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AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

 Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos de hoje, precisamos ter uma 

conversa séria. Trata-se do respeito aos nossos esforços na produção deste curso, a que temos 

dedicado todas nossas energias nos últimos meses. 

 Saiba que nosso objetivo é sempre oferecer o melhor produto possível e que 

realmente faça a diferença na sua caminhada rumo à aprovação. Mas, para que nós 

consigamos atingir essa meta, sua ajuda é imprescindível. 

 Então, sempre que algum amigo ou conhecido falar “será que você passa para mim 

aquele material do RevisãoPGE que você tem?”, lembre desta nossa conversa. Mais: lembre 

que o Extensivo 4x4 (assim como todos os nossos produtos) são tutelados pela legislação civil 

(como a Lei 9.610/98 e o Código Civil) e pela legislação penal (especialmente pelo art. 184 do 

Código Penal). 

 Para que não reste dúvida: este curso se destina ao uso exclusivo do aluno que o 

adquirir em nosso site, e sua aquisição não autoriza sua reprodução. Ok? 

 Sabemos que falar isso parece pouco amigável, mas só estamos tendo este “papo reto” 

porque queremos de você justamente um ato de amizade: não participar, de forma alguma, 

da pirataria deste curso. Se isso acontecer, o fornecimento das aulas a você será interrompido 

e nenhum valor pago será restituído, sem prejuízo, evidentemente, de toda a 

responsabilização cabível nos âmbitos civil e penal. 

 Bem, o recado era esse. Agora podemos voltar às boas e meter a cara nos livros! Ops... 

nos PDFs! 

 Bons estudos! 
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CAUTELARES PESSOAIS 
 

Conceito e espécies de medidas cautelares 

 
 Medidas de natureza urgente, concedidas de maneira incidental, durante a 

investigação ou no curso do processo penal, que tem por objetivo assegurar a eficácia 

do processo; 

 A doutrina costuma dividir o instituto em 03 espécies: patrimonial (relacionadas à 

reparação do dano causado pelo delito); probatória (buscam manter a integridade do 

material probatório, evitando o seu perecimento); e pessoal (atingem a liberdade de 

locomoção do indivíduo, privando-a ou restringindo-a). 

Medidas cautelares de natureza pessoal e a lei 12.403/11 

 
 A lei 12.403/11 alterou substancialmente as medidas cautelares de natureza pessoal, 

introduzindo as chamadas cautelares diversas da prisão.  

 Antes dessa reforma, duas eram as opções se o juiz quisesse decretar alguma medida 

cautelar de natureza pessoal: prisão cautelar ou liberdade provisória. Com a 

introdução da referida lei, o juiz passou a ter mais opções, podendo estabelecer 

restrições alternativas à privação de liberdade. 

 São duas as possibilidades de utilização das medidas cautelares diversas da prisão: 

como instrumento cautelar para o investigado solto ou contracautelar para o 

investigado preso, substituindo anterior prisão cautelar. Podendo ser aplicadas de 

maneira autônoma, em caráter substitutivo da prisão preventiva, ou vinculada ao 

benefício da liberdade provisória. 

 Com a introdução da referida lei, o juiz passou a ter mais opções, podendo estabelecer 

restrições alternativas à privação de liberdade, que se encontram listadas nos artigos 

319 e 320 do CPP. 
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CPP, “Art. 319 - São medidas cautelares diversas da prisão: 

(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas 

condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar 

atividades; 

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares 

quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o 

indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para 

evitar o risco de novas infrações; 

III - proibição de manter contato com pessoa determinada 

quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o 

indiciado ou acusado dela permanecer distante; 

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a 

permanência seja conveniente ou necessária para a 

investigação ou instrução; 

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de 

folga quando o investigado ou acusado tenha residência e 

trabalho fixos; 

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade 

de natureza econômica ou financeira quando houver justo 

receio de sua utilização para a prática de infrações penais; 

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes 

praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos 

concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do 

Código Penal) e houver risco de reiteração; 

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o 

comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu 



 

 

P
ág

in
a7

 

andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem 

judicial; 

IX - monitoração eletrônica. 

(...) 

§ 4º A fiança será aplicada de acordo com as disposições do 

Capítulo VI deste Título, podendo ser cumulada com outras 

medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

CPP, “Art. 320: A proibição de ausentar-se do País será 

comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar 

as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou 

acusado para entregar o passaporte, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). ” 

 

Princípio da jurisdicionalidade 

 
 Em regra, as medidas cautelares de natureza pessoal estão sujeitas à cláusula de 

reserva de jurisdição, ou seja, somente podem ser impostas pelo Poder Judiciário.  

CPC, “Art. 282, § 2º - As medidas cautelares serão decretadas 

pelo juiz, a requerimento das partes ou, quando no curso da 

investigação criminal, por representação da autoridade policial 

ou mediante requerimento do Ministério Público. ” 

 

 Exceção: art. 322 do CPP que possibilita à autoridade policial, conceder liberdade 

provisória com fiança; possibilidade de delegado ou policial determinar o imediato 

afastamento do agressor, do lar, em casos de violência doméstica (lembre-se que de 
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acordo com alguns doutrinadores, os respectivos incisos que tratam dessa exceção, 

são de duvidosa constitucionalidade. O tema está pendente de julgamento pelo STF). 

 

Requisitos para a Aplicação das Medidas Cautelares de Natureza 
Pessoal 

 
 Nenhuma medida cautelar poderá ser decretada sem observar os pressupostos da 

necessidade e adequação. 

 Ademais, a decretação de toda e qualquer medida cautelar de natureza pessoal está 

condicionada, também, a presença dos requisitos: 

 Fumus comissi delicti: este requisito corresponde aos indícios suficientes de autoria e 

à prova da existência do crime, conforme previsto no art. 312, 2ª parte do CPP: 

CPP, “Art. 312: 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 e de perigo gerado pelo 

estado de liberdade do imputado. ” 

 

 Periculum libertatis: consoante o art. 282, I, CPP, este requisito corresponde à 

efetiva demonstração de que a liberdade do acusado poderá colocar em risco 

a aplicação da lei penal, a investigação ou instrução criminal e a segurança da 

coletividade. 

 O dispositivo tem uma semelhança com o art. 312 do CPP. 

CPP, “Art. 282 - As medidas cautelares previstas neste Título 

deverão ser aplicadas observando-se a: 
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I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação 

ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, 

para evitar a prática de infrações penais; 

(...) 

CPP, art. 312: 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 e de perigo gerado pelo 

estado de liberdade do imputado. ” 

 

 As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ser 

utilizadas como medidas de prima ratio, enquanto as prisões cautelares devem ser 

medidas de ultima ratio. 

 Tanto a prisão preventiva como as cautelares diversas da prisão, só poderão ser 

decretadas caso haja cominação de pena privativa de liberdade para o delito 

praticado. 

 O art. 313, CPP ainda traz requisitos mais severos para a decretação da preventiva. 

CPP, “Art. 313 - Nos termos do art. 312 deste Código, será 

admitida a decretação da prisão preventiva:  

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade 

máxima superior a 4 (quatro) anos;  

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em 

sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no 

inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 - Código Penal;  
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III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a 

mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com 

deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas 

de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

§1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver 

dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não 

fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o 

preso ser colocado imediatamente em liberdade após a 

identificação, salvo se outra hipótese recomendar a 

manutenção da medida. 

§2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com 

a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como 

decorrência imediata de investigação criminal ou da 

apresentação ou recebimento de denúncia. (Redação dada 

pela Lei n. 13.964/19)” 

 

 Toda decisão judicial precisa ser justificada fundamentadamente. O magistrado deve 

indicar, de maneira concreta, as circunstâncias fáticas que o levaram no sentido da 

adoção da medida cautelar. 

Características das medidas cautelares 

 
 Jurisdicionalidade: as medidas cautelares são determinadas pelo Poder Judiciário, 

com as ressalvas já mencionadas anteriormente. 

 Provisoriedade: as medidas cautelares devem vigorar apenas o necessário para 

atender a situação de urgência que justificou sua imposição. 

 Revogabilidade: como desdobramento da provisoriedade, o juiz pode revogar a 

medida cautelar quando verificar a falta de motivo para que subsista. 

 Excepcionalidade: em face do princípio da Presunção de Inocência, as medidas 

cautelares devem ser aplicadas em situações excepcionais, jamais podem ser impostas 
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como efeito automático decorrente da prática de infração penal. A regra é a liberdade 

plena do indivíduo. 

 Substitutividade: confere ao juiz, no caso de descumprimento da medida imposta ou 

quando verificar a falta de motivo para que subsista, a faculdade para determinar a 

substituição por outra. 

 Cumulatividade: em regra, as medidas cautelares pessoais podem ser aplicadas de 

modo isolado ou cumulativo a depender do caso concreto. As que só podem ser 

aplicadas de modo isolado são as que acarretam a privação completa da liberdade de 

locomoção. 

 

PROCEDIMENTO PARA A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DE 

NATUREZA PESSOAL 
 

 

Momento e Legitimidade para a Decretação, Revogação e 
Substituição das Medidas Cautelares 
 

 As medidas cautelares poderão ser decretadas em qualquer fase da investigação 

policial ou do processo penal, por requerimento do Ministério Público, do querelante 

ou do assistente, ou mediante representação da autoridade policial (lembre-se das 

alterações promovidas pelo Pacote Anticrime. O juiz não pode mais decretar as 

cautelares de ofício, seja durante a fase investigatória seja durante a fase processual). 

 

ATENÇÃO! 

Antes do Pacote Anticrime o juiz tinha a faculdade de decretar as medidas cautelares 

de ofício no curso do processo penal, sendo-lhe vedado, contudo, na fase de 

investigação. Com a nova redação conferida aos artigos 282, §§ 2º e 4º e 311, pela Lei 

13.964/19, excluiu-se a possibilidade do juiz decretá-las de ofício, em qualquer 

momento da persecução penal.  
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Sendo assim, a sua atuação está condicionada à representação da autoridade policial 

e ao requerimento do Ministério Público durante as investigações criminais e, ao 

requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente durante o curso 

do processo criminal.  

 

CPP, “Art. 282, §2º: As medidas cautelares serão decretadas 

pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da 

investigação criminal, por representação da autoridade 

policial ou mediante requerimento do Ministério Público. 

CPP, art. 311: Em qualquer fase da investigação policial ou do 

processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, 

a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do 

assistente, ou por representação da autoridade policial. ” 

 

 Por outro lado, a qualquer tempo, o juiz pode, de ofício ou a pedido das partes, rever 

a medida decretada. Entendendo não ser o caso de mantê-la, pode revogá-la ou 

substituí-la, bem como voltar a decretá-la, se novas razões advierem (art. 282, § 5.º, 

CPP). Trata-se de uma das poucas situações em que o juiz ainda pode agir de ofício. 

 

Descumprimento das obrigações impostas 

 
 Em caso de descumprimento injustificado de qualquer das obrigações impostas, o juiz, 

mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, 

poderá: substituir a medida; impor outra em cumulação; ou em último caso, decretar 

a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo 

Penal (CPP, art. 282, § 4º). 
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Procedimento contraditório 

 
 Em caso de pedido de aplicação de provimento cautelar de natureza pessoal, a parte 

contrária será ouvida antes da decretação da medida, em respeito ao contraditório e 

à ampla defesa. O prazo para manifestação é de 05 dias (art. 282, § 3º, CPP).  

 

CPP, “Art. 282, § 3º - 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, 

para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada 

de cópia do requerimento e das peças necessárias, 

permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de 

perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão 

que contenha elementos do caso concreto que justifiquem 

essa medida excepcional. ”  

 

 Todavia, quando a prévia ciência do acusado possa vir a frustrar os objetivos 

pretendidos com a aplicação da medida, o exercício de tais garantias será postergado 

para momento posterior à decisão judicial. Neste caso não há se falar em prejuízo ao 

contraditório e a ampla defesa, visto que haverá uma postergação justificada de tais 

direitos, visando preservar a eficácia do processo. Trata-se de uma exceção ao 

contraditório prévio. 

 

 

Recursos e impugnações 

 
 Em relação à prisão preventiva, o recurso cabível contra a decisão que indeferi-la é o 

RESE (recurso em sentido estrito), com fundamento no art. 581, V, CPP. Por outro lado, 

em caso de deferimento da preventiva, é possível impetrar um habeas corpus. 

 No tocante a uma cautelar diversa da prisão não há previsão legal de qualquer 

recurso. Todavia, contra o respectivo indeferimento, a melhor orientação é de que é 
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cabível a interposição do recurso em sentido estrito, por interpretação extensiva do 

art. 581, V, CPP. Já contra o respectivo deferimento é cabível o habeas corpus, uma 

vez que, no deferimento da cautelar há risco à liberdade de locomoção, pois a 

transgressão pode ensejar a prisão do indivíduo. 

 

Adotando esta teoria, o STJ decidiu que é cabível recurso em sentido estrito contra decisão 

que revoga medida cautelar diversa da prisão, eis que embora sejam taxativas as hipóteses 

de cabimento do recurso em sentido estrito trazidas no art. 581 do CPP, é admitida a 

interpretação de maneira extensiva. E, nesse passo, a revogação de prisão preventiva, 

expressamente prevista no inciso V do art. 581, em tudo se assemelha à revogação de medida 

cautelar diversa à prisão. (STJ. 6ª Turma. REsp 1628262/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 

julgado em 13/12/2016) 

 

 Lembre-se que em caso de representação pela autoridade policial e consequente 

indeferimento da cautelar, o delegado de polícia não possui legitimidade para 

interposição de RESE. 

 

Detração 

 
 É perfeitamente possível a detração na prisão cautelar (art. 42 do CP e art. 387, § 2.º, 

do CPP). 

 Em respeito às medidas cautelares diversas da prisão, não há previsão legal a respeito 

do assunto. Para sanar esta dúvida é preciso analisar o caso concreto. Se houver 

semelhança e homogeneidade entre a medida cautelar imposta no curso do processo 

e a pena definitiva é possível a detração. Não se admite, por outro lado, a detração 

em casos que não houver semelhança e homogeneidade entre a cautelar imposta e 

a pena definitiva. 
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PRISÃO CAUTELAR 
 

 É aquela decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória com o 

objetivo de preservar a instrução processual e que possui natureza eminentemente 

cautelar, razão pela qual não viola o princípio da presunção de inocência. 

 De acordo com o art. 283, CPP, há 03 espécies de prisão cautelar: prisão em flagrante, 

prisão preventiva e prisão temporária. 

CPP, “Art. 283 - Ninguém poderá ser preso senão em flagrante 

delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade 

judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou 

em virtude de condenação criminal transitada em julgado. ”      

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 

PRISÃO EM FLAGRANTE 
 

 

Conceito 

 
 É a medida restritiva de liberdade, que consiste na prisão daquele que é surpreendido 

cometendo, ou logo após ter cometido uma infração penal, independentemente de 

prévia autorização judicial (art. 5º, LXI, CF).  

 

CF, “Art. 5º, LXI - 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. ” 

 

 Lembre-se que há divergência entre os doutrinadores a respeito da natureza jurídica 

da prisão em flagrante. A doutrina minoritária entende que é espécie de prisão 

cautelar. Já a doutrina majoritária entende que é espécie de prisão pré-cautelar, sob o 
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argumento de que se a prisão em flagrante não possui o atributo de manter o agente 

sob custódia após o recebimento do auto de prisão pelo juiz, exigindo para tanto a sua 

conversão em preventiva, resta conclusivo que não pode ser uma medida cautelar. 

 

Espécies 

 
 Flagrante próprio/propriamente dito/real/verdadeiro: é aquele em que o agente é 

surpreendido cometendo uma infração penal ou quando acaba de cometê-la (CPP, art. 

302, I e II). Neste último caso a expressão “acaba de cometê-la” deve ser interpretada 

de forma restritiva, sem qualquer intervalo de tempo. 

 

CPP, “Art. 302 -  Considera-se em flagrante delito quem: 

I - está cometendo a infração penal; 

II - acaba de cometê-la; 

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou 

por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor 

da infração; 

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, 

objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. 

” 

 

 Flagrante impróprio/irreal/quase flagrante: ocorre na hipótese em que o agente é 

perseguido, logo após cometer o ilícito, em situação que faça presumir ser ele o autor 

da infração (CPP, art. 302, III). Aqui a expressão “logo após” compreende o lapso 

temporal para a polícia chegar ao local dos fatos, colher os elementos necessários e 

dar início à perseguição do agente. Admite um intervalo de tempo maior entre a 

prática do delito, a apuração dos fatos e o início da perseguição, que pode levar dias, 

desde que ininterrupta. 

 Flagrante presumido/ficto/assimilado: o agente é preso logo depois de cometer a 

infração, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o 

autor da infração (CPP, art. 302, IV). Aqui não é necessário que haja perseguição, 
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bastando que a pessoa seja encontrada logo depois da prática do ilícito em situação 

suspeita. Essa espécie usa a expressão “logo depois” em vez de “logo após” (flagrante 

impróprio). Há doutrinadores que entendem que há diferença entre as expressões, 

outros que têm o mesmo significado. 

 Flagrante compulsório/obrigatório: é aquele que deve ser realizado pela autoridade 

policial e seus agentes. Não tendo discricionariedade sobre a conveniência ou não de 

realizá-lo. Ocorre em qualquer das hipóteses previstas no art. 302 (próprio, impróprio 

e presumido). Trata-se de um dever legal de agir, previsto na parte final do art. 301 do 

CPP. 

 Flagrante facultativo: é aquele que pode ser realizado por qualquer pessoa do povo 

ao se deparar com uma situação de flagrância. Também abrange qualquer das 

hipóteses previstas no art. 302. Trata-se de uma faculdade, exercício regular de um 

direito, previsto na primeira parte do art. 301 do CPP. 

CPP, art. 301:  Qualquer do povo poderá e as autoridades 

policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja 

encontrado em flagrante delito. 

 

 Flagrante preparado/provocado: também é chamado de delito de ensaio, delito de 

experiência ou delito putativo por obra do agente provocador. Em face da ausência de 

vontade livre e espontânea do agente e por se tratar de crime impossível (uma vez 

que, embora o meio empregado e o objeto material sejam idôneos, há um conjunto 

de circunstâncias previamente preparadas que eliminam totalmente a possibilidade 

da produção do resultado), a conduta é considerada atípica. Segundo doutrina e 

jurisprudência o flagrante preparado é uma espécie de prisão ilegal. Se ocorrer deve 

haver o relaxamento da prisão. 

 

Súmula 145, STF: Não há crime, quando a preparação do 

flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. 
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 Flagrante esperado: aqui não há qualquer atitude de induzimento ou instigação. A 

atividade da autoridade policial ou do terceiro consiste no simples aguardo do 

cometimento do crime. Tratando-se de flagrante legal, a consequente prisão também 

é legal. Assim, não há se falar em relaxamento da prisão. 

 Flagrante prorrogado/retardado: trata-se de uma discricionariedade que a polícia 

possui de retardar a realização da prisão em flagrante para obter maiores dados e 

informações probatórias. Tem previsão legal na Lei de lavagem de capitais, Lei de 

drogas e Lei das organizações criminosas. 

 Flagrante forjado/fabricado/maquinado/urdido: ocorre quando os policiais ou 

particulares criam, plantam provas de um crime inexistente com o intuito de legitimar 

uma prisão em flagrante. 

 

Flagrante nos crimes permanentes, habituais, de ação penal privada 
e continuado 

 

 Crimes permanentes: são aqueles cuja consumação se prolonga no tempo. Enquanto 

não cessar a permanência, o agente encontra-se em situação de flagrante delito (art. 

303, CPP). 

CPP, “Art. 303 -  Nas infrações permanentes, entende-se o 

agente em flagrante delito enquanto não cessar a 

permanência. ” 

 

 Crimes habituais: são aqueles que não se consumam em apenas um ato, exigindo a 

prática de várias condutas, em sequência, para que se perfaça o tipo penal. Para 

alguns, tal espécie de delito não admite prisão em flagrante. Outros, no entanto, 

compreendem possível o flagrante quando o agente for surpreendido na prática de 

um dos atos que compõem a conduta delituosa, demonstrando-se, porém, que aquela 

conduta já vinha sendo reiterada. 

 Crimes de ação penal privada: é possível a prisão em flagrante, uma vez que o art. 301 

do CPP não distingue entre crime de ação penal pública e privada, referindo-se 
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genericamente a todos os sujeitos que se encontrarem em flagrante delito. No 

entanto, a lavratura do auto de prisão em flagrante estará condicionada à 

manifestação do ofendido, sob pena de relaxamento. 

 Crime continuado: na continuidade delitiva há várias condutas caracterizando várias 

infrações. Na medida em que os delitos que compõem o crime continuado guardam 

autonomia entre si, cada um deles permite, de forma independente em relação aos 

demais, a possibilidade de se efetuar a prisão em flagrante. 

 

Síntese do procedimento 

 

 Basicamente o flagrante se divide na captura, condução coercitiva, lavratura do auto 

de prisão em flagrante e recolhimento à prisão. 

 Imediatamente após a prisão, o preso deverá ser apresentado à autoridade 

competente, que em regra, é a autoridade policial da circunscrição onde foi efetuada 

a prisão (e não a do local em que foi praticada a infração) e deverá ser feita a 

comunicação ao Juiz, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele 

indicada a respeito de sua prisão e do local onde se encontre. 

 Durante a captura o uso da força deve ser evitado, a não ser que seu emprego seja 

imprescindível para impedir a fuga ou conter a resistência do indivíduo. Do mesmo 

modo, o uso de algemas se trata de uma excepcionalidade, somente podendo ocorrer 

através de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, 

por parte do preso ou de terceiros. Fora dessas hipóteses caracterizará abuso de 

autoridade (súmula vinculante n.11). 

Súmula Vinculante n.11, STF – “Só é lícito o uso de algemas 

em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de 

perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do 

preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por 

escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal 

do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato 

processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade 

civil do Estado. ” 
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 Apresentado o preso à autoridade policial, esta deverá ouvir o condutor e as 

testemunhas. Após, proceder-se-á ao interrogatório do acusado, devendo alertá-lo 

sobre o seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Ao final o auto de prisão 

em flagrante será lavrado. 

 Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o presidente do auto mandará 

recolher o conduzido à prisão, salvo nas hipóteses em que for cabível a concessão de 

liberdade provisória com fiança pela autoridade policial (art. 322 do CPP). 

 

CPP, “Art. 304 - Apresentado o preso à autoridade 

competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua 

assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de 

entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das 

testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do 

acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após 

cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a 

autoridade, afinal, o auto. (Redação dada pela Lei nº 11.113, 

de 2005) 

§ 1º: Resultando das respostas fundada a suspeita contra o 

conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto 

no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá 

nos atos do inquérito ou processo, se para isso for 

competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o 

seja. ” 

 

 Dentro de 24 horas, a contar da efetivação da prisão, deve-se dar nota de culpa ao 

preso, enviar os autos da prisão em flagrante ao juiz competente e, no caso de o 

autuado não ter informado o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria 

Pública (art. 306 do CPP). 
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CPP, “Art. 306 - A prisão de qualquer pessoa e o local onde se 

encontre serão comunicados imediatamente ao juiz 

competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à 

pessoa por ele indicada. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 

2011). 

§ 1º: Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da 

prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão 

em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu 

advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. (Redação 

dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

§ 2º: No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante 

recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o 

motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. 

(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). ” 

 

 Estabelece o art. 310, que ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá 

promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado 

constituído ou Defensor Público e o membro do Ministério Público, ocasião em que 

deverá fundamentadamente:  

 I - relaxar a prisão, se ilegal. Essa ilegalidade pode decorrer da forma como 

realizada a prisão em flagrante, da inobservância das formalidades legais 

pertinentes à lavratura do auto ou até mesmo da não caracterização de situação 

de flagrância. O relaxamento não impede o prosseguimento das investigações 

nem a decretação de medidas cautelares. 

 II - converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos 

do art. 312, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares 

diversas da prisão; ou  

 III – conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança. Verificada a legalidade 

do flagrante e concluindo que não há necessidade de conversão do flagrante em 
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preventiva (ou temporária), cabe ao juiz conceder liberdade provisória, com ou 

sem fiança, salvo se não for veda por previsão expressa. 
 

CPP, “Art. 310 - Após receber o auto de prisão em flagrante, no 

prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a 

realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de 

custódia com a presença do acusado, seu advogado 

constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do 

Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, 

fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 

2019) (Vigência) 

I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 

2011). 

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando 

presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e 

se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas 

cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, 

de 2011). 

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. ” 

 

 

Audiência de custódia 

 
 É um direito de o preso ser levado, pessoalmente, e sem demora, à presença da 

autoridade judicial competente para avaliar a legalidade ou necessidade de sua 

prisão, ocasião em que esta poderá adotar uma das decisões possíveis do art. 310 do 

CPP. 

 Importante destacar que a audiência de custódia não se limita aos casos de prisão em 

flagrante, sendo, portanto, exigível na prisão temporária e também na prisão 

preventiva.  
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 Suas finalidades básicas são: verificar eventuais maus-tratos e violação aos direitos e 

garantias fundamentais; e permitir uma melhor avaliação do preso para fins de 

convalidação judicial. 

 

CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA 
 

 Verificada a legalidade da prisão em flagrante, poderá o juiz, fundamentadamente, 

convertê-la em preventiva desde que presentes os requisitos do art. 312, e se 

revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.  

CPP, “Art. 312 - 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 e de perigo gerado pelo 

estado de liberdade do imputado. ” (Redação dada pela Lei nº 

13.964, de 2019)   

 

 Lembrando que o Pacote Anticrime revogou os trechos que previam a possibilidade de 

decretação da preventiva ex officio, sendo necessária, portanto, a provocação da 

autoridade policial ou do Ministério Público para que seja possível essa conversão, 

uma vez que a interpretação art. 310, II, deve ser realizada à luz do art. 282, § 2º e do 

art. 311, todos do CPP.  

 Adotando esse entendimento, o STF decidiu que não é mais possível a decretação de 

ofício de prisão preventiva em qualquer situação (em juízo ou no curso de 

investigação penal), inclusive no contexto de audiência de custódia (ou de 

apresentação), sem que se registre, mesmo na hipótese da conversão, prévia, 

necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial 

(STF. 2ª Turma. HC 188.888/MG, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 06.10.2020). 
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No mesmo sentido é o entendimento do STJ, 5ª Turma, HC 590.039/GO, Rel. Min. Ribeiro 

Dantas, julgado em 10/10/2020. 

 

Concessão de liberdade provisória com ou sem fiança 

 
 Verificada a legalidade do flagrante e concluindo que não há necessidade de 

conversão do flagrante em preventiva (ou temporária), cabe ao juiz conceder 

liberdade provisória, com ou sem fiança. 

 De acordo com o art. 321 do CPP, ao conceder liberdade provisória, o juiz poderá, para 

além da concessão ou não da fiança, se for o caso, aplicar as medidas cautelares 

diversas da prisão estipuladas no art. 319 do CPP. 

 A liberdade provisória pode ser vedada se existir previsão expressa. Se o investigado 

integrar organização criminosa, por exemplo, não terá direito à liberdade provisória 

(art. 310, § 2º, CPP). 

CPP, “Art. 310, § 2º - Se o juiz verificar que o agente é 

reincidente ou que integra organização criminosa armada ou 

milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá 

denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas 

cautelares. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
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PRISÃO PREVENTIVA 
 

 

Considerações iniciais 

 
 Medida cautelar decretada mediante representação da autoridade policial ou 

requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase 

da investigação ou do processo criminal, antes do trânsito em julgado da sentença, 

sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os 

motivos autorizadores previstos no art. 312 do CPP e desde que se revelem 

inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 

 

CPP, “Art. 312 - 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 e de perigo gerado pelo 

estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 

13.964, de 2019) 

CPP, art. 313: Nos termos do art. 312 deste Código, será 

admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada 

pela Lei nº 12.403, de 2011). 

 

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade 

máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 

12.403, de 2011). 

 

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em 

sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no 

inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
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dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei nº 

12.403, de 2011). 

 

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a 

mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com 

deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas 

de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).  

 

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver 

dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não 

fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o 

preso ser colocado imediatamente em liberdade após a 

identificação, salvo se outra hipótese recomendar a 

manutenção da medida. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)        

 

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com 

a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como 

decorrência imediata de investigação criminal ou da 

apresentação ou recebimento de denúncia. ” (Incluído pela Lei 

nº 13.964, de 2019) 

 

 Lembre-se que recentemente o STJ decidiu que o posterior requerimento da 

autoridade policial pela segregação cautelar ou manifestação do Ministério Público 

favorável à prisão preventiva suprem o vício da inobservância da formalidade de 

prévio requerimento. 
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Pressupostos 

 
 A preventiva pressupõe a existência do periculum libertatis (garantia da ordem 

pública ou econômica, garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução 

criminal) e fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios de autoria). 

Além da insuficiência das cautelares diversas da prisão (medida de ultima ratio). 

 

 Garantia da ordem pública: trata-se da finalidade de impedir que o acusado em 

liberdade, em razão de sua elevada periculosidade, volte a delinquir, uma vez que a 

natural demora da persecução penal põe em risco a sociedade. Garantir a ordem 

pública significa impedir novos crimes durante o processo. 

 

 Garantia da ordem econômica: trata-se de uma variável da garantia da ordem 

pública, apenas um pouco mais específica do que esta, relacionada apenas com a 

categoria de crimes contra a ordem econômico-financeira. 

 

 Garantia da aplicação da lei penal: é o motivo que se fundamenta no receio justificado 

de iminente fuga do agente do distrito da culpa, inviabilizando a futura execução da 

pena. 

 

 Conveniência da instrução criminal: é aquela que visa impedir que o agente, em 

liberdade, perturbe ou impeça a produção de provas, aliciando testemunhas, 

forjando provas ou destruindo elementos que possam servir de base à futura 

condenação. 

 

Hipóteses de cabimento 

 
 Presentes os pressupostos do art. 312, somente poderá ser decretada nas seguintes 

hipóteses: I - Crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 

superior a quatro anos (art. 313, I, do CPP); II - Condenação por outro crime doloso, 

em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 

64 do CP (art. 313, II, do CPP); III - Crimes que envolvam violência doméstica e familiar 

contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa portadora de 
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deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, 

III, do CPP); IV – Quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando 

esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la (requisitos alternativos). 

 

Modalidades 

 
 Autônoma: é a regra dentro da persecução penal. Pode ser decretada quando 

estiverem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. Na preventiva autônoma 

o agente se encontra solto. 

 Decorrente da conversão do flagrante: decretada no momento da análise do auto de 

prisão em flagrante. Para converter o flagrante em prisão preventiva basta a presença 

dos requisitos do art. 312 e a insuficiência das outras medidas cautelares diversas da 

prisão. Aqui não é necessária a presença das condições previstas no artigo 313. Há um 

agente preso em flagrante. 

 Substitutiva ou subsidiária: decretada em substituição às medidas cautelares 

adotadas anteriormente devido ao seu descumprimento. Tem como função garantir a 

execução das medidas cautelares diversas da prisão. Aqui também basta a presença 

dos requisitos do art. 312 e a insuficiência das outras medidas cautelares diversas da 

prisão. 

 

Prisão domiciliar 

 
 Na prisão preventiva domiciliar ocorre o recolhimento do indiciado ou acusado em 

sua residência, de onde apenas poderá sair com prévia autorização judicial, prevista 

nos arts. 317, 318, 318-A e 318-B do CPP.  

 

CPP, “Art. 317: A prisão domiciliar consiste no recolhimento do 

indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela 

ausentar-se com autorização judicial. (Redação dada pela Lei 

nº 12.403, de 2011). ” 
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CPP, “Art. 318 - Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela 

domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 

12.403, de 2011). 

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 

2011). 

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; 

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 

6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 

12.403, de 2011). 

IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016) 

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade 

incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do 

filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela 

Lei nº 13.257, de 2016) 

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova 

idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela 

Lei nº 12.403, de 2011). ” 

CPP, “Art. 318-A - A prisão preventiva imposta à mulher 

gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou 

pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, 

desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018). 

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a 

pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018). 
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II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou 

dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018). ” 

CPP, “Art. 318-B - A substituição de que tratam os arts. 318 e 

318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação 

concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 

deste Código. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018). ”  

 

Prazo de duração 

  
 A preventiva não possui prazo para a sua duração determinado por lei, a regra é que 

perdure até quando seja necessário, devendo respeitar a razoabilidade da duração, 

atendendo aos princípios da proporcionalidade e necessidade. 

 Revisão periódica da necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 

dias. 

 

ATENÇÃO! 

Uma novidade importante trazida pela Lei 13.964/19 é a previsão de revisão periódica 

da necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 dias, ou seja, a cada 90 

dias o juiz deverá de ofício, ou a requerimento da parte, revisar a necessidade de 

manutenção da prisão, de forma fundamentada. 
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PRISÃO TEMPORÁRIA 
 

 

Conceito 

 
 Prisão cautelar, decretada pela autoridade judiciária, com prazo preestabelecido de 

duração, destinada a assegurar a eficácia da investigação policial, quando se tratar de 

apuração de infração penal de natureza grave. Está prevista na Lei nº 7.960/89. 

 Exclusiva da fase investigatória. 

 

Requisitos 

 
 De acordo com a doutrina majoritária a prisão temporária só pode ser decretada 

naqueles crimes apontados pela lei e desde que concorra qualquer uma das duas 

situações previstas nos incisos I e II do art. 1º da referida lei.  

 

Lei nº 7.960/89, “Art. 1° - Caberá prisão temporária:  

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito 

policial; 

II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer 

elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; 

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer 

prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação 

do indiciado nos seguintes crimes: 

a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); 

b) seqüestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1° e 

2°); 

c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); 

d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°); 
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e) extorsão mediante seqüestro (art. 159, caput, e seus §§ 1°, 

2° e 3°); 

f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, 

caput, e parágrafo único);    

g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua 

combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único);   

h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223 

caput, e parágrafo único);           

i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°); 

j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia 

ou medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, 

combinado com art. 285); 

l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; 

m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889, de 1° de outubro 

de 1956), em qualquer de sua formas típicas; 

n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de 21 de outubro 

de 1976); 

o) crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 16 de 

junho de 1986). 

p) crimes previstos na Lei de Terrorismo. (Incluído pela Lei nº 

13.260, de 2016)” 

 

 Há uma divergência na doutrina a respeito dos requisitos da prisão temporária. São 

05 correntes sobre o tema: 1ª) basta a presença de qualquer um dos incisos: tem 

fundamento em regra básica da hermenêutica, segundo a qual incisos não se 

comunicam com incisos, mas somente com o parágrafo ou com o caput; 2ª) é 

necessária a presença cumulativa dos três incisos; 3ª) além do preenchimento dos três 

incisos, é necessária a combinação com uma das hipóteses que autoriza a prisão 
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preventiva; 4ª) deve o inciso III estar sempre presente, seja combinado com o inciso I, 

seja combinado com o inciso II; 5ª) sempre serão necessários os incisos I e III. 

 A posição majoritária adota a 4ª corrente, ou seja, a prisão temporária só pode ser 

decretada naqueles crimes apontados pela lei e desde que concorra qualquer uma 

das duas situações previstas nos incisos I e II do art. 1º da referida lei. Assim sendo, só 

poderá ser decretada a prisão temporária se a medida for imprescindível para as 

investigações ou se o endereço ou identificação do indiciado forem incertos, mas 

desde que o crime seja um dos indicados por lei. 

 Tendo em conta tratar-se a prisão temporária de espécie de prisão cautelar, conjugam-

se, assim, seus pressupostos: 1) fumus comissi delicti, previsto no inciso III; 2) 

periculum libertatis, previsto no inciso I ou no inciso II. 

 Assim como a preventiva, a prisão temporária não pode ser decretada de ofício pelo 

juiz, depende de provocação da autoridade policial ou do Ministério Público.  

 

Prazo 

 
 Diferentemente da preventiva que não possui prazo determinado, o prazo da prisão 

temporária é de cinco dias. 

 Em caso de extrema e comprovada necessidade, prorrogável por igual período. 

 Em crimes hediondos e equiparados o prazo será de 30 dias, prorrogáveis por mais 

30. 

 Deverão constar no mandado de prisão o período de duração da temporária e o dia 

em que o preso será liberado. 

 Decorrido o prazo, o preso será colocado imediatamente em liberdade, salvo se 

houver prorrogação ou decretação de preventiva. 

 

 

 


