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RESUMO 

O presente estudo tem importância em se tratando medidas cautelares 

pessoais especificamente de prisões cautelares, sobretudo a preventiva, tendo 

em vista que a Constituição Federal afirma que ninguém poderá ser declarado 

culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Desse 

modo, essa pesquisa tem por objetivo analisar como ocorre a violação do 

princípio da não culpabilidade pela decretação da prisão preventiva e, ainda, 

examinar seus requisitos e fundamentos, principalmente a respeito da garantia 

da ordem pública e econômica, tendo em vista a abrangência da conceito de 

ordem pública, o descabimento da aplicação da prisão para assegurar o 

sistema econômico- financeiro, pois o Código de Processo Penal Brasileiro 

elenca outras medidas de caráter patrimonial que conseguem atingir a 

finalidade pretendida, sem que o juiz tenha que recorrer de medida mais 

gravosa para alcançar a efetividade do processo criminal. Assim, cabe analisar 

quais são as formas de medidas cautelares previstas no ordenamento jurídico 

brasileiro, seus requisitos bem como seus efeitos. 

 

Palavra-chave: prisão cautelar, não culpabilidade, ordem pública, ordem 

econômica, inconstitucionalidade da prisão preventiva. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O atual Estado Democrático de Direito, através da Constituição da 

República e seus princípios, tem como principal objetivo proteger o cidadão de 

eventuais arbitrariedades do poder do Estado, por meio de direitos e garantias 

fundamentais invioláveis. 
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No direito e processo penal brasileiro o cerceamento à liberdade; pode 

acontecer ainda quando o cidadão está sendo investigado ou acusado; ou seja, 

antes de uma sentença penal condenatória, como uma medida cautelar para 

tutelar o próprio processo penal. 

Medidas cautelares, inclusive aquelas diversas da prisão cautelar, serão 

tratadas na presente pesquisa, especificamente a prisão cautelar preventiva 

estabelecendo uma análise circunstanciada sobre os requisitos de 

admissibilidade e de fundamentação de acordo com a orientação constitucional 

e o conceito de ordem pública e ordem econômica para fundamentar uma 

medida de prisão cautelar. 

Assim, tratar da prisão cautelar preventiva no processo penal e sua 

finalidade para a persecução penal inserida no atual Estado Democrático de 

Direito, além de determinar características específicas para a legítima 

aplicabilidade com a devida proporcionalidade. 

Em estudo coadunado com princípios e garantias constitucionais 

relacionados ao processo penal, destes principalmente tratando sobre a não 

culpabilidade do presumido inocente e a impossibilidade de execução 

provisória da pena no decurso da instrução penal. 

Também qual o cabimento ou necessidade da medida cautelar prisão 

preventiva para a ordem econômica e quais alternativas o processo prevê para 

coibir fraudes e crimes financeiros e quais medidas melhor atendem à esta 

finalidade de proteger o sistema financeiro dentro de uma chamada ordem. 

Com o objetivo específico de tratar da prisão cautelar preventiva e seus 

requisitos fáticos para a legítima admissibilidade, aplicada de maneira a 

respeitar os princípios e fundamentos constitucionais da mesma forma que 

garante a proteção e a instrumentalidade do processo penal  

 

2. PRISÃO PREVENTIVA 

 

A prisão preventiva poderá ser decretada pela autoridade judiciária, de 

ofício, durante o curso da ação penal, também em qualquer fase da 

investigação policial ou do processo criminal, ainda a requerimento do 

Ministério Público, do assistente ou do querelado, e, por fim, por representação 
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da autoridade policial, portanto é importante observar que essa medida tem 

caráter cautelar de natureza processual, ou seja, tem objetivo primordial a 

proteção ou tutela do processo e por consequência é um instrumento para essa 

finalidade. 

Esta é uma prisão cautelar e está respaldada no artigo 312 do CPP, 

podendo ser decretada para garantir a ordem pública, econômica, assegurar a 

aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, ou, ainda, se não 

for cumprida as obrigações impostas por outras medidas cautelares diversas 

da prisão, já descritas anteriormente. Denilson Feitosa afirma:  

 

 

Prisão preventiva é uma prisão provisória, de natureza cautelar e 
processual, decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento, durante inquérito 
policial ou processo penal, quando presentes certos pressupostos ou requisitos 
legais.1 

 

 

No sentido de proteção ao processo penal, ou à persecução penal como um 

todo o objetivo da prisão preventiva é impedir que determinadas condutas, do 

autor, indiciado ou acusado e até mesmo de terceiros possam colocar em risco 

a efetividade da investigação criminal, na fase policial e do processo durante o 

transcurso da ação penal.  

Uma vez definido esse objetivo, a fundamentação judicial da medida – 

conforme artigo 93, IX da Constituição Federal, que preconiza a 

fundamentação obrigatória às decisões do judiciário, sob pena de nulidade – 

deverá estar direcionada ou focada para essa finalidade, tal qual de garantia da 

efetividade da investigação e do processo. Por consequência então qualquer 

outra fundamentação judicial diferente deste objetivo poderá ter sua 

constitucionalidade questionada se conflitante com princípios fundamentais 

como a presunção de não culpabilidade, já mencionada no capítulo anterior, 

além da impossibilidade da execução provisória da pena. Sobre esse 

entendimento se faz necessário a distinção entre prisão cautelar e prisão 

chamada pena. Tourinho Filho afirma: 

 

                                              
1 FEITOZA, 2010, p. 889 
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A prisão-pena (prisão ad poenam) é o sofrimento imposto pelo Estado, 
em execução de uma sentença, ao culpado de uma infração penal (...) É 
imposta àquele que for reconhecidamente culpado de haver cometido uma 
infração penal, como retribuição ao mal praticado, a fim de reintegrar a ordem 
jurídica injuriada.2 

 

Nesse sentido a prisão-pena tem reconhecidamente caráter de 

retribuição do delito praticado pelo indiciado ou acusado, além de caráter 

preventivo à ocorrência de novos delitos por parte da sociedade, dada a 

punição ao infrator, de modo que a prisão cautelar tem o caráter instrumental à 

proteção do processo como já mencionado, não possui esta função punitiva, e 

nessa análise não conflita com o princípio da não culpabilidade do presumido 

inocente; quando também o juiz fundamenta a necessidade concreta da prisão. 

O ministro do Supremo Tribunal Federal pontua: 

Em virtude dessa distinção, verifica-se a impossibilidade de execução 

provisória da pena como citado acima, no sentido de não ocorrer uma 

antecipação da pena dada sua inconstitucionalidade, reconhecida pelo STF e 

verificada no HC 84.078 de 05 de fevereiro de 2009. 

 

 

05/02/2009 TRIBUNAL PLENO HABEAS CORPUS 84.078-7  

EMENTA: HABEAS CORPUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA 

CHAMADA “EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA”. ART. 5º, LVII, 

DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA. ART. 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O art. 

637 do CPP estabelece que “[o] recurso extraordinário não tem 

efeito suspensivo, e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos 

do traslado, os originais baixarão à primeira instância para a 

execução da sentença”. A Lei de Execução Penal condicionou a 

execução da pena privativa de liberdade ao trânsito em 

julgado da sentença condenatória. A Constituição do Brasil de 

1988 definiu, em seu art. 5º, inciso LVII, que “ninguém será 

considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória”. 2. Daí que os preceitos veiculados pela Lei 

n. 7.210/84, além de adequados à ordem constitucional vigente, 

sobrepõem-se, temporal e materialmente, ao disposto no art. 637 

                                              
2 TOURINHO FILHO, 2009, p. 408. 
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do CPP. 3. A prisão antes do trânsito em julgado da 

condenação somente pode ser decretada a título cautelar. 4. A 

ampla defesa, não se pode visualizar de modo restrito. Engloba 

todas as fases processuais, inclusive as recursais de natureza 

extraordinária. Por isso a execução da sentença após o 

julgamento do recurso de apelação significa, também, restrição do 

direito de defesa, caracterizando desequilíbrio entre a pretensão 

estatal de aplicar a pena e o direito, do acusado, de elidir essa 

pretensão. 5. Prisão temporária, restrição dos efeitos da 

interposição de recursos em matéria penal e punição exemplar, 

sem qualquer contemplação, nos “crimes hediondos” exprimem 

muito bem o sentimento que EVANDRO LINS sintetizou na 

seguinte assertiva: “Na realidade, quem está desejando punir 

demais, no fundo, no fundo, está querendo fazer o mal, se 

equipara um pouco ao próprio delinqüente”. 6. A antecipação da 

execução penal, ademais de incompatível com o texto da 

Constituição, apenas poderia ser justificada em nome da 

conveniência dos magistrados --- não do processo penal. (...) A C 

Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os 

Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob 

a Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes, na 

conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, por 

maioria de votos, em deferir o habeas corpus, nos termos do voto 

do Relator. Brasília, 5 de fevereiro de 2009.3 

 

 

O referido acordão cita o fato de que Lei de Execução Penal condicionou 

a execução da pena privativa de liberdade ao trânsito em julgado da sentença 

condenatória e que a prisão antes do trânsito em julgado da condenação 

somente pode ser decretada a título cautelar. No mesmo sentido o RHC 

92.852do STF:  

   

Ementa: CRIMINAL. HC. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PECULATO. 

PREVARICAÇÃO. RÉU CONDENADO EM SEGUNDO GRAU DE 

JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO PRISIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS 

ORDINÁRIAS. ORDEM CONCEDIDA. I. Hipótese que cuida de 

                                              
3 Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ementa84078.pdf 
Acesso em 05 Set 2009 
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ação penal originária do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 

em que foi determinada a expedição de mandado prisional em 

favor do réu, em razão da superveniência do decreto 

condenatório. II. O paciente permaneceu em liberdade durante 

toda a instrução, não havendo notícia de que tenha causado 

tumulto ao andamento do feito. III. Em casos como o dos autos, 

em que o acusado permaneceu solto durante a instrução, não 

tumultuando o seu trâmite, esta Corte tem entendido que, 

verificado o não exaurimento da instância ordinária, deve ser 

permitido que o réu permaneça em liberdade. IV. Precedentes do 

STJ. V. Deve ser reconhecido o direito do paciente de permanecer 

em liberdade até o exaurimento da instância ordinária, 

determinando expedição de salvo-conduto em seu favor. VI. 

Ordem concedida, nos termos do voto do Relator. O recorrente, 

após a deflagração da denominada Operação Anaconda foi 

condenado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região ao 

cumprimento da pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de 

reclusão (...) TRF da 3ª Região a expedir mandado de prisão em 

desfavor do recorrente tão logo encerrada a tramitação da ação 

penal na instância ordinária (fl. 759). Daí o presente recurso em 

habeas corpus, por meio do qual se pede  tanto em sede de 

liminar, quanto no mérito que o recorrente possa aguardar em 

liberdade o trânsito em julgado da condenação. Para tanto, alega-

se, em síntese, que o decreto prisional e o acórdão proferido pelo 

STJ violam a presunção de inocência e afrontam a atual 

jurisprudência desta Corte. (...) Decido. Pelo que se extrai do 

acórdão de fls. 221-223 e do mandado de prisão de fl. 759, a 

custódia do recorrente, que permaneceu solto durante a 

tramitação da ação penal, foi decretada pelo Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região em conformidade com as determinações 

emanadas do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento 

do HC 60.399-SP, que concedeu a ordem para reconhecer o 

direito do paciente de permanecer em liberdade até o exaurimento 

da instância ordinária. Assim, conforme relatei, com o 

encerramento da tramitação da ação penal na instância ordinária, 

o TRF da 3ª Região expediu mandado de prisão em desfavor do 

paciente em cumprimento ao decidido na sessão de 08 de junho 

de 2006, na Ação Penal nº 2003.03.00.065345-6 que condenou o 

réu às penas definitivas de (...), devendo ser cumpridas em regime 

fechado (fl. 759). O mandado foi cumprido em 12.11.2008. Consta 



dos autos, ainda, a seguinte informação prestada pelo TRF da 3ª 

Região: De igual modo, certifico que os recursos especial e 

extraordinário oferecidos pelos acusados já se encontram 

encartados aos autos, inclusive com contra-razões do Ministério 

Público Federal, na iminência de serem encaminhados à E. Vice-

Presidência para o competente juízo de admissibilidade (fl. 815). 

Cuida-se, pois, de execução provisória da pena imposta no 

acórdão proferido pelo TRF da 3ª Região, e não de custódia 

de natureza cautelar. Feitas essas observações, observo que o 

Plenário desta Corte, em 5.2.2008, no julgamento do HC 84.078 

(rel. min. Eros Grau), por maioria (contra o meu voto), entendeu 

incabível o início da execução penal antes do trânsito em 

julgado da condenação (isto é, a chamada execução penal 

provisória), ainda que exauridos o primeiro e o segundo grau de 

jurisdição. Por conseguinte, segundo a atual orientação do 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, até o trânsito em 

julgado da condenação, só há espaço para a prisão de 

natureza cautelar, o que, como visto, não é o caso dos autos.(..) 

Publique-se e intimem-se. Brasília, 08 de junho de 2009. Ministro 

JOAQUIM BARBOSA.4  

 

 

A decisão do Recurso em Habeas Corpus em questão trata como 

incabível o início da execução penal antes do trânsito em julgado da 

condenação, a chamada execução penal provisória e menciona a orientação 

do Plenário do STF, até o trânsito em julgado da condenação, só há espaço 

para a prisão de natureza cautelar, nesta análise verifica-se o direito à 

liberdade, mesmo depois de condenado em Tribunal na origem, enquanto 

tramitam recursos nos tribunais superiores: STJ e STF.  

O caso demonstrado, dentre outros, foi emblemático para evidenciar o 

fim da execução provisória da pena, demonstrada então a sua 

inconstitucionalidade. Conforme se analisa então qualquer tipo de prisão antes 

do trânsito em julgado tem obrigatoriamente fundamento no art. 312 do CPP. 

 

 

                                              
4 Disponível em: http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5226093/medida-cautelar-no-recurso-
em-habeas-corpus-rhc-92852-sp-stf   Acesso em 05 Set 2015   

http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5226093/medida-cautelar-no-recurso-em-habeas-corpus-rhc-92852-sp-stf
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5226093/medida-cautelar-no-recurso-em-habeas-corpus-rhc-92852-sp-stf


2.1. Requisito e fundamento da prisão preventiva   

 

Como já mencionado no capítulo anterior quando tratadas as medidas 

cautelares inclusive as diversas da prisão cautelar; os requisitos relativos à 

prova da existência do crime e indício suficiente de autoria constituem o fumus 

comissi delicti, sendo este o verdadeiro pressuposto para a decretação da 

medida, de forma que não há como decretar a prisão, cercear a liberdade de 

alguém sem que existam materialidade do crime, formada por provas 

documentais, periciais ou mesmo testemunhais, também indícios suficientes de 

que o indiciado ou acusado é o autor do fato apurado. Aury Lopes Junior 

afirma: 

 

 

O fumus commissi delicti é o requisito da prisão preventiva, exigindo-se para 

sua decretação que existam “ prova da existência do crime e indícios 

suficientes de autoria”.5 

 

 

Além do fumus comissi delicti, a prisão preventiva – assim como as 

medidas cautelares diversas da prisão – também exige uma situação de perigo 

ao normal curso e desenvolvimento do processo, o periculum libertatis. Aury 

Lopes Junior entende: 

 

Assim, pode-se considerar que o periculim libertatis é o perigo que 

decorre do estado de liberdade do sujeito passivo, previsto no CPP como o 

risco para a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução 

criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.6 

 

 

 Entende-se então que periculum libertatis é o risco que o indiciado ou 

acusado pode trazer ao processo ou à investigação policial se ele permanecer 

solto ou for colocado em liberdade no curso da instrução criminal.  

 Uma vez então observado a materialidade do delito e indícios suficientes 

de autoria bem como a ameaça ao bom andamento da investigação e do 

                                              
5 LOPEZ JUNIOR, 2013, p. 832. 
6 LOPEZ JUNIOR, 2013, p. 836.  



processo por parte do indiciado ou acusado, ou seja, fumus comissi delicti e 

periculum libertatis, respectivamente, pode então a autoridade judiciária 

decretar a prisão preventiva de acordo com o art 312 do CPP, que passaremos 

a analisar: garantia a ordem pública, garantia a ordem econômica, assegurar a 

aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. 

 

 

2.1.1 Garantia a ordem pública 

 

 O art 312 do CPP descreve como primeira hipótese a decretação 

da prisão preventiva com fundamentação para garantia da ordem pública, 

contudo o conceito de ordem pública é de difícil definição para delimitação de 

parâmetros à aplicação desta medida. Conforme Paulo Rangel: 

 

 

Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve 

existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita 

harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi 

em sociedade.7 

 

 

Nesse sentido a ordem pública é definida como paz e a tranquilidade 

social, onde as pessoas vivem de forma pacífica e em harmonia, conforme uma 

maneira de viver em sociedade, de forma que se o cidadão infringe a lei e 

quebra essa harmonia, cometendo um delito, quebrando a tranquilidade social; 

então desde que presentes os requisitos e fundamentos legais, poderá ser 

decretada sua segregação cautelar através da prisão preventiva. Nesta análise 

é importante destacar a necessidade da presença dos requisitos fáticos e 

normativos para a devida fundamentação da medida.   

 

 

2.1.2 Garantia a ordem econômica 

 

                                              
7 RANGEL, 2010, p. 771.  



A Segunda hipótese de prisão preventiva é para garantir a ordem 

econômica. Inserida no artigo 312 do CPP, o autor Aury Lopes Junior pontua: 

 

Tal fundamento foi inserido no art. 312 do CPP por força da Lei n. 8.884/94, Lei 

Antitruste, para o fim de tutelar o risco decorrente daquelas condutas que, 

levadas a cabo pelo agente, afetam a tranquilidade e harmonia da ordem 

econômica, seja pelo risco de reiteração de práticas que gerem perdas 

financeiras vultuosas, seja por colocar em perigo a credibilidade e o 

funcionamento do sistema financeiro ou mesmo o mercado de ações e valores. 

8 

 

 O fundamento constitucional da ordem econômica é verificado no art 170 

da CF que menciona a valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 

como objetivo assegurar a todos existência digna, observando os princípios da 

soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre 

concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das 

desigualdades sociais e regionais da nação.  A proteção da livre iniciativa e da 

livre concorrência são buscadas na ordem econômica, bem como a 

preservação das instituições financeiras, estas como parte de um sistema 

financeiro que proporciona credibilidade e segurança jurídica. 

 

 

 

 

 

2.1.3 Conveniência da instrução criminal 

 

A terceira hipótese trazida pelo art 312 do CPP para decretação da 

prisão preventiva, é a conveniência da instrução criminal e tem por objetivo 

proteger a investigação criminal e o bom o andamento do processo, durante o 

curso da persecução penal, ou seja, o judiciário decretará a medida cautelar 

sempre que for verificada a interferência do indiciado ou acusado, dificultando o 

andamento do processo. O autor Eugenio Pacelli afirma: 

 

                                              
8 LOPES JR, 2013, p. 94 



 

Por conveniência da instrução criminal há de se entender a prisão 

decretada em razão de perturbação ao regular andamento do 

processo, o que ocorrerá, por exemplo, quando o acusado, ou qualquer 

outra pessoa em seu nome, estiver intimidando testemunhas, peritos 

ou o próprio ofendido, ou ainda provocando qualquer incidente do qual 

resulte prejuízo manifesto para a instrução criminal. 9 

 

 

 

 Desta forma toda conduta do indiciado ou acusado ou mesmo de 

terceiro a este relacionado, que prejudique o processo e a elucidação da 

verdade no seu curso; seja ameaçando ou intimidando testemunhas ou o 

ofendido ou provocando qualquer tipo de incidente que cause prejuízo para a 

na formulação de documentos probatórios, como laudos periciais, ou para a 

instrução processual como um todo. 

 

 

2.1.4 Garantia da Aplicação da Lei Penal 

 

 A última hipótese para decretação da prisão preventiva prevista no artigo 

312 do CPP é para assegurar a aplicação da lei penal, sempre que houver 

risco de fuga do indiciado ou acusado em consequência impossibilitando a 

aplicação da lei. 

 

 

Em última análise, é a prisão para evitar que o imputado 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 próprio 

processo). O risco de fuga não pode ser presumido, tem que estar 

fundado em circunstâncias concretas 10 

 

                                              
9 PACELLI, 2014, p. 554.  

10 LOPEZ JUNIOR, 2013, p. 837. 



 

 Nesse sentido o risco de fuga do imputado por si só, demonstra a 

necessidade de medida acautelatória, contudo como destaca o autor deve 

estar fundado em circunstâncias concretas presentes nos autos.  

 

2.1.4 Cabimento da Prisão Preventiva 

 

 São os requisitos normativos para a aplicação da prisão preventiva, ou 

seja, a definição dos crimes passíveis de decretação da medida cautelar 

preventiva, essa definição se mostra necessária para a aplicação dentro de 

uma proporção, já que a medido cautelar não poderá ser mais grave que a 

pena do delito, aplicada ao final do processo. 

 Nessa análise o artigo 313 do CPP define como regra geral que a prisão 

preventiva poderá ser decretada para os crimes dolosos, e que a pena máxima 

prevista, privativa de liberdade, seja superior a quatro anos. 

 Também será decretada a prisão preventiva se o acusado tiver sido 

condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, 

conforme o inciso II do artigo 313 do Código de Processo Penal.  

 Para os casos em que o crime abranger violência doméstica e familiar 

contra a mulher, a Lei n° 11.340/06, respalda a possibilidade da decretação da 

preventiva com o objetivo coibir a violência doméstica e familiar. 

 Com o advento da Lei n° 12.403/11, ampliou-se o âmbito da proteção 

familiar para o idoso, o adolescente, crianças, pessoas com deficiências ou 

enfermos, com o intuito de assegurar a efetividade das medidas protetivas de 

urgência, então desta forma parece haver a necessidade de imposição anterior 

de medidas cautelares diversas da prisão, protetivas de urgência para que com 

a violação da determinação judicial anterior o magistrado decretar a prisão 

preventiva. 

O parágrafo único do artigo 313 do CPP elenca outras hipóteses em que 

poderá ser decretada a prisão preventiva, tais como: se houver dúvida sobre a 

identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes 

para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade 

após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da 

medida. 



 

 

2.2 DESCABIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM 

ECONÔMICA  

 

A Segunda hipótese de prisão preventiva é para garantir a ordem 

econômica, contudo não é justificável a imposição da prisão preventiva para 

assegurar a ordem econômica, dada a finalidade cautelar. Lopes Junior afirma 

que:    

 

Se o objetivo é perseguir a especulação financeira, as transações fraudulentas, 

e coisas do gênero, o caminho passa pelas sanções à pessoa jurídica, o direito 

administrativo sancionador, as restrições comerciais, mas jamais pela 

intervenção penal, muito menos de uma prisão preventiva.11 

 

 

No entendimento do autor Eugenio Pacelli afirma:   

 

 

A magnitude da lesão não seria amenizada e nem diminuídos os seus efeitos 

com a simples prisão preventiva de seu suposto autor. Se o risco é contra a 

ordem econômica, a medida cautelar mais adequada seria o sequestro e a 

indisponibilidade dos bens dos possíveis responsáveis pela infração. 

 

 

Nesse sentido se verifica que não é com a interferência penal ou a 

privação de liberdade do autor que vai assegurar a garantia da ordem 

econômica ou mesmo chegar ao objetivo de averiguar condutas fraudulentas, 

crimes financeiros ou contra o patrimônio, restando descabida a medida 

cautelar da prisão preventiva para essa finalidade. 

 

 

2.3 A INCONSTITUCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PELO 

CONCEITO DE ORDEM PÚBLICA  

 

                                              
11 LOPEZ JUNIOR, 2013, p. 851. 



O art 312 do CPP possibilita a hipótese de decretação da prisão 

preventiva para garantia da ordem pública como já mencionado anteriormente; 

contudo a aplicação deste comando normativo por parte dos aplicadores do 

direito não é uma tarefa tão simples assim, dada a abrangência para a 

aplicação em variados casos, uma vez que a expressão garantia da ordem 

pública é de dificílima definição. 

A ordem pública, definida como a paz e a tranquilidade social, que deve 

existir no seio da comunidade12, em decorrência o cometimento do delito e 

direito de punir do Estado como consequência; abre questionamento sobre 

quais medidas serão efetivas sobre o foco constitucional para garantir o que é 

definido como ordem pública. No entendimento de Lopez Junior: 

 

 
Por ser um conceito vago, indeterminado, presta-se a qualquer senhor, diante 

de uma maleabilidade conceitual apavorante [...] destinado à crítica. Não sem 

razão, por sua vagueza e abertura, é o fundamento preferido até por que 

ninguém sabe ao certo o que quer dizer...Nessa linha, é recorrente a definição 

de risco para ordem pública como sinônimo de “clamor público”, de crime que 

gera abalo social, uma comoção na comunidade, que perturba a sua 

“tranquilidade”. Alguns, fazendo uma confusão de conceitos ainda mais 

grosseiras, invocam a “gravidade” ou “brutalidade” do delito como fundamento 

da prisão preventiva.13 

 

 

No mesmo sentido Fabio Ramazzini Bechara:  

 

A ordem pública enquanto conceito indeterminado, caracterizado pela falta de 

precisão e ausência de determinismo em seu conteúdo, mas que apresenta 

generalidade e abstração, põe-se no sistema como inequívoco princípio geral, 

cuja aplicabilidade manifesta-se nas mais variadas ramificações das ciências 

em geral, notadamente no direito, preservado, todavia, o sentido genuinamente 

concebido. A indeterminação do conteúdo da expressão faz com que a função 

do intérprete assuma um papel significativo no ajuste do termo.14 

 

Complementa o autor Fauzi Hassan Choukr: 

                                              
12 RANGEL, 2010, p. 771. 
13 LOPEZ JUNIOR, 2013, p. 836. 
14 BECHARA, 2005, p. 97. 



 

Nem mesmo o Supremo Tribunal Federal mostrou-se capaz de fornecer linhas 

de atuação, deixando ao sabor arbitrário do julgador (vez que inexistem 

parâmetros) no caso concreto entender o que é ou não ordem pública. A 

ausência de parâmetro faz com que aflore o uso da fórmula em seu aspecto 

puramente retórico, nela podendo ser inserida ou retirada a hipótese 

desejada.15 

 

Nesse sentido constata-se demasiada abrangência do conceito de 

ordem pública verifica-se a possibilidade de utilização de várias hipóteses para 

a aplicação da medida cautelar com fundamento para a garantia da ordem 

pública: como a periculosidade do agente criminoso; a reiteração criminosa, o 

clamor público, dada a comoção social, a gravidade do delito, credibilidade da 

justiça e nesta análise também a antecipação da pena na aplicação.   

 

A prisão preventiva, que não deve ser confundida com a prisão penal, pois não 

objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas sim atuar em 

benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal, não pode ser 

decretada com base no estado de comoção social e de eventual indignação 

popular, isoladamente considerados. Também não se reveste de idoneidade 

jurídica, para efeito de justificação de segregação cautelar, a alegação de que 

o acusado, por dispor de privilegiada condição econômico-financeira, deveria 

ser mantido na prisão, em nome da credibilidade das instituições e da 

preservação da ordem pública.16 

 

Percebe-se que o STF vem decidindo de forma reiterada que clamor 

social e garantia da ordem pública não conceitos que não se alinham e que o 

primeiro não pode ser funda fundamento para decretação da prisão preventiva, 

nesse sentido acordão o qual foi relator o Ministro Celso de Melo: 

 

O estado de comoção social e de eventual indignação popular, motivado pela 

repercussão da prática da infração penal, não pode justificar, só por si, a 

decretação da prisão cautelar do suposto autor do comportamento delituoso, 

sob pena de completa e grave aniquilação do postulado fundamental da 

liberdade. O clamor público – precisamente por não constituir causa legal de 

                                              
15 CHOUKR, 2005, p. 498.        
16 STF, HC nº 80.719/SP, 2ª Turma, Rel. Min, Celso de Melo. Disponível em: 
edir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=78493  Acesso em 05 Set 2015 



justificação da prisão processual (CPP, art. 312) – não se qualifica como fator 

de legitimação da privação cautelar da liberdade do indiciado ou do réu, não 

sendo lícito pretender-se, nessa matéria, por incabível, a aplicação análoga do 

que se contém no art. 323, V do CPP, que concerne, exclusivamente, ao tema 

da fiança criminal. (STF, HC nº 80719-4/SP, rel. Celso de Melo, DJ 

28/09/2001).17 

 

Sobre termos expressões como a gravidade ou a brutalidade do crime, 

ou a periculosidade do imputado como justificativas à garantia da ordem 

pública para a decretação da prisão preventiva. Fernando da Costa Tourinho 

Filho afirma: 

 

 

“Perigosidade do réu”, “crime perverso”, “insensibilidade moral”, “os 

espalhafatos da mídia”, “reiteradas divulgações pelo rádio ou televisão”, tudo, 

absolutamente tudo, ajusta-se àquela expressão genérica “ordem pública”. E a 

prisão preventiva, nesses casos, não passa de uma execução sumária. O réu é 

condenado antes de ser julgado, uma vez que tais situações nada têm de 

cautelar. 18 

 

Dentro de uma perspectiva constitucional a restrição da liberdade do 

indivíduo deve ser cabível para o caso concreto e fundamentada de acordo 

com requisitos e fundamentos previstos, contudo de maneira clara, expressa e 

estrita as hipóteses para esse cerceamento de liberdade. De forma que se 

torna necessário que texto da lei elucide os casos em que a ordem pública vai 

incidir, especificando de forma clara e concreta o que se entende por esta 

expressão, para delimitar sua aplicação como requisito à decretação da prisão 

preventiva e então o devido respeito às garantias constitucionais.   

 

 

                                              
17 STF, HC nº 80.719/SP, 2ª Turma, Rel. Min, Celso de Melo. Disponível em: 
edir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=78493  Acesso em 05 Set 2015 
18 TOURINHO FILHO, 2009, p. 531. 

Comentado [A7]: Desenvolver a metodologia  
 
 
3  METODOLOGIA 

Deve apresentar de forma detalhada os “passos” da 
pesquisa, fundamentando as opções metodológicas. Mesmo 
que a pesquisa seja apenas bibliográfica é necessário fazer a 
fundamentação teórica da opção. Quando se fez uma 
pesquisa prática de campo é necessário, ainda, descrever os 
instrumentos de coleta de dados (questionário, formulário, 
entrevista, observação, ...), pois cada um  têm características 
e formas  próprias e   devem estar  de acordo com o problema 
e os objetivos da pesquisa. 
Neste item é importante que contenham as seguintes 
informações: quanto a revisão bibliográfica, que tipo de 
material foi utilizado, livros, revistas etc; qual o conteúdo 
buscado como conceitos, hipótese, explicações, teorizações , 
exemplos, descrições, acontecimentos etc; para uma pesquisa 
com questionários, descrever que informações almeja e como 
irá interpretá-las ou classificá-las; para um estudo de caso 
apresentar os critérios que serão observados e qual é o foco 
da análise;    
 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  O princípio da não culpabilidade do presumido inocente no 

processo penal é garantia constitucional de maior valor para o ordenamento 

jurídico de um Estado, e tem a importância de assegurar que ninguém será 

considerado culpado até o transito em julgado da sentença condenatória e por 

consequência veda constitucionalmente a aplicação e a execução provisória de 

pena antes do final da instrução penal. 

A preservação desses princípios e garantias constitucionais são a base 

do verdadeiro Estado Democrático de Direito, buscado por profissionais 

atuantes na área do Direito; a busca dessas garantias tem importante 

significado, sendo reflexo do regime democrático, reprimindo discricionariedade 

e arbitrariedade das autoridades e desta forma vedando práticas abusivas por 

parte do Estado. 

Assim o princípio da não culpabilidade do presumido inocente e também 

o da impossibilidade de execução provisória da pena não poderão ser 

reduzidos ou mitigados no decorrer do processo, para devida efetividade das 

garantias constitucionais. 

  Como ferramentas a auxiliar os operadores do Direito nesse 

objetivo, de garantias constitucionais, as medidas cautelares têm caráter de 

instrumentalidade, servindo de ferramenta ou instrumento à tutela ou proteção 

do processo. 

  Como uma dessas medidas, a prisão cautelar preventiva traz a 

consequência da privação de liberdade do indiciado ou acusado, antes do 

trânsito em julgado da sentença condenatória, além de não haver prazo 

específico e definido em lei para sua extinção.    

A prisão preventiva como garantia da ordem pública não é fundamento 

adequado para assegurar a proteção ou tutela do processo, por restar 

demonstrado o conceito de “ordem pública” vago e abrangente; passível de 

aplicação em qualquer caso, a critério ou subjetividade do magistrado. 

A prisão preventiva como garantia da ordem econômica se mostra 

descabida para coibir fraudes e crimes financeiros ou patrimoniais, uma vez 

que a intervenção penal ou a prisão do indiciado ou acusado não amenizaria a 

lesão ou prejuízos à ordem econômica, sendo mais aplicável a adoção de 



outras medidas de restrições voltadas ao âmbito patrimonial, financeiro, 

comercial. 

  Desta forma somente pode ser justificada e fundamentada 

legalmente em parâmetros constitucionais enquanto na medida em que realiza 

a proteção ou tutela da persecução penal, também garante os direitos 

fundamentais, principalmente quando se evidenciar ser a prisão cautelar 

preventiva, a única maneira de satisfazer essa necessidade de tutela ao 

processo, então critérios de proporcionalidade na necessidade e adequação 

deverão ser considerados. 

  Somente assim a constitucionalidade permeará o processo penal 

em se tratando da segregação cautelar da prisão preventiva; trazendo consigo 

além da legalidade, proporcionalidade, também a garantia constitucional. 
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