se em risco. Acerca do tema, Gomes Filho 

expõe:  

No caso especial da prisão cautelar, o apelo à “ordem pública” representa em última 

análise, a superação dos limites impostos pelo princípio da legalidade estrita, que se 

postula fundamental à matéria, para propiciar a atribuição de um amplo poder 

discricionário ao juiz, que nesse particular não fica sujeito a limitações, senão da 

própria “sensibilidade”. (GOMES FILHO, 1991, p. 67).  

  

Apesar da jurisprudência dos tribunais superiores ter avançado na conceituação da  

garantia ordem pública e na delimitação das situações nas quais esta encontra-se em risco, tais 

precedentes não possuem força vinculante e não obrigam os magistrados a adotar os referidos 

parâmetros. Assim, é perfeitamente possível que em primeira instância a prisão preventiva seja 

decretada com base no clamor público gerado em função do crime supostamente praticado e o 

indivíduo sofra a restrição de sua liberdade com base nesse argumento. Claro que as chances 

da aludida decisão ser revista após a impetração de habeas corpus são reais, contudo, até que a 

ordem seja conhecida e concedida, o encarceramento já foi executado e o direito à liberdade 

restringido.  

Dessa forma, os princípios da legalidade e da determinação taxativa fazem recair  
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sobre o legislador o dever inescusável de utilizar um vocábulo preciso e determinado ao máximo 

em matéria penal e processual penal, incumbência que, infelizmente, não é satisfeita no art. 312, 

caput, do Código de Processo Penal com a existência da expressão “garantia da ordem pública”. 

Logo, o magistrado pode se valer de suas competências para aplicar a medida em situações em 

que acredita que há risco a ordem. Note-se: situações em que o próprio julgador considera que 

a ordem pública se encontra ameaçada. Não a lei em sentido estrito e os limites por ela 

estipulados, mas o próprio magistrado. Recai sobre o juiz, portanto, a incumbência de 

determinar em quais cenários o indivíduo está a perturbar a ordem pública. Conclui-se que: se 

preenchidos os requisitos legais dispostos nos artigos 311 e 313 do Código de Processo Penal e 

tendo praticando o agente uma conduta que, no repertório do magistrado, coloca em risco a 

ordem pública, a medida pode ser decretada e a liberdade individual cerceada.   

Essa conjuntura, todavia, não encontra guarida na Constituição Federal de 1988 e  

merece ser revista. A inexistência de um vocábulo que possua o condão de limitar a atuação 

estatal e estabelecer em quais situações a prisão preventiva para garantia da ordem pública 

torna-se medida a ser adotada pelo juízo, fazem com que a aplicação do instituto esteja 

subordinada a critérios puramente argumentativos, situação completamente inadmissível 

perante os postulados da legalidade e da determinação taxativa.  

Imperioso salientar que a expressão em exame não é um “referencial semântico”,  

como bem diz Gustavo Henrique Badaró (2016). Em outras palavras: a “ordem pública” não é 

locução capaz de limitar a atuação do magistrado e guiar sua interpretação. Pelo contrário.  

Conforme sustenta Aury Lopes Jr. (2017, p. 635), por possuir caráter indeterminado “presta-se 

a qualquer senhor, diante de uma maleabilidade conceitual apavorante [...]”. Assim, apesar de 

estar prevista de forma expressa no diploma legal, não satisfaz o princípio da legalidade, pois, 

para tanto, o corolário da determinação taxativa deve ser observado. Sob esse enfoque, Amilton 

Bueno de Carvalho, em voto no Habeas Corpus 70006140693/RS (2003), assevera:  

A ordem pública, requisito legal amplo, aberto e carente de sólidos critérios de 

constatação (fruto desta ideologia perigosista) – portanto antidemocrático –, 

facilmente enquadrável a qualquer situação, é aqui genérica e abstratamente invocada 

– mera repetição da lei –, já que nenhum dado fático, objetivo e concreto, há a 

sustentá-la. Fundamento prisional genérico, anti-garantista, insuficiente, portanto! 

(TJRS, 2003, p. 6).  

  

Com base nessa e nas demais considerações, é possível afirmar que, por estar em  

desacordo com os princípios da legalidade e da taxatividade, a garantia da ordem pública 

apresenta-se como fundamento inidôneo para a privação da liberdade individual. Conforme  
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Antonio Magalhães Gomes Filho (1991, p. 67) a nebulosidade da aludida expressão “tem uma 

destinação clara: a de fazer prevalecer o interesse da repressão em detrimento dos direitos e 

garantias individuais”. Nesse sentido, a prisão decretada sob tal argumento é inconstitucional e 

não merece prosperar no ordenamento jurídico brasileiro.   

    

6.3 A Ausência de cautelaridade da prisão preventiva para garantia da ordem pública  

  

Como bem foi exposto ao longo da presente pesquisa, as medidas cautelares  

possuem finalidades específicas e constituem-se como mecanismos para garantir o correto 

transcurso da persecução penal e da aplicação da lei. Sendo a prisão preventiva uma espécie de 

medida cautelar, conclui-se que também deve carregar consigo a cautelaridade indispensável as 

referidas medidas. Contudo, conforme se verá a seguir, o encarceramento “cautelar” decretado 

sob o fundamento da ordem pública, não tem a finalidade voltada para os fins puramente ligados 

ao processo penal.  

A “garantia da ordem pública”, seja qual for a situação na qual encontra-se em  

risco, não visa a assegurar o correto andamento do procedimento. Nesse sentido, Fernando da 

Costa Tourinho Filho (2012, p. 686) afirma que a prisão preventiva decretada sob o referido 

fundamento “não tem qualquer intimidade com o processo penal, não apresentando caráter 

cautelar, como exigido”. Eugênio Pacelli, de forma semelhante, leciona:  

  

Percebe-se, de imediato, que a prisão para garantia da 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. (PACELLI, 2018, p. 573).  

  

Nesse ponto reside mais um aspecto problemático do objeto em estudo. Enquanto  

as prisões preventivas decretadas sob o fundamento da conveniência da persecução penal e da 

aplicação da lei possuem caráter cautelar, como bem explica Pacelli (2018), o argumento da 

garantia da ordem pública não serve a qualquer finalidade processual. Ao decretar a prisão 

preventiva sob o referido fundamento, o magistrado não tem como objetivo a tutela do 

procedimento, mas a segregação do indivíduo supostamente autor do delito. Como exposto ao 

longo do presente trabalho, os motivos que justificam a necessidade dessa segregação podem 

ser inúmeros, tantos que não podem sequer ser elencados neste texto.  

A partir desse raciocínio torna-se possível desenvolver o cerne do tema proposto. 

Gustavo Henrique Badaró (2016), ao realizar esclarecimentos acerca da cautelaridade das 
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medidas cautelares, afirma que através da análise da Constituição Federal de 1988 é 

perfeitamente possível concluir que para que a prisão preventiva não viole o princípio da 

presunção de inocência é necessário que sua finalidade seja voltada para a tutela do processo.  

Nas palavras do referido autor (2016, p. 1000) “a presunção de inocência não é incompatível 

com a prisão antes do trânsito em julgado da sentença, desde que tal prisão tenha natureza 

cautelar”. Dessa forma, constata-se que o encarceramento provisório, para estar de acordo com 

o art. 5º, inciso LVII, do texto constitucional, somente pode se propor a viabilizar o andamento 

das investigações policiais, do processo criminal e da aplicação da lei penal. A partir do instante 

em que tais finalidades são desviadas e a prisão preventiva apropria-se de objetivos que 

ultrapassam a sua natureza cautelar, a medida passa a estar em desacordo com a Magna Carta 

e, segundo Aury Lopes Jr. (2017, p. 647) “Assume contornos de verdadeira pena antecipada”.  

Assim, importa que a prisão preventiva tenha verdadeiro caráter cautelar para que  

possa ser considerada uma medida cabível e constitucional no território brasileiro. Caso 

contrário, a ordem do Estado Democrático de Direito e o princípio da presunção de inocência 

encontram graves entraves para sua materialização.   

Através da análise da expressão “garantia da ordem pública”, percebe-se que,  

apesar de sua amplitude, a prisão preventiva decretada sob o aludido fundamento pode se 

direcionar a inúmeras finalidades e objetivos, menos a guarida da persecução penal. Das 

situações em que a jurisprudência entende que há risco a ordem pública nenhuma das hipóteses 

tem como objetivo assegurar o correto transcurso do procedimento. Sob esse enfoque, Tourinho 

Filho preleciona:  

  

Certo que o nosso Código de Processo Penal, da década de 40, ainda sob a influência 

fascista que inspirou a Carta de 1937, merece pequena reforma para restringir a 

medida extrema apenas e tão somente a duas situações: impedir que o acusado 

perturbe a instrução criminal ou queira tornar ineficaz a sanção a ser-lhe imposta. 

Outra qualquer circunstância que venha a autorizá-la é genuinamente inconstitucional 

por implicar uma antecipação da pena, arrostando o princípio da presunção de 

inocência, dogma constitucional, e malferindo o princípio fundamental da dignidade 

da pessoa humana. (TOURINHO FILHO, 2012, p. 682).  

  

Partindo de tal ponto, a impossibilidade de coexistência entre o princípio da  

presunção de inocência e a prisão preventiva decretada sob o fundamento da garantia da ordem 

pública será analisada a seguir.  
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6.4 O princípio da presunção de inocência frente a decretação da prisão preventiva sob o  

fundamento de garantia da ordem pública: a impossibilidade de coexistência  

  

Diante das considerações anteriormente realizadas, torna-se possível vislumbrar  

que a prisão preventiva para garantia da ordem pública, ao ser direcionada para outros fins que 

não os processuais, adquire traços problemáticos ante a Constituição Federal de 1988 e seus 

princípios. Dentro das possibilidades de risco a garantia da ordem pública já elencadas pela 

jurisprudência, não há uma sequer que assuma caráter cautelar e se demonstre vital para o 

correto desenvolvimento da persecução penal. Quais seriam, portanto, as funções atribuídas a 

prisão cautelar quando a ordem pública supostamente encontra-se em risco? Quais os objetivos 

do magistrado ao segregar um indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória?  

Com base no clamor público, na gravidade abstrata do delito, no risco à  

credibilidade da justiça, na necessidade de proteção da integridade física do acusado, na latente 

possibilidade de sua reiteração criminosa e na gravidade concreta do crime praticado, a prisão 

preventiva para garantia da ordem pública costuma ser decretada. Os aludidos fundamentos, 

todavia, não se ligam a cautelaridade imprescindível a todas as medidas cautelares. Partindo de 

tal raciocínio, Antonio Magalhães Gomes Filho assevera:  

  

À ordem pública, relacionam-se todas aquelas finalidades do encarceramento 

provisório que não se enquadram nas exigências de caráter cautelar propriamente 

ditas, mas constituem formas de privação da liberdade adotadas como medidas de 

defesa social: fala-se, então, de “exemplaridade”, no sentido de imediata reação ao 

delito que teria como efeito satisfazer o sentimento de justiça da sociedade; ou, ainda, 

em prevenção especial, assim entendida a necessidade de se evitar novos crimes; uma 

primeira infração pode revelar que o acusado é acentualmente propenso a práticas 

delituosas ou, ainda, indicar a possível ocorrência de outras, relacionadas à supressão 

de provas ou dirigidas contra a própria pessoa do acusado. (GOMES FILHO, 1991, p. 

67).  

  

Com base no excerto, percebe-se que os fundamentos que normalmente costumam  

ilustrar o risco à ordem pública confundem-se com as funções reais da pena. Cezar Roberto 

Bitencourt (2012, p. 141), ao tratar das teorias da prevenção, afirma que a prevenção geral “[...] 

têm como fim a prevenção de delitos incidindo sobre os membros da coletividade social”. De 

igual modo, Zaffaroni e Pierangeli (2009, p.108), afirmam que “na prevenção geral a pena surte 

efeito sobre todos os membros da comunidade jurídica que não delinquiram”. Assim, através 

da aplicação da sanção penal, a aludida teoria tem como objetivo impedir que novos crimes 

venham a ocorrer na sociedade. A prevenção geral divide-se em negativa e positiva. Bitencourt 
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(2012, p. 143) aduz que a teoria da prevenção geral negativa “produz no indivíduo uma espécie 

de motivação para não cometer delitos” ante a existência de uma sanção penal a ser imposta em 

função da conduta praticada. Assim, a reprimenda aplicada ao agente é forma de demonstrar ao 

meio social quais as consequências decorrentes da transgressão à lei penal. A punição que recai 

sobre o indivíduo torna-se uma espécie de mecanismo que atuará sobre os demais membros da 

sociedade para desencorajá-los da prática de qualquer delito. Por sua vez, na teoria da prevenção 

geral positiva, segundo o referido autor (2012, p. 145), “A pena passa, então, a assumir uma 

finalidade pedagógica e comunicativa de reafirmação do sistema normativo, com o objetivo de 

oferecer estabilidade ao ordenamento jurídico”. Busca-se, por meio da aludida teoria, que a 

aplicação da pena possa provocar nos integrantes da sociedade um sentimento de crença no 

Direito Penal e uma aparente sensação de segurança.   

A prevenção especial, ainda segundo Cezar Roberto Bitencourt (2012), ao  

contrário da prevenção geral, volta-se diretamente para o indivíduo que praticou a conduta 

delitiva. Luigi Ferrajoli (2010), ao tratar das doutrinas da referida espécie de prevenção, afirma 

que a teoria da prevenção especial negativa tem, na aplicação da pena, a função de “neutralizar” 

ou eliminar o condenado. A teoria da prevenção especial positiva, por sua via, busca a 

ressocialização do agente e sua reeducação, para que não mais reitere na conduta criminosa.  

Diante das referidas considerações, percebe-se que é inegável que a prisão  

preventiva para garantia da ordem pública, além não visar a tutela da instrução e do processo 

criminal, carrega consigo as funções reais da pena, sejam elas gerais ou especiais. Nesse sentido, 

Odone Sanguiné leciona:  

  

[...] quando se argumenta com razões de exemplaridade, de eficácia da prisão 

preventiva na luta contra a delinquência e para restabelecer o sentimento de confiança 

dos cidadãos no ordenamento jurídico, aplacar o clamor público criado pelo delito etc. 

que evidentemente nada tem a ver com os fins puramente cautelares e processuais que 

oficialmente se atribuem à instituição, na realidade, se introduzem elementos 

estranhos à natureza cautelar e processual, que oficialmente se atribuem à instituição, 

questionáveis tanto desde o ponto de vista jurídico-constitucional como da perspectiva 

político-criminal. Isso revela que a prisão preventiva cumpre funções reais 

(preventivas gerais e especiais) de pena antecipada incompatíveis com sua natureza. 

(SANGUINÉ, 2001, p. 114 apud LOPES JR., 2017, p. 642).  

  

Sob esse enfoque, a prisão preventiva decretada com base no fundamento do  

clamor público – que, conforme já foi exposto, é manifesto através do grande impacto social 

causado pelo delito e a sensação de insegurança provocada na comunidade, que muitas vezes é 

maximizada pelo incessante trabalho midiático – não está de acordo com o princípio da 
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presunção de inocência. Pergunta-se: o que pretende a sociedade quando clama pela prisão do 

acusado? Antes disso, o que pensam os membros do corpo social ao exigirem a prisão do 

agente? Primeiramente, tem-se que esse meio já presume que o sujeito sob o qual recairá a 

medida é culpado. Através da referida conclusão, a sociedade clama pelo seu encarceramento, 

com vistas a fazer valer a lei e gerar uma crença de segurança na comunidade. A partir de tal 

percepção, o magistrado funda sua decisão com base na garantia da ordem pública, que parece 

estar ameaçada em função do impacto social gerado pelo delito. O julgador, por sua via, no 

momento em que dá abertura a referida fundamentação, apenas atesta a condenação antecipada 

do agente realizada pelo meio social, utiliza a prisão preventiva com as funções de proteger a 

sociedade de um indivíduo que, até o momento, deve ser considerado inocente e busca acalmar 

os ânimos exaltados em função da prática do crime. O raciocínio apenas comprova que o 

argumento do clamor público carrega consigo funções de pena, especialmente no que tange a 

teoria da prevenção geral positiva. Assim, o magistrado aplica a prisão preventiva para garantia 

da ordem pública com base no clamor social para que a crença da sociedade no Direito Penal 

seja assegurada e mantida.  

Nesse sentido, Sanguiné (SANGUINÉ, 2001, p. 115 apud LOPES JR., 2017, p.647) 

declara que a  aludida prisão cautelar, ao ser decretada, é empregada com as funções de 

“prevenção geral, na medida em que o legislador pretende contribuir à segurança da sociedade, 

porém deste modo se está desvirtuando por completo o verdadeiro sentido da prisão provisória 

ao atribuir-lhe funções de prevenção que de nenhuma maneira está chamada a cumprir”. A partir 

disso, percebe-se que o instituto da prisão preventiva para garantia da ordem pública já foi 

introduzido no ordenamento jurídico com os objetivos completamente desvirtuados, visto que 

se confundem com as funções da pena.  

De semelhante modo, o risco a garantia da ordem pública, caracterizado através  

da gravidade abstrata do delito, não se apresenta como fundamento idôneo para decretação da 

prisão preventiva. Além da ausência de cautelaridade do instituto, a decisão que determina o 

encarceramento do indivíduo com base apenas na gravidade do delito considerada de maneira 

abstrata, conforme entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 

julgamento do Habeas Corpus 378.674/ SP (2017), não se apresenta motivada. De acordo com 

o relator, Ministro Nefi Cordeiro, as decisões que justificam a prisão com base em 

fundamentações abstratas e meras presunções não se demonstram idôneas para a decretação da 

medida. Nesses casos, o magistrado não descreve qual o modus operandi utilizado pelo agente 

para a prática do crime e apenas considera que a tipificação na qual se enquadra sua conduta já 



52  

  
é grave por si só. Em julgado semelhante, no Habeas Corpus 90.862/SP (2007), sob relatoria 

do Ministro Eros Grau, é concedida a liberdade provisória a paciente preso preventivamente 

com base na garantia da ordem pública – mais especificamente, na gravidade abstrata do delito. 

Conforme a decisão combatida pelo remédio constitucional (STF, 2007, p. 573), o juiz, sem 

nem ao menos se debruçar em detalhes do caso, parte do pressuposto que o crime praticado pelo 

paciente – homicídio duplamente qualificado – demonstra-se “[...] de extrema gravidade, 

violência, que causa repulsa e temor à sociedade [...]”. Em contrapartida, leciona o relator em 

seu voto:  

  

A gravidade do crime e a presunção de periculosidade do paciente foram consideradas 

pelo juiz para a decretação da sua prisão preventiva. Presunção sim, porque o juiz, 

emitindo considerações subjetivas, enfatizou que, em razão da gravidade do crime, o 

paciente põe em risco a sociedade. Esses fundamentos, na linha da farta jurisprudência 

desta Corte, não justificam a prisão cautelar para garantia da ordem pública, em 

especial tratando-se de réu primário e de bons antecedentes. A gravidade do crime há 

de ser considerada no cálculo da pena; não serve, por si só, à decretação da prisão 

cautelar. (STF, 2007, p. 574).  

  

Por meio de tais considerações, constata-se que a prisão preventiva decretada em  

função da gravidade abstrata do delito, assim como o clamor público, apresenta finalidades de 

prevenção geral e especial. A aplicação da medida não se destina a satisfazer as necessidades 

das investigações preliminares ou do processo penal, mas tem como objetivo atuar diretamente 

sobre a sociedade com o fim de evitar a prática de delitos. A medida ainda atua diretamente 

sobre a pessoa do acusado, com a função de impedir a sua reiteração criminosa. Nesse ponto, 

salienta-se que a referida reiteração é uma mera presunção baseada na gravidade abstrata do 

delito praticado pelo agente. Assim, conforme o Ministro-relator Sepúlveda Pertence, em 

julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 79.200/BA (1999), a prisão preventiva 

decretada com base na gravidade abstrata do delito nada mais é que a antecipação da sanção 

penal sobre o agente, visto que nesse caso a prisão é “[...] confundida com a autorização para 

utilizar a medida com fins, não apenas de prevenção especial, já em si discutível, mas sobretudo 

de prevenção geral, de todo incompatíveis com a presunção constitucional de não 

culpabilidade”. (STF, 1999).  

O argumento da credibilidade da justiça, por sua vez, apesar de já ter sido  

rechaçado pelos tribunais superiores, ainda costuma ser aplicado em decisões que decretam a 

prisão preventiva. Conforme preleciona Aury Lopes Jr. (2017), as decisões que aplicam a 

aludida medida “cautelar” com base na garantia da ordem pública, carregam fundamentos que 
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justificam o cárcere do agente para que seja reestabelecida a credibilidade nas instituições 

jurídicas.  

Todavia, o que se pretende através da utilização do referido argumento é a  

segregação de um indivíduo, que supostamente agiu de maneira desviante, para demonstrar ao 

meio social que o Direito Penal é eficaz. Dessa forma, o magistrado impõe a prisão preventiva 

para exteriorizar a sociedade que as instituições jurídicas não permanecem inertes ante a prática 

de um delito. A medida é aplicada, segundo Edilson Mougenot Bonfim (2012, p. 518), para 

“resguardar a própria credibilidade da justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem 

jurídica, posta em xeque pela conduta criminosa e por sua repercussão na sociedade”. A partir 

disso, o referido instituto assume novamente as funções reais da pena, trasvestindo-se de medida 

cautelar legalmente delimitada para gerar nos membros da comunidade um sentimento de 

segurança e fé no ordenamento jurídico penal, tal como delimita, em linhas gerais, a teoria da 

prevenção geral positiva – que, conforme Luiz Regis Prado (2012, p. 630) tem como objetivo 

gerar “ [...] o efeito de confiança, que se consegue quando o cidadão vê que o Direito se impõe”.  

Ao se debruçar sob o argumento da credibilidade da justiça, Aury Lopes Jr. (2017, 

p. 650) explicita que as instituições jurídicas não estão à mercê das práticas delitivas a ponto de 

restarem ameaçadas. Salienta ainda que a partir do momento em que o Poder Judiciário deve 

utilizar a pena de prisão para sua autolegitimação “anuncia um grave retrocesso ao estado 

policialesco e autoritário, incompatível com o nível de civilidade alcançado”.  

Nesses termos, percebe-se que a prisão preventiva decretada sob o fundamento da  

garantia da ordem pública – garantia que se encontra em aparente “risco” quando não 

assegurada a credibilidade das instituições jurídicas – não possui qualquer caráter cautelar. 

Antes disso, constitui-se como medida incapaz de tutelar as investigações preliminares, bem 

como o processo criminal, com funções claras de pena. A partir de tais premissas, a prisão 

decretada com base no argumento em questão demonstra-se em total desconformidade com o 

princípio da presunção de inocência e o Estado Democrático de Direito.  

Nessa perspectiva, o ministro Celso de Mello, em relatoria do Habeas Corpus  

80.719/SP (2001), assevera:  

  

A prisão preventiva não pode – e não deve – ser utilizada pelo Poder Público, como 

instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois 

no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas, prevalece o princípio 

da liberdade, incompatível com punições sem processo e inconciliável com 

condenações sem defesa prévia. A prisão preventiva não deve ser confundida com a 

prisão penal – não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas 
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destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da 

atividade estatal desenvolvida no processo penal. (STF, 2001, p. 143).  

  

Com base no excerto e nas demais considerações realizadas anteriormente, a partir  

do momento em que a prisão preventiva se afasta da finalidade cautelar inerente a sua natureza 

e assume funções de prevenção geral e especial a medida se torna um verdadeiro mecanismo 

para punição antecipada do agente. Sob esse enfoque, Roberto Delmanto Junior (2001, p.183) 

afirma que nesses termos o encarceramento se torna um “inaceitável instrumento de justiça 

sumária”. O autor (2001, p. 183) completa ainda que “Não há como negar, com efeito, que ao 

se aceitar a prisão provisória de alguém, para que a sociedade não se sinta perturbada, 

amedrontada, desprotegida etc., estar-se-á presumindo a culpabilidade do acusado [...].   

Dessa forma, a inconstitucionalidade da prisão preventiva para garantia da ordem  

pública por grave violação ao princípio da presunção de inocência é conclusão que se impõe 

ante as verdadeiras funções atribuídas à medida. Essa inconstitucionalidade decorre da adoção 

pelo legislador de um termo desprovido de qualquer significado, que, além de estar à disposição 

do magistrado para ser utilizado da forma que lhe aprouver, não se direciona para as finalidades 

cautelares das prisões antes do trânsito em julgado da sentença. Assim, na possibilidade de 

ocorrência de uma prisão processual sem qualquer finalidade cautelar, que visa a punição 

antecipada do agente, o princípio da presunção de inocência se torna inócuo, de acordo com 

Luigi Ferrajoli (2010). Conforme o autor, na medida em que a prisão preventiva foi se 

alastrando pelas constituições e diplomas infralegais, deixando de ser uma medida voltada 

diretamente para as finalidades processuais e a ser utilizada com fins de prevenção, a presunção 

de inocência e suas garantias se esvaziaram.   

Todavia, de acordo com o art. 1º da Constituição Federal de 1988, “A República 

Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito [...]”. (BRASIL, 1988). Assim, segundo 

a Carta Magna, o Estado brasileiro não concebe a violação de direitos e garantias fundamentais 

e, por consequência, deve prezar pela máxima aplicação do princípio da presunção de inocência. 

O esvaziamento de tal postulado não comunga com o Estado Democrático de Direito, razão 

pela qual a prisão preventiva decretada sob fundamento da garantia da ordem pública é 

inconstitucional e deve ser revista, seja por meio de uma reforma no diploma legal no qual está 

inserida, seja através do controle constitucionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal.  
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6.4.1 O argumento da reiteração delitiva e a (in)constitucionalidade da parte final do 

artigo 282, caput, inciso I, do Código de Processo Penal  

  

Luigi Ferrajoli (2010) afirma que as doutrinas da prevenção, em linhas gerais,  

buscam evitar a repetição de delitos pelo réu. Como exposto em trecho anterior da presente 

pesquisa, tais doutrinas têm como objetivo conferir a pena determinadas funções, as quais não 

devem recair sobre as medidas cautelares previstas no ordenamento jurídico. Em outras 

palavras: as finalidades das sanções penais não se confundem com as finalidades das medidas 

cautelares. Assim, toda e qualquer medida “cautelar” imposta ao longo das investigações 

preliminares ou do processo criminal, que tenha por objetivo uma das funções de prevenção, 

viola frontalmente ao princípio da presunção de inocência e, consequentemente, é 

inconstitucional.  

Através da análise da jurisprudência pátria é possível constatar que, segundo o  

entendimento dos tribunais superiores, a ameaça à garantia da ordem pública se demonstra 

materializada quando são reais e concretos os riscos de reiteração delitiva do agente. Nesse 

sentido, em julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 54.613/SP (2014), o relator, 

Ministro Gurgel de Faria, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento 

ao recurso ordinário interposto contra acórdão denegatório do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

que manteve a prisão preventiva do acusado, preso em flagrante delito pelo crime de furto 

qualificado. Em seu voto, apesar de reconhecer que a prisão preventiva é medida excepcional, 

que não deve violar o princípio da presunção de inocência, aduz que a referida providência 

requer manutenção com fim de impedir a reiteração delitiva do agente.   

De semelhante modo, a Ministra Laurita Vaz, em relatoria do Recurso Ordinário  

em Habeas Corpus 46.190/MG (2014), negou provimento ao recurso apresentado pela 

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais que tinha como objetivo a liberdade provisória 

do acusado – flagranteado na posse de pequena porção de crack – pela suposta prática do delito 

de tráfico de drogas. Em seu voto, a Ministra da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça 

asseverou que o fato do indivíduo ser reincidente específico no crime de tráfico de entorpecentes 

torna a prisão preventiva necessária com fim de impedir sua reiteração criminosa.  

O Ministro Sebastião Reis Júnior, em julgamento do Recurso Ordinário em Habeas 

Corpus 81.353/RS (2017), negou provimento ao recurso que tinha como objetivo a revogação 

da prisão preventiva do recorrente ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da 

prisão. Conforme a decisão emitida pelo relator, integrante da Sexta Turma do Superior 
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Tribunal de Justiça, o acusado teria sido preso em flagrante pela suposta prática do delito de 

moeda falsa – disposto no art. 289, §1º do Código Penal – enquanto cumpria pena em regime 

aberto pelo cometimento de outro crime. Nesse sentido, entendeu o referido Ministro que havia 

fortes indícios de que solto o acusado poderia praticar novas infrações penais. Os aludidos 

indícios, de acordo com o acórdão, baseiam-se no fato do indivíduo ter, supostamente, praticado 

o delito de moeda falsa enquanto cumpria pena. Por essa razão, o relator não vislumbrou a 

ocorrência de constrangimento ilegal e negou provimento ao recurso interposto pela defesa.  

No mesmo sentido dos julgados anteriores vão os entendimentos sedimentados  

nos Recursos em Habeas Corpus 44.981/MG (2014) e 100.403/MG (2018), ambos sob a 

relatoria da Ministra Laurita Vaz, e no Habeas Corpus 311.773/MS (2015), de relatoria do 

Ministro Newton Trisotto – Desembargador convocado do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina – no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Em todos os aludidos acórdãos a prisão 

preventiva é mantida para impedir a reiteração delitiva do agente. Em linhas gerais, os Ministros 

alegam que a existência de inquéritos policiais, ações criminais ou condenações penais 

definitivas constituem indícios suficientes para que se possa aferir que solto o indivíduo irá 

cometer novos delitos e, por consequência, abalar a ordem pública.  

O posicionamento do Supremo Tribunal Federal não diverge do entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça. O órgão de cúpula do Poder Judiciário, de acordo com os Habeas 

Corpus 122.622/MG (2014) e 118.038/MS (2014), concebe a prisão preventiva para garantia da 

ordem pública como instrumento para evitar a prática de novas infrações pelo indivíduo sobre 

o qual recairá a medida. O encarceramento se constitui como providência para proteger a 

população da ação de um possível criminoso, impedindo que novos crimes possam assolar a 

comunidade local.  

A noção da reiteração delitiva como argumento suficiente para materialização do  

risco à garantia da ordem pública, conforme Renato Brasileiro (2016), é corrente majoritária 

entre os processualistas. Segundo o autor (2016, p. 1297), a redação dada ao art. 282, caput, 

inciso I, do Código de Processo Penal, pela Lei n. 12.403, caminha nesse sentido, na medida 

em que se determinou que “as medidas cautelares poderão ser adotadas não só para tutelar a 

aplicação da lei penal e a investigação ou a instrução criminal, como também para evitar  a 

prática de infrações penais”. Assim, a partir do momento em que o diploma legal prevê a 

possibilidade de aplicação das medidas cautelares para evitar a reiteração delitiva e a “garantia 

da ordem pública” não se volta para a tutela da aplicação da lei penal nem da investigação 
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criminal, entende-se que, por eliminação, a prisão preventiva para proteção da ordem pública 

tem como objetivo impedir a prática de novas infrações penais.  

Esse entendimento, todavia, não vai de encontro com a Constituição Federal de 

1988. Gustavo Badaró, ao tecer críticas sobre a doutrina e jurisprudência nacionais que 

defendem a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública com base no risco 

de reiteração delitiva do agente, afirma:  

  
Não é possível, contudo, concordar com tais posicionamentos, nem aceitar a 

constitucionalidade da parte final do inciso I do caput do art. 282 do CPP, quando 

permite a prisão preventiva para evitar a reiteração criminosa. Tal dispositivo tenta, 

por meio de uma troca de etiquetas, chamar de cautelar o que, substancialmente é uma 

medida de segurança preventiva que, com base em uma pretensa periculosidade do 

agente, busca cumprir uma finalidade de prevenção especial. Isso, contudo, não é 

suficiente para mascarar sua patente incompatibilidade com a presunção de inocência. 

(BADARÓ, 2016, p. 1001).   

  

Diante de tais considerações a constitucionalidade da parte final do art. 282, inciso 

I, caput do Código de Processo Penal deve ser colocada em xeque ante a sua latente finalidade 

de prevenção especial. Segundo Cezar Roberto Bitencourt (2012), a referida teoria tem como 

objetivo impedir a prática de novos delitos. A partir disso é possível perceber que a prisão 

cautelar, ao atuar diretamente sobre a pessoa do acusado e ter como função central evitar a sua 

reiteração criminosa, é utilizada com finalidade de pena, se constituindo como verdadeira 

punição antecipada do inocente. Assim, a aplicação da prisão preventiva sob o 

supramencionado argumento viola frontalmente o princípio da presunção de inocência, visto 

que se sanciona o indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença com a mesma intenção 

com que se pune o declarado culpado por decisão definitiva. Nesse sentido, por meio de um 

juízo sumário, o magistrado determina o recolhimento do acusado ao sistema prisional, como 

se culpado fosse, por meio de uma providência com caráter puramente punitivo transvestida de 

medida cautelar.  

Nesse sentido, conforme Luigi Ferrajoli (2010), há uma verdadeira presunção da  

culpabilidade do acusado, na medida em que sua situação é, de certa forma, equiparada a do 

sujeito condenado por sentença transitada em julgado. O autor afirma:  

  

A perversão mais grave do instituto [...] foi a sua mutação de instrumento 

exclusivamente processual destinado à “estrita necessidade” instrutória para 

instrumento de prevenção e de defesa social, motivado pelas necessidades de impedir 

que o imputado cometa novos crimes. É claro que um argumento como esse, fazendo 

pesar sobre o imputado uma presunção de periculosidade baseada unicamente na 

suspeita da conduta delitiva, equivale de fato a uma presunção de culpabilidade; que, 

além disso, atribuindo à prisão preventiva as mesmas finalidades e o mesmo conteúdo 
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aflitivo da pena, serve para privá-la daquele único argumento representado pelo 

sofisma segundo o qual ela seria uma medida “processual”, “cautelar” ou até mesmo 

“não penal”, ao invés de ilegítima pena sem juízo. (FERRAJOLI, 2010, p. 509).  

  

Acerca da periculosidade do agente - argumento comumente utilizado pela  

jurisprudência para fundamentar a prisão em exame - o Ministro Dias Toffoli, em julgamento 

do Agravo Regimental em Habeas Corpus 141.170/SP (2017), afirma que esta se evidencia por 

meio da gravidade concreta do delito e dos riscos concretos que indicam a possível reiteração 

delitiva do imputado. No mesmo sentido, para Julio Fabbrini Mirabete (2001, p.  

386) a periculosidade do agente se manifesta na “perseverança da prática delitiva”. O referido 

argumento, conforme se extrai da jurisprudência pátria, vem servindo como referência de 

aferição do risco à garantia ordem pública no caso concreto.   

Sob esse enfoque, Renato Brasileiro (2016, p. 1296) afirma que “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”. Assim, a prisão processual em estudo não estaria violando o 

princípio da presunção de inocência, visto que não se realizaria um juízo de culpabilidade do 

acusado, mas sim uma aferição de sua periculosidade. Tal raciocínio, conforme expõe Antonio 

Magalhães Gomes Filho, não merece prosperar:  

  

Com relação ao discurso que procura justificar a prisão cautelar pela finalidade de 

prevenção especial, atribuindo-lhe o caráter de medida de segurança aplicada não com 

base em uma presunção de culpabilidade, mas sim tendo em vista a periculosidade do 

agente, ainda que considerada meramente acessória às demais finalidades do instituto, 

trata-se de mero jogo de palavras, que não consegue esconder a ofensa à regra 

constitucional. É que na raiz dessa colocação está evidente o reconhecimento da 

responsabilidade do sujeito pela prática do crime de que está sendo acusado; teme-se 

que, depois de haver praticado esse delito, cuja existência e autoria são dadas desde 

logo como certas, venha a praticar outros. (GOMES FILHO, 1991, p. 68).  

  

Percebe-se que o argumento construído pela jurisprudência para tornar a prisão  

preventiva adequada à luz da Constituição Federal de 1988 encontra entraves instransponíveis 

quando contraposto ao princípio da presunção de inocência. O juízo de periculosidade realizado 

pelo magistrado no momento de aferir a necessidade da medida não é desprovido da análise da 

culpabilidade do sujeito. O julgador não apenas reconhece que de fato o indivíduo praticou a 

conduta delitiva que lhe é imputada como também presume que cometerá novos crimes se 

permanecer solto.   



59  

  
Insta salientar ainda que, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo 

Tribunal Federal, para que a prisão preventiva possa ser decretada, a argumentação no sentido 

de que o acusado é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita nem 

ao menos possui o condão de, por si só, impedir que medida seja adotada pelo juízo.1  

A análise da periculosidade do agente, portanto, não se dissocia da realização de  

um juízo de culpabilidade. A partir do instante em que o julgador se convence de que 

determinado sujeito deve ter seu direito à liberdade restringido para que não reitere na conduta 

delitiva, demonstra que de fato crê que sob ele recai a autoria do crime a que se refere a medida.  

Nesse sentido, além dos contornos de pena assumidos pela prisão preventiva com  

fim de evitar a prática de novos delitos, Roberto Delmanto Junior (2001, p.179) sustenta que, 

nesses termos, a aplicação da prisão “[...] baseia-se, sobretudo, em dupla presunção: a primeira 

de que o imputado realmente cometeu um delito; a segunda de que, em liberdade e sujeito aos 

mesmos estímulos, praticará outro crime ou, ainda, envidará esforços para consumar o delito 

tentado”. Assim, quando decretada a prisão cautelar do sujeito, além de se presumir que ele 

realmente praticou o crime no qual está sendo acusado, pressupõe-se que solto irá cometer 

novos delitos. Contudo, o aludido raciocínio é obtido, conforme Aury Lopes Jr (2017), por meio 

de um exercício de vidência, visto que a constatação de que um indivíduo realmente virá a 

cometer um crime no futuro é impossível de ser realizada. Nas palavras do autor:  

A prisão para garantia da ordem pública sob o argumento de “perigo de reiteração” 

bem reflete o anseio místico por um direito penal do futuro, que nos protege do que 

pode (ou não) vir a ocorrer. Nem o direito penal, menos ainda o processo, está 

legitimado à pseudotutela do futuro (que é aberto, indeterminado, imprevisível) [...]. 

Como provar que amanhã, se permanecer solto, cometerei um crime? Uma prova 

impossível de ser feita, tão impossível como a afirmação de que amanhã eu o 

praticarei. (LOPES JR, 2017, p. 651).  

  

Tem-se, portanto, que por mais latente que seja o anseio do meio social para que  

se veja protegido e por mais nobres que sejam as motivações do judiciário para materializar tal 

proteção, a prisão preventiva com base no perigo de reiteração delitiva do agente funda-se em 

critérios arriscados que requerem do magistrado um exercício de presunção. Primeiro presume-

se que o indivíduo cometeu os crimes nos quais é processado ou investigado e, em seguida, 

presume-se que, em função de sua “periculosidade” cometerá novas infrações caso não esteja 

encarcerado. Nesse sentido, Gustavo Henrique Badaró (2016), ao tratar da necessidade da 

 
1  Nesse sentido, a título exemplificativo, os seguintes julgados: STF, HC 105.834/PA, HC 106.816/PE, HC 

112.642//SP, RHC 117.171/SP, RHC 117.260/RJ, HC 117.440/SP, RHC 117.826/SP; STJ, HC 467.177/SP, HC 

470.818/SP, HC 484.275/MG, HC 485.063/SP.   
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aplicação das medidas cautelares, afirma que a prisão preventiva para ordem pública decretada 

com vistas na parte final do art. 282, caput, inciso I, do Código de Processo Penal, implica na 

antecipação dos fins da pena, não podendo ser aceita como providência constitucionalmente 

adequada.  

Partindo de tal pressuposto, a parte final do supracitado dispositivo infralegal,  

incluído pela Lei 12.403 de 2011, não se apresenta de acordo com a Constituição Federal de 

1988 e seus princípios. A sua ausência de cautelaridade, somada a finalidade de prevenção 

especial e a presunção de culpabilidade do agente tornam a imposição da prisão preventiva com 

fim de impedir a prática de novos delitos medida incompatível com o princípio da presunção 

de inocência. A sua decretação, conforme preleciona Aury Lopes Jr. (2017, p. 651),  

“está atendendo não ao processo penal, mas sim a uma função de polícia do Estado, 

completamente alheia ao objeto e fundamento do processo penal”.   

Diante de tais considerações, a reiteração delitiva, apesar de ser o argumento mais  

aceito e utilizado pelos tribunais superiores para decretar a prisão cautelar de um indivíduo, 

também não merece prosperar no ordenamento jurídico brasileiro, visto sua clara função de 

antecipar a imposição da sanção penal contra o presumidamente inocente, o que a torna 

inconstitucional por violar o princípio da presunção de inocência.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

A partir da análise dos princípios da legalidade, da reserva legal, da determinação  

taxativa, da presunção de inocência, bem como o exame da sistemática cautelar, do instituto da 

prisão preventiva, sua natureza jurídica e objeto, conclui-se que a aludida medida cautelar, 

quando decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, não se adequa a Constituição 

Federal de 1988.   

A providência, presente no Código de Processo Penal desde 1941, é fruto de  

influências fascistas e construída com o objetivo claro de sancionar de forma vigorosa os 

indivíduos que supostamente incorreram em condutas criminosas. Conforme a Exposição de 

Motivos do diploma legal em comento, a prisão preventiva é abordada com mais amplitude, 

numa tentativa de fortalecer a atuação repressiva estatal. Essa sistemática, todavia, não encontra 

respaldo na Lei Maior, que preza pelo direito à liberdade do acusado e pela presunção de 

inocência.  

Enquanto o princípio da legalidade, um dos pilares do Estado Democrático de 

Direito, busca a limitação do jus puniendi estatal e a materialização do direito à liberdade 

individual, a prisão preventiva para garantia da ordem pública opera de maneira contrária ao 

aludido postulado. A medida, por meio de uma locução de caráter vago e desprovida de 

significado preciso, torna-se meio fácil para o encarceramento de indivíduos antes do trânsito 

em julgado da sentença penal condenatória, visto que, em razão de sua amplitude, inúmeras 

condutas podem ser consideradas ameaçadoras a “ordem pública”. Diante da extrema vagueza, 

a conceituação da expressão é elaborada pelos magistrados, ficando à mercê de seu poder 

interpretativo, de criatividade e convicções. A partir disso, percebe-se que a locução em exame 

é desprovida de referencial semântico, razão pela qual o cerceamento à liberdade individual não 

tem suas fronteiras descritas em lei, em total inobservância ao princípio da legalidade, disposto 

no art. 5º, inciso XXXIX, da Carta Magna de 1988.  

Sob esse enfoque, o princípio da determinação taxativa, corolário da legalidade,  

reclama a necessidade das leis penal e processual penal possuírem, sempre que possível, redação 

clara e precisa. Partindo de tal pressuposto, a expressão “garantia da ordem pública” está em 

desacordo com o mandamento do aludido princípio, haja vista seu caráter indefinido, o abuso 

de palavras indeterminadas e a inexistência de um referencial semântico suficiente para guiar a 

interpretação do órgão julgador. Nesses termos, o respeito ao direito à liberdade encontra reais 



62  

  
empecilhos ante a possibilidade de decretação de prisões arbitrárias, com motivações subjetivas 

e contrárias a Constituição.  

Apesar do Supremo Tribunal Federal ter firmado entendimento no sentido de que  

argumentos como o clamor público, a gravidade abstrata do delito, o risco à credibilidade da 

justiça e a necessidade de proteção da integridade física do acusado não possuem o condão de 

fundamentar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, tais precedentes são incapazes 

de impedir que a medida continue sendo decretada sob os referidos fundamentos nas instâncias 

inferiores. Sabe-se que as decisões dos tribunais superiores acerca da matéria são desprovidas 

de efeitos vinculantes, assim, conforme exteriorizado ao longo deste trabalho, a abertura da 

expressão “garantia da ordem pública” permite que inúmeros significados possam lhe ser 

atribuídos sem que exista a obrigatoriedade do julgador seguir o entendimento sedimentado 

pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.  

Ademais, em conformidade com as considerações realizadas, o instituto em  

exame, apesar de ser uma espécie de medida cautelar, não busca a tutela do processo criminal 

e das investigações preliminares. Nesse sentido, a cautelaridade, levantada pela doutrina e pela 

jurisprudência como essencial às medidas que se pretendem cautelares, não se faz presente na 

decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Não há sequer um dos 

significados normalmente utilizados para materializar o risco à ordem que se ligue diretamente 

a instrumentalização do processo e a obtenção de seus resultados.  

A ausência de caráter cautelar da prisão processual em comento, como  

demonstrado, é ponto de partida para a análise da coexistência da medida com o princípio da 

presunção de inocência. Por meio da análise da jurisprudência dos tribunais superiores e do 

exame da literatura processual penal entende-se que a prisão preventiva para garantia da ordem 

pública, em todos os seus significados jurisprudencialmente construídos, tem funções de pena. 

Essas funções, ligadas as teorias da prevenção geral e especial, objetivam impor sobre o acusado 

uma sanção que jamais poderia ser adotada em sede de inquérito policial ou processo criminal. 

Em conformidade com o exposto ao longo da pesquisa, não cabe as medidas cautelares o 

encargo de evitar a prática de delitos e gerar segurança ao meio social. Tais finalidades recaem 

sobre as penas e não se confundem com o objeto das referidas medidas. Assim, a prisão 

preventiva decretada sob o fundamento da ordem pública adquire funções claras de pena ao se 

afastar de seu propósito cautelar e se utilizar de uma expressão aberta para impor ao acusado 

restrições ao seu direito à liberdade. Nestes termos, conclui-se que a medida viola frontalmente 
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ao princípio da presunção de inocência por constituir-se como mecanismo para a punição 

antecipada do agente.  

Por fim, a reiteração delitiva, um dos argumentos aceitos e utilizados pelos  

tribunais superiores – bem como por parte da doutrina que reconhece a constitucionalidade da 

prisão preventiva para garantia da ordem pública – para caracterizar o risco à ordem, também 

se apresenta em desconformidade com o princípio da presunção de inocência. Reconhecer que 

o agente de fato praticou o crime no qual é acusado e que se solto reiterará na conduta delitiva 

é uma das formas mais escancaradas de presunção da culpabilidade. Por mais que os tribunais 

insistam que, nessas situações, o que se realiza é um juízo de periculosidade do indivíduo, é 

inegável que a aplicação da medida com o objetivo de evitar que o sujeito volte a delinquir 

implica no reconhecimento de sua culpa. Dessa forma, apesar do art. 282, caput, inciso I, do 

Código de Processo Penal prever a possibilidade de aplicação das medidas cautelares com fim 

de impedir a prática de novas infrações penais, a aludida previsão não se encontra em 

conformidade com o princípio da presunção de inocência por ser, claramente, uma providência 

com fins de prevenção especial.  

Diante de todas as considerações supramencionadas, conclui-se que a manutenção  

do instituto da prisão preventiva para garantia da ordem pública no ordenamento jurídico 

brasileiro se configura como uma afronta ao Estado Democrático de Direito. A existência de 

uma previsão legal indeterminada, elaborada sob a influência de um governo ditatorial – Estado 

Novo de Getúlio Vargas – e com os objetivos claros de fortalecer a máquina repressiva estatal, 

é totalmente incompatível com a Constituição Federal de 1988. Ademais, a violação aos 

princípios da legalidade, da determinação taxativa e da presunção de inocência demonstram a 

flagrante violação da medida a direitos e garantias fundamentais, tal qual à liberdade de 

locomoção. Nestes termos, a prisão preventiva para garantia da ordem pública é 

inconstitucional, o que torna a reforma do Código de Processo Penal - nos artigos que se referem 

a matéria – um dever indispensável do Poder Legislativo.  
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