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RESUMO 

 

O objetivo do estudo constitui-se em analisar a problemática da conceituação da expressão 

“ordem pública” na decretação da prisão preventiva do investigado ou acusado, com base nas 

posições apresentadas pela doutrina e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do 

Supremo Tribunal Federal. A metodologia utilizada consistiu na leitura e análise de livros, 

artigos científicos, monografias, dissertações de mestrado, publicações e revistas que abordem 

o tema e, também, a análise de jurisprudências dos Tribunais Superiores. A ausência de um 

conceito para a expressão “ordem pública” na legislação brasileira gera divergências e 

discussões sobre o tema, cabendo, então, a doutrina e aos aplicadores do Direito a elaboração 

e apresentação de uma conceituação para o termo. Eles, na tentativa de obter uma definição 

para essa expressão, têm, ao longo dos anos, apresentado diversos significados que são 

utilizados como fundamentos para a decretação da prisão preventiva de acusados ou 

investigados, dentre eles estão, principalmente, a gravidade do delito, o clamor público/social, 

a prática de crimes hediondos, a credibilidade do Poder Judiciário, a periculosidade do agente, 

a segurança do próprio agente acusado e a reiteração criminosa do agente. A corrente 

doutrinária majoritária e a jurisprudência dos Tribunais Superiores entendem que a prática 

reiterada de delitos e a periculosidade do agente são as justificativas que podem, por si só, 

embasar o decreto de prisão preventiva para garantir a ordem pública.  

 

Palavras-chave: Garantia da ordem pública. Prisão preventiva. Conceituação. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     



  

RESUMEN 

 

El objetivo del estudio se constituyó en analizar la problemática de la conceptuación de la 

expresión "orden público" en el decreto de prisión preventiva del investigado o acusado, 

basado en las posiciones presentadas por la doctrina y por la jurisprudencia del Superior 

Tribunal de Justiça y del Supremo Tribunal Federal. La metodología utilizada consistió en la 

lectura y análisis de libros, artículos científicos, monografías, tesis, publicaciones y revistas 

que abordan el asunto y también el análisis de la jurisprudencia de los Tribunales Superiores. 

La ausencia de un concepto de la expresión "orden público" en la legislación brasileña genera 

divergencias y discusiones sobre el tema, competiendo entonces a la doctrina y a los 

aplicadores del derecho la elaboración y presentación de un conceptuación para la expresión. 

Ellos, en el intento de obtener una definición para esa expresión, tienen, a lo largo de los años, 

presentado muchos significados que son utilizados como fundamento para el decreto de la 

prisión preventiva de los acusados o investigados, entre ellos se encuentran principalmente la 

gravedad del delito, el clamor popular, la práctica de crímenes atroces, la credibilidad del 

poder judicial, la peligrosidad del agente, la seguridad del próprio acusado y la práctica 

reiterada de crímenes. La corriente doctrinaria mayoritaria y la jurisprudencia de los 

Tribunales Superiores entienden que la práctica reiterada de delitos y la peligrosidad del 

agente son las razones que pueden, en sí mismo, hacer el embasamiento del decreto de prisión 

preventiva para garantizar el orden público. 

 

Palabras-llave: Garantia del orden público. Prisión preventiva; Conceptuación. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No presente trabalho de conclusão de curso analisar-se-á o conceito de ordem 

pública no decreto de prisão preventiva para a garantia da mesma. Esse tema foi escolhido 

devido o interesse que foi despertado ao deparar-se com diversas decisões dos juízes de 

direito e dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Ceará e, também, dos ministros do 

Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, sobre a prisão preventiva.   

Estagiar na área e a afinidade com o Direito Penal e o Processo Penal foram 

estímulos e inspirações, o que tornou essa pesquisa mais intrigante e agradável. 

O objetivo geral deste estudo é analisar a problemática da conceituação da 

expressão “ordem pública” na decretação da prisão preventiva do investigado ou acusado, 

com base nas posições apresentadas pela doutrina e pela jurisprudência dos Tribunais 

Superiores (Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal).  

A metodologia consistirá na leitura e análise de livros, artigos científicos, 

monografias, dissertações de mestrado, publicações e revistas que abordem o tema e, também, 

a análise de jurisprudências dos Tribunais Superiores.  

Partindo do exposto, o trabalho está dividido em seis capítulos. No primeiro 

capítulo, apresentar-se-á uma breve introdução acerca do tema. O segundo trata da Prisão 

preventiva. Já no terceiro capitulo analisar-se-á a existência ou não de um conceito legal de 

“ordem pública”. No quarto serão apresentados os elementos expostos pela doutrina para a 

conceituação desta expressão no decreto de prisão preventiva. No quinto, analisar-se-ão os 

elementos do conceito de “ordem pública” apresentados pelos tribunais superiores e o 

posicionamento destes tribunais em relação ao entendimento da doutrina a respeito do tema. 

Finalizando o sexto capítulo apresenta uma breve conclusão. 

A prisão preventiva trata-se de uma medida de natureza cautelar de relativização 

da liberdade da pessoa humana, podendo ser decretada em qualquer fase da investigação 

policial ou do processo penal. A decisão que decretar essa prisão, em respeito ao art. 5º, inciso 
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LXI 1, da Constituição Federal, deverá ser fundamentada pela autoridade judiciária 

competente. Podendo, essa prisão cautelar ser decretada como garantia da ordem pública, da 

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

lei penal. 

Segundo a parte final do art. 3112 do Código de Processo Penal - CPP, a prisão 

preventiva poderá ser decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a 

requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da 

autoridade policial. 

Nestor Távora e Rosmar Rodrigues (2012), ao discorrerem sobre a prisão 

preventiva e o princípio da presunção de inocência, aduzem que: 

 
A preventiva é medida de exceção, devendo ser interpretada restritivamente, para 
compatibilizá-la com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII da 
CF), afinal, o estigma do encarceramento cautelar é por demais deletério à figura do 
infrator3. 
 

A respeito da origem da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da 

imprecisão dessa expressão, Aury Lopes Jr. relata que: 

Grave problema encerra ainda a prisão para a garantia da 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 e indeterminadas do Direito para fazer valer seus atos 
prepotentes4. 

 
A garantia da ordem pública é a hipótese de decretação mais ampla e flexível das 

quatro, anteriormente citadas, gerando, assim, oscilações doutrinárias e jurisprudenciais 

quanto a sua real conceituação. Essa oscilação em torno do conceito da expressão “ordem 

pública” pode gerar certa insegurança jurídica, diante disso a doutrina e os aplicadores do 

                                                           
1  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. 

2  Art. 311.  Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva 
decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do 
querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. 

3  TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 7ª ed. rev. ampl. e 
atual. Salvador: JusPODIVM, 2012. p. 579. 

4  LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 848. 
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direito passaram a tentar estremar os limites desse termo em busca de um fundamento 

delimitado para a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

2.  PRISÃO PREVENTIVA 

 

A lei 12.403 de 04 de maio de 2011 modificou a redação do Título IX do Código 

de Processo Penal (Da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória), 

determinando, assim, a redação do Capítulo III que trata da prisão preventiva. Este capítulo 

traz como destaque o art. 312, do CPP, que apresenta a seguinte redação: 

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 autoria5.  

Este artigo traz, de forma geral, os pressupostos e requisitos da prisão preventiva. 

Dentre os pressupostos estão o fumus comissi delicti (fumaça da prática de um delito), 

equivalente ao fumus boni iuris de todo processo cautelar6, e o periculum libertatis (perigo 

que decorre do estado de liberdade do investigado ou acusado).   

O fumus comissi delicti exige para a decretação da prisão preventiva que existam 

prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, de forma que a prisão 

preventiva não poderá ser decretada se estiver ausente qualquer um deles7.  

A fumaça da prática de um delito não significa juízo de possibilidade, nem juízo 

de certeza, mas sim, juízo de probabilidade, conforme assevera Aury Lopes Jr, afirmando que 

“Para a decretação de uma prisão preventiva (ou qualquer outra prisão cautelar), diante do 

altíssimo custo que significa, é necessário um juízo de probabilidade, um predomínio das 

razões positivas”8. 

O autor aduz, ainda, que “A probabilidade significa a existência de uma fumaça 

densa, a verossimilhança (semelhante ao vero, verdadeiro) de todos os requisitos positivos e, 

por consequência, da inexistência de verossimilhança dos requisitos negativos do delito”9. 

O juízo de probabilidade, em grau de convicção, situa-se entre o juízo de 

possibilidade, já que o custo da prisão é muito alto para que apenas o exija, e o juízo de 
                                                           
5  BRASIL. DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941. Código de Processo Penal. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm>. Acesso em: 26 
de março de 2015. 

6  OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 553. 
7  TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 34ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 545. 
8  LOPES JR, Aury. Prisões Cautelares. 4ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 89. 
9  LOPES JR, Aury. Prisões Cautelares. 4ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 90. 
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certeza, porque se trata de uma prisão cautelar em que este grau é de difícil constatação. Neste 

sentido: “Não se pode exigir para a prisão preventiva a mesma certeza que se exige para a 

condenação. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar o réu. Não, 

porém, ao decidir se decreta ou não a custódia provisória.”10. 

O periculum libertatis é o perigo real que a liberdade do sujeito passivo traz para 

a investigação criminal, o processo penal e para segurança da sociedade. Este pressuposto é 

composto dos requisitos que constam na parte inicial do art. 312, do CPP, que são: garantia da 

ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar 

a aplicação da lei penal (evitar a fuga do imputado). Esses requisitos para a decretação da 

prisão preventiva são alternativos, e não cumulativos, bastando um deles para justificar-se a 

medida cautelar11. 

Assim, para que haja a decretação da prisão preventiva é necessário que exista um 

conjunto probatório (testemunhas, perícias, laudos, certidão de óbito, exame de corpo delito, 

dentre outros) que confirme a existência do delito; que haja indícios suficientes que o 

investigado ou acusado seja o autor do crime, não sendo necessárias provas cabais que 

demonstrem certeza; e que a continuação do estado de liberdade do sujeito passivo gere 

perigo para a ordem pública ou para a ordem econômica ou para a conveniência da instrução 

criminal ou para a aplicação da lei penal, alternativamente. 

No presente trabalho trataremos de forma mais aprofundada do requisito para a 

decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública que gera polêmicas e 

divergências no momento da sua conceituação, tanto para a doutrina quanto para o Judiciário. 

 

2.1 Breve histórico 

 

Na redação original do Projeto de Lei 4.208/2001, o art. 312 tinha sido 

completamente modificado, apresentando a seguinte redação: 

Art. 312 A prisão preventiva poderá ser decretada quando verificados a existência de 
crime e indícios suficientes de autoria e ocorrerem fundadas razões de que o 
indiciado ou acusado venha a criar obstáculos à instrução do processo ou à execução 

                                                           
10   CAPEZ, Fernando; COLNAGO, Rodrigo. Prática Forense Penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 158. 
11  LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 836. 
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da sentença ou venha a praticar infrações penais relativas ao crime organizado, à 
probidade administrativa ou à ordem econômica ou financeira consideradas graves, 
ou mediante violência ou grave ameaça à pessoa12. 

Nesta redação a expressão garantia da ordem pública havia sido retirada e dado 

lugar à termos mais precisos e exemplificativos, dando maior clareza ao texto do artigo, 

conforme foi destacado pelo Relator do Projeto de Lei, Deputado Ibrahim Abi-Ackel (PPB -

MG), em seu parecer: 

[...] são enunciadas com clareza as hipóteses de aplicação, descumprimento, 
revogação e substituição das medidas cautelares, fugindo desse modo o projeto das 
causas indeterminadas, como, no caso da prisão preventiva, a garantia da ordem 
pública e a garantia da ordem econômica, substituídas por definições precisas das 
circunstâncias que a justificam13. 

Mas, durante sua tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei foi alterado 

com a aprovação da Emenda Substitutiva Global que devolveu ao artigo 312 a redação do 

texto original do código de 194114.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12  BRASIL. Projeto de Lei nº 4.208. DE 2001. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/ 

proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=401942&filename=PL+4208/2001> Acesso em: 09 de março 
de 2015. 

13  LOPES, JR,  Aury. Direito Processual Penal. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 846. 
14  LOPES JR, Aury. Prisões Cautelares. 4ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 107. 
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3 .  EXISTE CONCEITO LEGAL DE ORDEM PÚBLICA? 

 

A legislação brasileira não apresenta um conceito expresso e definido para a 

expressão “ordem pública”. Isso traz aspectos positivos, mas também gera aspectos negativos, 

tanto para o aplicador do direito na elaboração da fundamentação do decreto de prisão 

preventiva, quanto para o investigado ou o acusado que sofrerá os efeitos desta prisão. Toda 

essa imprecisão da expressão tornou este um dos temas mais polêmicos em relação à prisão 

preventiva. 

Diante da ausência de conceituação da expressão na legislação nacional, cabe, 

então, à doutrina e, principalmente, à jurisprudência essa árdua tarefa.  

A doutrina tem, ao longo dos anos, tentado defini-la, mas não se chegou a um 

consenso e conceito definidos, devido à vagueza e imprecisão do termo. Durante esse período, 

surgiram várias tentativas de explicá-lo e, também, vários questionamentos.  

Destacando a imprecisão do termo ordem pública, José Afonso da Silva assevera 

que: 

Com a justificativa de garantir a ordem pública, na verdade, muitas vezes, o que se 
faz é desrespeitar direitos fundamentais da pessoa humana, quando ela apenas 
autoriza o exercício regular do poder de polícia. Ordem Pública será uma situação 
de pacífica convivência social, isenta de ameaça de violência ou de sublevação que 
tenha produzido ou que supostamente possa produzir, a curto prazo, a prática de 
crime15. 

Como exemplo dos questionamentos acima citados, tem-se que alguns autores, 

como Aury Lopes Jr.16, questionam a constitucionalidade da prisão preventiva como garantia 

da ordem pública.  

Outros autores, como Antônio Alberto Machado, chegam a considerar que: 

[...] a preservação da ordem pública não está entre os objetivos da prisão cautelar, 
porque, na verdade, trata-se de um dos escopos do processo principal, cujo fim é 
exatamente o restabelecimento da situação de equilíbrio social e de ordem rompidos 
com a prática do crime17. 

                                                           
15  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 28 ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 

777-778. 
16  LOPES JR, Aury. Prisões Cautelares. 4ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2013. P. 108. 
17  MACHADO, Antônio Alberto. Curso de Processo Penal. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 584. 
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Há autores que criticam a expressão ordem pública, afirmando que a mesma não 

tem significado especial, sendo meramente exemplificativa, entre estes autores está Borges da 

Rosa. Segundo esse autor, essa expressão poderia ser omitida do Código, pois “toda prisão 

decretada em processo penal se destina a garantir a ordem pública, que é sempre perturbada, 

de maneira mais ou menos grave, com a prática da infração penal”18. 

Como expressão de todas as polêmicas que esse tema gera na doutrina tem-se a 

opinião de Eugênio Pacelli e Domingos Barroso da Costa que consideram a prisão para 

garantia da ordem pública o “calcanhar de Aquiles” do processo penal brasileiro19. 

A jurisprudência, também, tem, ao longo dos anos, tentado definir essa locução, 

mas ainda não houve uma pacificação da mesma quanto ao tema. Essa divergência de 

conceituações acaba gerando certa insegurança para o acusado ou investigado que sofrerá 

com os efeitos da prisão. 

O legislador poderia ter definido essa expressão, mas não o fez, e parte dos 

autores tenta precisar o porquê dessa ausência de definição. Alguns desses autores concordam 

com o não detalhamento dessa expressão pelo legislador, outros opinam que essa falta de 

definição trouxe apenas aspectos negativos. 

Guilherme de Souza Nucci assevera que: 

O legislador poderia ter ousado, definindo ou detalhando o que vem a ser cada um 
dos fatores da prisão preventiva, ao menos os mais abrangentes, como garantia da 
ordem pública e da ordem econômica. Não o fez, possivelmente para continuar 
tolerando seja o juiz o protagonista da conceituação, conforme o caso concreto. 
Qualquer interferência, nesse setor, poderia dar margem ao cerceamento no uso da 
prisão cautelar20. 

A ausência de conceituação da expressão ordem pública por parte do legislador 

brasileiro pode ter ocorrido propositalmente, porque essa locução é demasiadamente vaga e 

indeterminada, sendo, assim, de conceito variável ao longo dos anos com o fim de adaptar-se 

ao período em que é utilizada. 

                                                           
18  ROSA, Inocêncio Borges da Rosa. Processo Penal brasileiro: obra de teoria e pratica sôbre o Código do 

Processo Penal brasileiro; Decr.-Lei n.3.689, de 3 de Outubro de 1941. v. 2. Porto Alegre: Livraria do Globo, 
1942. p. 286. 

19  OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; COSTA, Domingos Barroso da. Prisão Preventiva e Liberdade 
Provisória: a reforma da Lei nº 12.403/11. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 92. 

20  NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 
12.403, de 4 de maio de 2011. 2ª tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 63. 



19 

A ordem pública em 1941 (ano de publicação do Código de Processo Penal) é 

diferente da de 2011 (ano de publicação da lei nº. 12.403). Portanto, a não definição de um 

conceito na legislação permite que durante os mais variados períodos em que a expressão seja 

utilizada, a mesma seja conceituada e detalhada conforme o contexto da época vivida no 

momento da decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 

Se a locução tivesse sido definida pelo legislador, o seu conceito poderia, com o 

passar dos anos, tornar-se obsoleto e inaplicável em períodos posteriores. Com isso, esse 

suposto conceito teria que sofrer repetidas atualizações ao longo do tempo para que pudesse 

continuar a ser utilizado pelos seus aplicadores. 
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4. ELEMENTOS APRESENTADOS PELA DOUTRINA PARA A CONC EITUAÇÃO 

DE ORDEM PÚBLICA 

 

Os aplicadores do direito e a doutrina muito debatem acerca dos limites da 

expressão garantia da ordem pública, mas por ser o conceito de ordem pública muito vago e 

impreciso, parte deles procuram restringi-lo enquanto outra parte deles tende a estender a 

abrangência da definição. Essas posições na interpretação, pela abrangência ou restrição da 

conceituação, costumam variar conforme a posição dos intérpretes no processo, seja como 

defensores ou como acusadores21. 

Tourinho Filho se posiciona de forma contrária a extensão do conceito de ordem 

pública, asseverando que “Em princípio rejeitamos a ‘interpretação extensiva’, se por ela se 

entende a inclusão de hipóteses punitivas que não são toleradas pelo limite máximo de 

resistência semântica da letra da lei, porque seria analogia”22. 

A doutrina ao longo dos anos, ao tentar conceituar a expressão ordem pública, 

apresentou e apresenta até a atualidade diversos significados que são utilizados como 

fundamentos para a decretação da prisão preventiva de acusados ou indiciados, dentre eles a 

gravidade do delito, o clamor público/social, a prática de crimes hediondos, a credibilidade do 

Poder Judiciário, a periculosidade do agente, a segurança do próprio agente acusado e a 

reiteração criminosa do agente. 

 

4.1.  Gravidade do delito 

  

A gravidade do delito é um fundamento muito utilizado pela doutrina e 

jurisprudência para justificar o decreto de prisão preventiva. Como muitos assuntos, dentro do 

tema da conceituação da ordem pública, este também gera controvérsia quanto à 

permissividade ou não da utilização da gravidade do delito como justificativa única para a 

decretação da prisão. 

                                                           
21  MACHADO, Juliana. PRISÃO PREVENTIVA:  Periculosidade do crime em abstrato como fundamento 

para prisão. 2009. 106 f. Monografia (Graduação em Direito). Universidade do Vale do Itajaí, Biguaçu. p. 72. 
22  TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 34ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. v. 2. 8ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais. 2004. p. 176. 
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A corrente majoritária da doutrina se posiciona no sentido de que a gravidade do 

delito por si só não configura fundamento para justificar a prisão preventiva como garantia da 

ordem pública. 

Fernando Capez e Rodrigo Colnago ao aduzirem que “a gravidade da imputação, 

isto é, a brutalidade de um delito que provoca comoção no meio social, gerando sensação de 

impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, não pode por si só justificar a 

prisão preventiva”23, reafirmam e sustentam a corrente majoritária sobre o tema. Esse também 

é o entendimento de Luciana Leonardo Ribeiro Silva24. 

Outro autor que se filia a essa corrente é Bruno César Gonçalves da Silva que 

explica que: 

A ‘potencialidade lesiva’ ou ‘gravidade do delito’, ao nosso ver, não poderá servir 
de base para a manutenção da prisão de alguém, afinal, isto por si só não enseja a 
custódia do agente, uma vez que não mais existe prisão preventiva obrigatória para 
crimes graves na legislação brasileira, devendo-se demonstrar no caso concreto, 
quais elementos indicam o periculum libertatis25. 

Eugênio Pacelli afirma que em algumas situações, em que o caso concreto 

justifique uma providência imediata do aplicador do direito, a gravidade do delito poderá sim 

justificar a decretação da prisão preventiva. O autor explica o seu posicionamento afirmando 

que: 

Com efeito, haverá, como já houve, situações em que a gravidade do crime 
praticado, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também 
pelos meios de execução, quando presentes a barbárie e o desprezo pelo valor ou 
bem jurídico atingido, reclame uma providência imediata do Poder Público, sob 
pena de se por em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal26.   

Nucci explica que a gravidade do delito deverá ser analisada no caso concreto, 

porque um delito poderá ser abstratamente grave, mas diante do caso concreto esse delito 

poderá não se mostrar tão grave, e vice-versa. O autor aduz que “A gravidade concreta do 

                                                           
23  CAPEZ, Fernando; COLNAGO, Rodrigo. Prática Forense Penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 158. 
24  SILVA, Luciana Leonardo Ribeiro. O alcance do conceito de ordem pública para fins de decretação de prisão 

preventiva. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 13, n. 1888, 1 set. 2008. Disponível em: 
<http://jus.com.br/artigos/11669>. Acesso em: 26 mar. 2015. 

25  SILVA, Bruno César Gonçalves da. Uma vez mais: da garantia da ordem pública como fundamento de 
decretação da prisão preventiva. Disponível em: <http://brunocesaradvocacia.com.br/artigo/da_garantia_ 
da_ordem_publica_como_fundamento_de_decretacao_da_prisao_preventiva.pdf> Acesso em: 26 de março 
de 2015. p. 4. 

26  OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 557. 
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delito espelha-se pelo fato e suas circunstâncias e consequências. Um roubo, por exemplo, 

abstratamente é um delito grave, mas nem sempre o é no caso concreto27”. 

Em relação à prisão preventiva para a garantia da ordem pública que apresenta 

como fundamento a gravidade do delito, observa-se que ela deve ser apurada com base no 

caso concreto e não de forma abstrata, porque deve basear-se em elementos apurados no 

inquérito policial e na instrução do processo para que o princípio da presunção de inocência 

seja preservado ao máximo. A gravidade do crime, ainda, não pode ser usada como 

justificativa única para a decretação da prisão cautelar, mas sim como um dos fundamentos 

deste decreto de prisão, para que se evite o desrespeito ao princípio constitucional citado 

anteriormente. 

 

4.2.  Clamor Público/Social 

 

Clamor público significa a comoção da população causada pela prática de um 

delito que gera repercussão social negativa. Esse clamor muitas vezes é instigado pela 

imprensa que busca uma polêmica que lhe traga audiência e lucros28. 

O clamor público é outro dos fundamentos que justifica a decretação da prisão 

preventiva que gera divergência na doutrina quanto a sua viabilidade ou não para, por si só, 

embasar um decreto de prisão.  

Além disso, a interferência da mídia na formação da opinião da população 

brasileira gera dúvidas sobre o quanto esse clamor social é influenciado pela mídia, 

principalmente, pela sensacionalista e o quanto ele é originário da própria opinião da 

população.    

Como um dos representantes da corrente que defende que o clamor público não é 

suficiente para, por si só, justificar a decretação da prisão cautelar, tem-se Eugenio Pacelli que 

afirma que: “Por fim, e já assentado que o clamor público não seria suficiente para a 

                                                           
27  NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 

12.403, de 4 de maio de 2011. 2ª tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.p. 64. 
28  SANTOS, Vanice Nascimento dos. A PROBLEMÁTICA DO FUNDAMENTO DA ORDEM PÚBLICA 

NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA . 2012. 70 f. Monografia (Graduação em Direito). 
Faculdade de Direito, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. p. 23. 
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decretação da prisão cautelar, mas apenas um referencial a mais para o seu exame, (...)”29. O 

autor ainda reafirma que o aplicador do direito deve tentar manter-se o mais distante possível 

da influência da mídia no momento da conceituação do clamor público e, também, deve 

avaliar os efeitos da mídia sensacionalista na formação do clamor social em face do caso 

concreto avaliado, aduzindo que: 

[...] para sua efetiva aferição, o julgador deverá levar em consideração os deletérios 
efeitos da manipulação da opinião pública, normalmente frequente em tais situações, 
quando o assunto diz respeito aos males (que são muitos) da criminalidade, cujas 
razões nunca são tratadas seriamente em tais ‘reportagens30’. 

Paulo Rangel ao afirmar que “o clamor público, no sentido da comunidade local 

revoltar-se contra o acusado e querer linchá-lo, não pode autorizar sua prisão preventiva”31, se 

junta a corrente que compartilha da opinião que não autoriza o decreto de prisão preventiva 

com base unicamente no clamor público. 

Para Edilson Bonfim, “quanto ao clamor público, predomina o entendimento 

segundo o qual, sozinho, não autoriza o decreto da prisão preventiva”32.  

Alguns autores, como Odone Sanguiné, observam que a prisão preventiva baseada 

no clamor social é uma afronta ao direito de liberdade e ao princípio do estado de inocência, 

assumindo nítido caráter de antecipação de pena33. 

Antônio Alberto Machado faz uma breve síntese das correntes doutrinárias que se 

posicionam em relação à utilização do clamor público como única justificativa para a 

decretação da prisão cautelar do acusado ou investigado, relatando que: 

Há ainda o entendimento, mais ou menos disseminado na doutrina e na 
jurisprudência, de que o clamor público, ou o estrépito produzido pelo crime, é 
motivo suficiente para a decretação da prisão cautelar por garantia da ordem. 
Todavia, alguns autores consideram o alarma social um motivo também apócrifo, 
não previsto legalmente para a imposição de prisões provisórias. Portanto, esse seria 
um motivo que confronta com o princípio do nulla coactio sine legge.34 

Aury Lopes Jr. destaca a questão da influência negativa e, muitas vezes, 

manipulada da mídia na formação do clamor público, observando que: 

                                                           
29  OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 559. 
30  OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 559 
31  RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 22ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 807. 
32  BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 387. 
33  SANGUINÉ, Odone. A Inconstitucionalidade do Clamor Público como Fundamento da Prisão 

Preventiva. In: SHECAIRA, S. S. Estudos Criminais em Homenagem a Evandro Lins. São Paulo: Método, 
2001.p. 277-279. 

34  MACHADO, Antônio Alberto. Curso de Processo Penal. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 588. 
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O “clamor público”, tão usado para fundamentar a prisão preventiva, acaba 
confundindo-se com a opinião pública, ou melhor, com a opinião “publicada”. Há 
que se atentar para uma interessante manobra feita rotineiramente: explora-se, 
midiaticamente, determinado fato (uma das muitas “operações” com nomes 
sedutores, o que não deixa de ser uma interessante manobra de marketing policial), 
muitas vezes com proposital vazamento de informações, gravações telefônicas e 
outras provas colhidas, para colocar o fato na pauta pública de discussão (a 
conhecida teoria do agendamento). 

Explorado midiaticamente, o pedido de prisão vem na continuação, sob o argumento 
da necessidade de tutela da ordem pública, pois existe um “clamor social” diante dos 
fatos... 

Ou seja, constrói-se midiaticamente o pressuposto da posterior prisão cautelar. Na 
verdade, a situação fática apontada nunca existiu; trata-se de argumento forjado35. 

Em relação à prisão cautelar com base no clamor social, o autor opina ainda pela 

sua inconstitucionalidade ao aduzir que: 

[...] é inconstitucional atribuir à prisão cautelar a função de controlar o alarma social, 
e, por mais respeitáveis que sejam os sentimentos de vingança, nem a prisão 
preventiva pode servir como pena antecipada e fins de prevenção, nem o Estado, 
enquanto reserva ética, pode assumir esse papel vingativo36. 

Antônio Alberto Machado posiciona-se, em relação à influência da mídia na 

formação do clamor público e no posicionamento que deve ter o aplicador do direito, da 

seguinte forma: 

não é raro que um sentimento primário de justiça, atiçado pelo clamor das ruas, se 
transforme em verdadeiro desejo de vingança. [...] 

Tais sentimentos de vingança têm sido frequentemente estimulados por uma parte da 
mídia que ainda teima em disseminar certo sensacionalismo vulgar, claramente 
incompatível com um regime de liberdades públicas fundamentais. Esse 
sensacionalismo, no final das contas, serve apenas para maximizar os próprios 
lucros midiáticos e também para justificar a lógica da repressão violenta, quer 
mantendo o status quo reinante nas sociedades de classes, quer proporcionando 
satisfação para os mais rebaixados sentimentos de ódio e vingança. O intérprete/ 
aplicador da lei, no entanto, deve procurar se manter acima dessas exacerbações 
sensacionalistas, deve evitar as influências perniciosas de certa mídia que já se 
constituiu em mensageira da barbárie e franca adversária das liberdades 
fundamentais37. 

Quanto à decretação da prisão preventiva utilizando como justificativa o clamor 

público, percebe-se que o clamor da população muitas vezes é influenciado e até provocado 

pela mídia sensacionalista que visa predominantemente à audiência. Por isso, o aplicador do 

direito, mesmo sendo um integrante da população, não deve se deixar influenciar, pois ele 

deve ser o mais imparcial possível.  

                                                           
35 LOPES JR, Aury. Prisões Cautelares. 4ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 110. 
36 LOPES JR, Aury. Prisões Cautelares. 4ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 111. 
37 MACHADO, Antônio Alberto. Curso de Processo Penal. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 589. 
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4.3 Crimes Hediondos 

 

Os crimes hediondos são assim denominados por serem mais graves e, assim, 

causarem maior repugnância na sociedade. Por serem hediondos esses crimes possuem um 

tratamento mais rigoroso por parte da lei.  

Mas o fato desses delitos terem um tratamento mais severo não justifica que a 

prática de um crime hediondo, por si só, justifique a decretação da prisão preventiva para a 

garantia da ordem pública. Esse é o entendimento da maioria da doutrina a respeito desse 

tema. 

Nucci, ao discorrer sobre o tema, asseverou que: “Os crimes hediondos e 

equiparados não devem provocar a automática decretação de prisão preventiva, uma vez que, 

embora graves, podem ser cometidos por agentes sem periculosidade e não gerar repercussão 

social.”38 

Em relação à utilização da prática de um crime hediondo ou equiparado como 

fundamento para o decreto de prisão preventiva, verifica-se que a lei 8.072 de 25 de julho de 

1990 não prevê uma decretação automática da prisão. Assim, devem ser analisados os 

elementos e os fatos do caso concreto para que, se necessário, haja a decretação desta prisão 

cautelar.  

 

4.4. Credibilidade do Poder Judiciário 

 

A população vê no Poder Judiciário a imagem da justiça e, assim, espera desse 

Poder uma resposta aos crimes que são praticados na sociedade. Diante disso, o Judiciário 

sente a necessidade de responder a esse anseio da população, aplicando as punições previstas 

em lei aos réus, desde que eles sejam considerados culpados após o trânsito em julgado de 

suas condenações e que nesse processo a ampla defesa e o contraditório tenham sido 

respeitados. 

                                                           
38  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 9ª ed. rev. atual. e ampl. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 608. 
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Mas, algumas vezes, para dar essa resposta à população, em face dos crimes 

praticados, e manter incólume a sua imagem e a sua credibilidade, o Judiciário acaba 

decretando a prisão preventiva dos possíveis autores desses delitos, sem garantir os direitos 

fundamentais do imputado.  

Aury Lopes Jr., ao discorrer sobre esse tema, elabora uma crítica aos decretos de 

prisão cautelar que têm como justificativa a credibilidade do Judiciário, afirmando que: 

Muitas vezes a prisão preventiva vem fundada na cláusula genérica “garantia da 
ordem pública”, mas tendo como recheio uma argumentação sobre a necessidade da 
segregação para o “restabelecimento da credibilidade das instituições”. 

É uma falácia. Nem as instituições são tão frágeis a ponto de se verem ameaçadas 
por um delito, nem a prisão é um instrumento apto para esse fim, em caso de 
eventual necessidade de proteção. Para além disso, trata-se de uma função meta-
processual incompatível com a natureza cautelar da medida. 

Noutra dimensão, é preocupante – sob o ponto de vista das conquistas democráticas 
obtidas – que a crença nas instituições jurídicas dependa da prisão de pessoas. 
Quando os poderes públicos precisam lançar mão da prisão para legitimar-se, a 
doença é grave, e anuncia um grave retrocesso para o estado policialesco e 
autoritário, incompatível com o nível de civilidade alcançado39. 

A doutrina, também, diverge a respeito da utilização da justificativa da 

credibilidade do Judiciário para fundamentar a decretação de prisão preventiva do acusado ou 

investigado. Mas, a grande maioria dos autores se posiciona de forma contrária a utilização 

dessa justificativa de que a liberdade do imputado pode afetar a imagem do Poder Judiciário 

para que seja decretada a sua prisão cautelar. 

Nestor Távora e Rosmar Rodrigues compõem essa corrente majoritária da 

doutrina, observando que: 

Nem se diga a liberdade do infrator durante a persecução poderia afetar a imagem da 
Justiça. Ora, o sentimento popular não pode pautar a atuação judicial com 
repercussão tão gravosa na vida do agente. A política de “boa vizinhança” com a 
opinião pública ou com a imprensa não pode levar ao descalabro de colocarmos em 
tábula rasa as garantias constitucionais, em prol da falaciosa sensação de segurança 
que o encarceramento imprimiria. A imagem do Judiciário deve ser preservada, com 
a condução justa do processo, não cabendo ao réu suportar este ônus com a sua 
liberdade40. 

Júlio Mirabete compõe a corrente minoritária da doutrina e, assim, admite o 

decreto de prisão preventiva para garantir a imagem e a credibilidade do Judiciário, sob o 

                                                           
39  LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 852 
40 TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 7ª ed. rev. ampl. e 

atual. Salvador: JusPODIVM, 2012. p. 582 
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argumento de que a falta de confiança no aparelho judicial poderia, de algum modo, abalar a 

opinião da população41. 

Antônio Alberto Machado é contrário à posição adotada por Júlio Mirabete e, 

assim, afirma que a utilização da credibilidade da justiça para justificar a decretação da prisão 

cautelar trata-se de uma hipótese extralegal que deve ser repelida com toda ênfase42. O autor, 

ainda, observa que: 

Além do quê, para se garantir a credibilidade da justiça, mais importante do que a 
decretação de prisões é a existência de um processo efetivo e justo. Por conseguinte, 
a preservação da imagem da justiça não deve ser pretexto para a prisão dos acusados 
como maneira de se garantir a ordem pública.43 

Luciana Leonardo Ribeiro Silva, ao discorrer sobre o tema, opina que: 

Decretar a prisão preventiva com o fito de resguardar a credibilidade da Justiça é 
uma das possibilidades que mais atenta contra os princípios constitucionais e 
processuais estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro, haja vista que se trata 
de uma tentativa de remediar o desgaste do Poder Judiciário ou melhorar sua 
imagem frente à população. Assim, mediante prisão que, por vezes, é ilegal, busca-
se dar à sociedade uma falsa sensação de justiça, baseada na sumariedade, ferindo os 
princípios do contraditório, da ampla defesa e do estado de inocência44. 

Quanto à utilização do fundamento da credibilidade do Judiciário para a 

decretação da prisão preventiva, nota-se que a imagem desse Poder deve ser preservada com o 

respeito aos princípios e às garantias asseguradas pela Constituição. 

 

4.5  Segurança do agente acusado 

 

A segurança do acusado ou investigado foi, durante certo tempo, utilizada como 

justificativa para a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 

Atualmente, a corrente majoritária da doutrina posiciona-se de forma contrária à utilização 

dessa justificativa para o decreto de prisão. 

                                                           
41 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 381.  
42 MACHADO, Antônio Alberto. Curso de Processo Penal. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 587 
43 MACHADO, Antônio Alberto. Curso de Processo Penal. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 588. 
44 SILVA, Luciana Leonardo Ribeiro. O alcance do conceito de ordem pública para fins de decretação de 

prisão preventiva. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 13, n. 1888, 1 set. 2008. Disponível em: 
<http://jus.com.br/artigos/11669>. Acesso em: 26 mar. 2015. p. 36. 
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Eugênio Pacelli ao discorrer sobre o tema aduz que “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”45. 

A garantia da integridade física do agente é dever do Estado, então, cercear a 

liberdade do indivíduo para que a sua segurança seja garantida é admitir o fracasso dos 

poderes estatais garantidores dos direitos constitucionalmente assegurados às pessoas. Paulo 

Rangel faz parte dessa corrente doutrinária majoritária e observa que: 

O Estado tem o dever de garantir a integridade física e mental do autor do fato-
crime. Segregar, cautelarmente, o indivíduo, a fim de assegurar sua integridade 
física, é transferir para o cerceamento de sua liberdade de locomoção a 
responsabilidade do Estado de manter a ordem e a paz no seio da sociedade, 
reconhecendo a incompetência dos poderes constituídos de atingir os fins sociais a 
que se destinam46. 

Nucci, além de não concordar com a utilização da segurança do agente como 

justificativa, por si só, para a decretação da prisão cautelar do mesmo, também, aponta que 

esse fundamento não poderá de forma alguma, ser utilizado como argumento para o decreto 

de prisão para a garantia da ordem pública, ao asseverar que: 

Fator que desautoriza a decretação da preventiva é o argumento de que o agente 
estará melhor sob a custódia do Estado do que solto nas ruas, onde pode ser objeto 
de vingança de terceiros, inclusive de parentes da vítima. Cabe ao indiciado ou réu 
procurar a melhor maneira de se proteger, se for o caso, mas não se pode utilizar a 
custódia cautelar para esse mister47.  

Outros autores, como Nestor Távora e Rosmar Rodrigues, que compartilham da 

observação de Paulo Rangel, compondo a corrente majoritária, também relatam que: 

Advirta-se, por fim, que a preventiva não poderá ser decretada para preservação da 
integridade do próprio suspeito, por medo de que seja linchado ou assassinado por 
familiares da vítima. A toda evidência, a prisão não pode significar fator de 
preservação da integridade física do criminoso, cabendo ao Estado promover as 
condições necessárias para assegurá-las.48 

 

 

                                                           
45  OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 556. 
46  RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 22ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. P. 807-808. 
47  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 9ª ed. rev. atual. e ampl. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 608 
48  TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 7ª ed. rev. ampl. e 

atual. Salvador: JusPODIVM, 2012. p. 582 
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4.6. Periculosidade do agente 

 

A periculosidade do agente, como os demais fundamentos que são utilizados para 

justificar o decreto de prisão cautelar do investigado ou acusado, causa divergências e 

discussões na doutrina a respeito da sua utilização ou não como argumento da decretação da 

prisão cautelar.  

Mas, ao contrário dos outros fundamentos apresentados anteriormente, a maioria 

da doutrina entende que a periculosidade do imputado pode, por si só, fundamentar o decreto 

de prisão para garantia da ordem pública.  

A respeito desse tema, Nucci assevera que: 

Não há dúvida que causa maior preocupação, no contexto da garantia da ordem 
pública, o agente ser reincidente em crime doloso, ter antecedentes criminais, 
personalidade sádica, perversa ou maldosa, além de péssima conduta social. 
Indiscutivelmente, tais elementos constroem o liame necessário para se evidenciar a 
periculosidade do indiciado ou acusado.49 

Outro tema que gera discussão na doutrina é qual o conceito e o que compõe a 

expressão “periculosidade do agente”. Sobre isso, Nucci observa que: 

Outro fato responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a 
periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo 
indiciado ou réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de 
execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva 
daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando a isso a 
crueldade particular com que executou o crime.50 

Nestor Távora e Rosmar Rodrigues aduzem, a respeito dos componentes que 

teriam que ser atendidos para que a periculosidade do agente seja configurada, que: 

Se os maus antecedentes, ou outros elementos probatórios, como testemunhas e 
documentos, revelam que o indivíduo pauta o seu comportamento na vertente 
criminosa, permitindo-se concluir que o crime apurado é mais um, dentro da carreira 
delitiva, é sinal de que o requisito encontra-se atendido51. 

Gabriel Bertin de Almeida, em seu artigo publicado na Revista Brasileira de 

Ciências Criminais, defende que a questão quanto à periculosidade do agente, ou seja, critério 

                                                           
49  NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 

12.403, de 4 de maio de 2011. 2ª tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 65. 
50  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 9ª ed. rev. atual. e ampl. São 
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51  TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 7ª ed. rev. ampl. e 
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em que se observa como o indivíduo é considerado potencialmente perigoso, quando da 

análise de duas esferas aparentes, a primeira relacionando-se ao fato de que o agente cometeu 

novos delitos, a segunda, é a possibilidade de vir ainda a cometê-los. No primeiro caso, não há 

que se falar em presunção de periculosidade, posto que somente se o agente cometer um novo 

crime, posterior ao primeiro cometido (que ensejou a prisão preventiva) o agente poderia ser 

preso. Afirma que a periculosidade só poderia embasar uma prisão preventiva se o acusado 

continuar com a prática de crimes, repelindo-se quaisquer presunções. Já em relação ao 

segundo caso, quando da decretação da prisão preventiva fundada na ordem pública em razão 

da possibilidade do agente vir a cometer novos delitos, percebe-se que muitos daqueles que se 

posicionam desta maneira apontam como indícios da periculosidade do agente a reincidência 

e os maus antecedentes52. 

Por fim, é importante ressaltar a opinião de Antônio Alberto Machado a respeito 

do tema periculosidade do agente como justificativa para a decretação da prisão preventiva do 

investigado ou acusado. O autor observa que: 

Com relação à periculosidade do agente, os tribunais vêm considerando que é 
perfeitamente possível a decretação da prisão preventiva, sob o fundamento único de 
resguardo da ordem pública, sobretudo quando o acusado, mediante emprego de 
armas, provoca graves lesões na vítima ou lhe infunde temor excessivo, 
evidenciando assim uma periculosidade que justifica a custódia provisória, 
porquanto infrações dessa natureza, com violência à pessoa, sempre causam 
intranquilidade e desassossego na população, o que seria fator de desarranjo a 
ameaça à paz social53.  

Em relação à utilização da periculosidade do agente como justificativa para a 

decretação de sua prisão preventiva, observa-se que a periculosidade do acusado ou 

investigado, que se configura pela reincidência em crimes dolosos, apresentação de maus 

antecedentes, personalidade sádica, péssima conduta social e a maneira cruel de execução do 

crime, pode embasar um decreto de prisão cautelar para a garantia da ordem pública, pois a 

periculosidade é um fator que causa intranquilidade na população ameaçando, assim, a ordem 

social.  
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53  MACHADO, Antônio Alberto. Curso de Processo Penal. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 586. 
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4.7 Reiteração criminosa do agente 

 

Antônio Alberto Machado conceitua esse fundamento de garantia da ordem 

pública relatando que “Trata-se da possibilidade de o agente prosseguir na prática de crime 

extremamente grave, consumando-o, exaurindo-o, ou mesmo nele reincidindo54”. 

A prática reiterada de crimes pelo investigado ou acusado é outro fundamento 

utilizado como justificativa para o decreto da preventiva o qual gera discussões e divergências 

na doutrina.  

Anteriormente, a doutrina era bem dividida em relação à possiblidade de 

utilização desse argumento para, por si só, embasar o decreto de prisão. Com a alteração do 

inciso I, do artigo 282, do Código de Processo Penal, pela Lei nº 12.403/2011, achava-se que 

as discussões a respeito desse fundamento iriam diminuir, mas não foi isso que ocorreu.  

Art. 282.  As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas 
observando-se a:   

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução 
criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações 
penais; (grifo nosso)55.  

A expressão “para evitar a prática de infrações penais”, para parte da doutrina, 

veio para acabar com a polêmica em torno do assunto, porque essa expressão passaria, então, 

a detalhar o termo “garantia da ordem pública”. Assim, a prisão cautelar do imputado para 

garantia da ordem pública seria decretada com a finalidade e a justificativa de evitar a prática 

de infrações penais, ou seja, o único sentido da ordem pública seria esse. 

Outra parte dos autores entende que essa expressão não alterou em nada a 

polêmica a respeito da conceituação da ordem pública. Isso porque eles observam que o termo 

“evitar a prática de infrações penais” se refere às medidas cautelares diversas da prisão. Para 

embasar esse entendimento eles apontam que a expressão se refere às medidas cautelares 

previstas no título IX, do CPP, como vem previsto no caput do art. 282 do CPP. As medidas 

cauteles desse título são, segundo os mesmos, as medidas cautelares diversas da prisão do art. 

319 do CPP. 
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O entendimento anterior é o compartilhado por Tourinho Filho que aduz que: 

Com a devida vênia, não nos parece ter havido qualquer alteração. A ambiguidade 
continua. A nosso ver a expressão “para evitar a prática de infrações penais” está 
umbilicalmente ligada à frase antecedente “nos casos expressamente previstos”. E 
quais os casos em que expressamente se exige a medida cautelar para evitar a prática 
de infrações penais? Pensamos que o legislador está se referindo a algumas das 
cautelares tipificadas no art. 319 do CPP, como a que proíbe “manter contato com 
pessoa determinada”, a que determina “a suspensão do exercício de função pública 
ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de 
sua utilização para a prática de infrações penais”, e a “internação provisória do 
acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando 
os peritos concluírem ser inimputável e houver risco de reiteração”.56  

Quanto à aceitação da justificativa da reiteração da prática de delitos pelo agente 

como fundamento da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, a corrente 

doutrinária majoritária entende que esse argumento pode sim embasar o decreto da prisão.  

Como um dos representantes dessa corrente majoritária, tem-se Nestor Távora e 

Rosmar Rodrigues aduzindo que: 

Em nosso entendimento, a decretação da preventiva com base nesse fundamento, 
objetiva evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução 
criminal. A ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em 
havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará 
delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode 
esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória. É necessário que se 
comprove esse risco57.  

Já como um dos representantes da corrente contrária, tem-se Aury Lopes Jr. que 

entende que esse fundamento é inconstitucional, pois afronta os princípios constitucionais. O 

autor discorre que: 

No que tange a prisão preventiva em nome da ordem pública sob o argumento de 
risco de reiteração de delitos, está se atendendo não ao processo penal, mas sim a 
uma função de polícia do Estado, completamente alheia ao objeto e fundamento do 
processo penal. 

Além de ser um diagnóstico absolutamente impossível de ser feito (salvo para os 
casos de vidência e bola de cristal), é flagrantemente inconstitucional, pois a única 
presunção que a Constituição permite é a de inocência e ela permanece intacta em 
relação a fatos futuros58. 

No mesmo sentido é a opinião de Roberto Demanto Junior, ao considerar que: 

Sem dúvida, não há como negar que a decretação de prisão preventiva com o 
fundamento de que o acusado poderá cometer novos delitos baseia-se, sobretudo, em 
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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. (...) Com a 
referida presunção de reiteração, restariam violadas, portanto, as garantias 
constitucionais da desconsideração prévia de culpabilidade (Constituição da 
República, art. 5º, LVII) e da presunção de inocência (Constituição da República, 
art. 5º, § 2º, c/c os arts. 14, 2, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 
e 8º, 2, 1ª parte, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos)59. 

O autor afirma, ainda, que neste caso, a prisão preventiva perde seu caráter 

cautelar de tutela da efetividade do processo transformando-se em meio de prevenção especial 

e geral, fins exclusivos da sanção penal, configurando verdadeira punição antecipada60.  

Quanto à utilização da reiteração criminosa do agente como justificativa para a 

decretação da prisão preventiva, percebe-se que, se houver o risco de que solto o indiciado ou 

acusado continuará a cometer delitos, deve ser decretada sua prisão cautelar para evitar que 

ele continue a praticar reiteradamente crimes durante a persecução criminal, garantindo, 

assim, a ordem pública (paz no seio social).  
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5.  CONCEITO DE ORDEM PÚBLICA APRESENTADO PELA JURI SPRUDÊNCIA 

5.1.  Posicionamento dos Tribunais Superiores em Relação aos Elementos do Conceito de 

Ordem Pública Apresentados pela Doutrina 

 

Neste capítulo apresentaremos o posicionamento dos Tribunais Superiores 

(Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça) em relação aos principais 

elementos apresentados pela doutrina para a conceituação de ordem pública no decreto de 

prisão preventiva.  

Como apresentado no capítulo anterior, a decretação da prisão preventiva para a 

garantia da ordem pública é um tema que gera bastantes discussões devido, principalmente, à 

falta de um conceito legal para a expressão “ordem pública”. Por isso, cabe à doutrina e à 

jurisprudência o papel de apresentar esse conceito e trazer, assim, certa segurança jurídica. 

A doutrina, na tentativa de resolver esse “problema”, vem apresentando, ao longo 

dos anos, vários significados para a expressão “ordem pública” que são utilizados como 

fundamentos para a decretação da prisão preventiva de acusados ou indiciados, dentre eles a 

gravidade abstrata do delito, o clamor público/social, a prática de crimes hediondos, a 

credibilidade do Poder Judiciário, a periculosidade do agente, a segurança do próprio agente 

acusado e a reiteração criminosa do agente.   

A jurisprudência também tem apresentado, ao longo desse período, diversos 

significados para esse termo na fundamentação dos decretos das prisões cautelares. A grande 

maioria dos elementos apresentados pela jurisprudência para essa conceituação originaram-se 

quase que simultaneamente com os da doutrina, por isso os principais elementos apresentados 

são os mesmos. 

Diante disso, neste capítulo, analisaremos o posicionamento dos Tribunais 

Superiores em relação aos principais elementos utilizados pela doutrina para a conceituação 

da ordem pública no decreto de prisão preventiva, sendo esses fundamentos os seguintes: a 

gravidade abstrata do delito, o clamor público/social, a prática de crimes hediondos, a 

credibilidade do Poder Judiciário, a periculosidade do agente, a segurança do próprio agente 

acusado e a reiteração criminosa do agente. 
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5.1.1 Gravidade abstrata do delito 

 

A gravidade abstrata do crime, antes da promulgação da Constituição de 1988, era 

um fundamento que, independente de qualquer outro elemento, era utilizado como 

justificativa suficiente para a decretação da prisão preventiva do investigado ou acusado. A 

partir da promulgação da Carta da República, passou-se a haver uma reformulação no 

entendimento do STF e, assim, iniciou-se a construção de entendimento diverso, no sentido de 

que a gravidade do delito tornou-se justificativa inidônea para fundamentar, por si só, a prisão 

preventiva61.   

O Supremo Tribunal Federal, atualmente, apresenta o entendimento de que a 

gravidade abstrata do crime não pode, por si só, justificar a decretação da prisão cautelar para 

a garantia da ordem pública. Esse entendimento pode ser demonstrado através das seguintes 

decisões: 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA EX OFFICIO. 
MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS. 1. A decretação da prisão 
preventiva pressupõe que os seus requisitos estejam preenchidos à luz dos critérios 
legais ou jurisprudenciais que a autorizam, em conformidade com os fatos. 2. O 
Supremo Tribunal Federal rechaça a prisão preventiva decretada somente com base 
na gravidade em abstrato do delito ou mediante a repetição dos predicados legais e a 
utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação. 
Precedentes: RE 217.631, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado 
em 09/09/1997; HC 98.006, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 
24/11/2009). 3. In casu, o magistrado singular não analisou as circunstâncias 
concretas da conduta praticada, se limitando a repetir os pressupostos legais para a 
prisão preventiva. In foco, ao utilizar expressões como “[...] a prisão em flagrante 
deve ser convertida em prisão preventiva como garantia da ordem pública, por se 
tratar de crime de tráfico de entorpecente, delito extremamente grave, que coloca em 
constante desassossego a sociedade, contribuindo para instabilizar as relações de 
convivência social.” 4. Deveras, o fato narrado não exibe gravidade que justifique a 
prisão cautelar, dado mais que o paciente foi preso em flagrante, em 3 de maio de 
2014, pela prática do delito de tráfico de drogas. Com o paciente foram apreendidos 
14 pinos de cocaína e R$ 230,00. 5. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar 
habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, em razão da taxatividade da 
competência da Corte definida em rol numerus clausus pela Constituição da 
República (CF, art. 102, I, d e i). Precedente: HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio, 
Primeira Turma, julgado em 07/08/2012). 6. Habeas corpus julgado extinto. 
Concedida a ordem ex officio para determinar ao juízo a quo a aplicação das 
medidas cautelares (artigo 319 do Código de Processo Penal) substitutivas que 
entender cabíveis. (HC 125957, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 
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julgado em 24/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 12-03-2015 
PUBLIC 13-03-2015) 

EMENTA Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. 
Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante 
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Prisão preventiva. Gravidade 
em abstrato do delito. Total de droga apreendida (9,95 gramas de maconha e 
cocaína) que não pode ser considerado como grande quantidade ao ponto de 
caracterizar uma maior periculosidade do paciente. Inidoneidade dos fundamentos 
adotados. Primariedade e bons antecedentes que favorecem o paciente, dadas as 
circunstâncias. Writ extinto, em face da inadequação da via eleita. Ordem concedida 
de ofício para se substituir a prisão cautelar do paciente por medidas cautelares dela 
diversas (CPP, art. 319). Prejudicialidade da questão relativa ao excesso de prazo. 1. 
Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em 
decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária de 16/10/12, assentou, 
quando do julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a 
inadmissibilidade do habeas corpus nessa hipótese. 2. Nada impede, entretanto, que 
o Supremo Tribunal Federal, quando do manejo inadequado do habeas corpus como 
substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso 
de poder ou teratologia, como ocorreu na espécie. 3. Está sedimentado na Corte o 
entendimento de que a gravidade em abstrato do delito não basta para justificar, por 
si só, a privação cautelar da liberdade individual do agente. Precedentes. 4. A 
quantidade de droga apreendida (7,7 g de cocaína e 2,25 g de crack) não pode ser 
considerada relevante ao ponto de caracterizar uma maior periculosidade do paciente 
e de inviabilizar o seu direito de responder ao processo-crime em liberdade, 
mormente se se considera a notícia de ser ele primário e de bons antecedentes. 5. 
Não foi demonstrado pelo Juízo de piso que a liberdade do paciente pode causar 
perturbações de monta, ou que a sociedade estará desprovida de garantia para a sua 
tranquilidade, situações fáticas que, a meu ver, apontam para o verdadeiro sentido de 
‘garantia da ordem pública’ – o acautelamento do meio social -, muito embora não 
haja definição precisa no ordenamento jurídico pátrio para esse conceito. 6. Writ 
extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de habeas corpus concedida de ofício 
para se determinar ao Juízo de piso que substitua a segregação cautelar do paciente 
pelas medidas cautelares dela diversas (CPP, art. 319) que entender pertinentes, 
ficando prejudicada, ademais, a questão relativa ao excesso de prazo. (HC 121006, 
Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 20-10-2014 PUBLIC 21-10-2014)  

 

O Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimento semelhante ao apresentado 

pelo STF, conforme se observa no julgado seguinte: 

PENAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CESSAÇÃO. PRISÃO 
PREVENTIVA. NECESSIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.                                                  
1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser 
decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da 
materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum 
libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem 
pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.           
2. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal 
Federal, a prisão cautelar, como medida de caráter excepcional, somente deve ser 
imposta, ou mantida, quando demonstrada concretamente a sua necessidade, não 
bastando a mera alusão genérica à gravidade do delito.               
3. No caso em exame, a custódia cautelar encontra-se fundamentada, em 
consonância com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, 
notadamente no que se refere à garantia da ordem pública, levando em consideração 
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as condutas delituosas graves e reprováveis cometidas pela recorrente, estabelecidas 
de forma estruturada e organizada, o que aumenta a lesividade social, demonstrando 
a maior periculosidade social dos agentes, impondo a manutenção da segregação da 
acusada, para a cessação dessas atividades ilícitas.                  
4. "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de 
organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, 
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" 
(STF, HC 95.024/SP, rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 
20/2/2009).                       
5. Na hipótese, mesmo estando as lideranças da organização criminosa presas, suas 
companheiras e comparsas em liberdade executam suas ordens, mantendo em 
funcionamento o modus operandi da organização, razão pela qual se faz necessária a 
prisão cautelar.                      
6. As condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons 
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a sua 
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da 
prisão preventiva. Precedentes.  7. Recurso ordinário desprovido. (RHC 50.650/RS, 
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2015, 
DJe 12/03/2015)  

Corroborando do mesmo entendimento, colaciona-se o seguinte julgado: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 
PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO.             
1. A gravidade abstrata do crime não serve à fundamentação da prisão preventiva, 
nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.                      
2. Agravo regimental em habeas corpus improvido. (AgRg no HC 305.379/PE, Rel. 
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 
25/02/2015)  

Esse entendimento também foi constatado por Agapito Machado que, ao discorrer 

sobre o tema, observou que “A só gravidade abstrata do delito não implica necessariamente na 

custódia preventiva do acusado, conforme pacífica doutrina e Jurisprudência, inclusive do 

atual Supremo Tribunal Federal [...]” 62 

 

5.1.2 Clamor Público/Social 

 

O clamor social é outro fundamento utilizado pelos aplicadores do direito para 

justificar o decreto de prisão preventiva. Na doutrina, como citado anteriormente, esse tema 

tem gerado discussões quanto a sua viabilidade ou não para, por si só, embasar um decreto de 

prisão. 

                                                           
62  MACHADO, Agapito. Prática Forense Penal. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. p. 83. 
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Os Tribunais de Justiça dos Estados e os juízes de direito proferem decisões com 

base nas duas correntes doutrinárias, tanto fundamentando o decreto de prisão cautelar no 

clamor público, quanto considerando ilegal essas decisões. 

Nos tribunais superiores (STF e STJ) o entendimento é de que o clamor público 

não pode, por si só, embasar o decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública. 

No STF, esse entendimento pode ser demonstrado pelo seguinte julgado: 

HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – 
IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da 
Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas 
corpus, a implicar a não concessão da ordem, pertinente é o recurso ordinário. 
Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus. HABEAS 
CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL 
– LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – 
ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e 
vir atingida diretamente, porque expedido mandado de prisão ou porquanto, com 
maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada a impetração, dando-se alcance 
maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em 
óptica linear assentada anteriormente. PRISÃO PREVENTIVA – PASSAGENS 
PELA POLÍCIA – IMPROPRIEDADE. Surge extravagante determinar-se a prisão 
preventiva em virtude de o acusado ter passagens pela polícia, cumprindo a glosa 
ante o ordenamento jurídico. PRISÃO PREVENTIVA – CLAMOR PÚBLICO. A 
repercussão de episódio perante a sociedade é insuficiente a entender-se válida a 
custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – ACUSADO – 
INTANGIBILIDADE. Descabe formalizar a prisão preventiva a pretexto de 
proteger a higidez do acusado, o que contraria a realidade das delegacias e 
penitenciárias. (STF, HC 115897, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira 
Turma, julgado em 04/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 24-
06-2013 PUBLIC 25-06-2013)  

E, ainda, pelo seguinte trecho da ementa de relatoria do Ministro Celso de Mello 

do STF:  

[...] A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI FATOR 
DE LEGITIMAÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. - A 
natureza da infração penal não constitui, só por si, fundamento justificador da 
decretação da prisão cautelar daquele que sofre a persecução criminal instaurada 
pelo Estado. Precedentes. O CLAMOR PÚBLICO NÃO CONSTITUI FATOR DE 
LEGITIMAÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. - 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 justificação da prisão processual 
(CPP, art. 312) - não se qualifica como fator de legitimação da privação cautelar da 
liberdade do indiciado ou do réu. Precedentes. A PRESERVAÇÃO DA 
CREDIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES NÃO SE QUALIFICA, SÓ POR SI, 
COMO FUNDAMENTO AUTORIZADOR DA PRISÃO CAUTELAR. - Não se 
reveste de idoneidade jurídica, para efeito de justificação do ato excepcional da 
prisão cautelar, a alegação de que essa modalidade de prisão é necessária para 
resguardar a credibilidade das instituições. [...] (HC 92751, Relator(a):  Min. 
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/08/2011, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 22-10-2012 PUBLIC 23-10-2012). 
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O Informativo do STF de nº 138 também evidencia o entendimento deste 

Tribunal, como se observa a seguir:  

O reconhecimento da existência de "clamor público" em relação ao crime praticado 
não basta, por si só, para justificar a prisão preventiva do acusado, porquanto não se 
enquadra no art. 312, do CPP [...]. 

O STJ apresenta, também, jurisprudência semelhante, conforme se extrai das 

seguintes decisões: 

"HABEAS CORPUS". PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. PRISÃO 
PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO 
INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO, CLAMOR SOCIAL E 
CREDIBILIDADE DO ESTADO NÃO SOBREPÕEM À PRESUNÇÃO DE 
INOCÊNCIA. PRECEDENTES. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E 
PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR 
POR MAIS DE NOVE MESES. INCERTEZA QUANTO AO "MODUS 
OPERANDI". NÃO HOUVE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE E 
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXAME DE TEOR ETÍLICO. 
INEXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES POR DIREÇÃO PERIGOSA OU 
MULTA DE TRÂNSITO POR EXCESSO DE VELOCIDADE. 
DESNECESSIDADE DA MEDIDA. ORDEM PÚBLICA NÃO AMEAÇADA. 
ORDEM CONCEDIDA.                       
1. A manutenção da prisão cautelar deve atender os requisitos autorizativos do art. 
312, do Código de Processo Penal, que devem ser demonstrados com o cotejo dos 
elementos concretos indicando a real necessidade da custódia provisória, de modo a 
indicar que o réu solto irá perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a 
aplicação da lei penal.                    
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça 
já proclamou que as invocações relativas à gravidade do delito, ao clamor público e 
à garantia da credibilidade da Justiça não são motivos idôneos da prisão preventiva, 
a não ser que estejam apoiados em fatos concretos. Precedentes.           
3. No caso em tela, as instâncias ordinárias não lograram demonstrar concretamente 
o perigo real e atual para a ordem pública, razão pela qual não se mostra razoável e 
proporcional que o paciente que está preso preventivamente há mais de 9 (nove) 
meses continue nessa situação.                 
4. Ordem concedida. (HC 281.226/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Rel. p/ 
Acórdão Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, 
DJe 15/05/2014)  

 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. 
NULIDADE DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO 
APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM NO ACÓRDÃO COMBATIDO. 
INCOMPETÊNCIA DESTE STJ E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.           
1. Inviável a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, dada sua 
incompetência para tanto e sob pena de incidir-se em indevida supressão de 
instância, da aventada nulidade do decreto de prisão preventiva, por ter fixado prazo 
para a medida extrema, tendo em vista que tal questão não foi analisada pelo 
Tribunal impetrado no aresto combatido.              
CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. SEGREGAÇÃO 
ANTECIPADA BASEADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS 
CRIMINOSOS E NO CLAMOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA ORDEM CONSTRITIVA À LUZ DO 
ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS 
CAUTELARES ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO 
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ILEGAL DEMONSTRADA.                           
1. Há constrangimento ilegal quando a preventiva encontra-se fundada na gravidade 
dos fatos criminosos denunciados, isso com base na própria conduta denunciada, e 
no clamor público, dissociados de qualquer elemento concreto e individualizado que 
indicasse a indispensabilidade da prisão cautelar à luz do art. 312 do CPP.                
2. Mostra-se necessária, devida e suficiente a imposição de medidas cautelares 
alternativas, dadas as circunstâncias do delito e às condições pessoais do agente, 
primário e de bons antecedentes.                     
3. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito 
à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade 
de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e 
suficientes ao fim a que se propõem.                         
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido, em menor amplitude, 
para revogar a custódia preventiva do recorrente, mediante a imposição das medidas 
alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal. 
(RHC 35.266/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 
17/12/2013, DJe 05/02/2014). 

 

5.1.3 Crimes Hediondos 

 

Os crimes hediondos, apesar de possuírem um tratamento mais severo conforme 

previsto na lei 8.072/90, segundo a jurisprudência do STF, não podem apresentar-se como 

única justificativa do decreto de prisão preventiva do investigado ou acusado. Esse 

entendimento pode ser extraído do seguinte trecho do Informativo nº 670 do STF:  

[...] Impende assinalar, por isso mesmo, que a gravidade em abstrato do crime não 
basta para justificar, só por si, a privação cautelar da liberdade individual do 
paciente. O Supremo Tribunal Federal tem advertido que a natureza da infração 
penal não se revela circunstância apta, “per se”, a justificar a privação cautelar do 
“status libertatis” daquele que sofre a persecução criminal instaurada pelo Estado. 
Esse entendimento vem sendo observado em sucessivos julgamentos proferidos no 
âmbito desta Corte, ainda que o delito imputado ao réu seja legalmente classificado 
como crime hediondo (RTJ 172/184, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - RTJ 
182/601-602, Rel. p/ o acórdão Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RHC 71.954/PA, 
Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, v.g.): “A gravidade do crime imputado, um 
dos malsinados ‘crimes hediondos’ (Lei 8.072/90), não basta à justificação da prisão 
preventiva, que tem natureza cautelar, no interesse do desenvolvimento e do 
resultado do processo, e só se legitima quando a tanto se mostrar necessária: não 
serve a prisão preventiva, nem a Constituição permitiria que para isso fosse 
utilizada, a punir sem processo, em atenção à gravidade do crime imputado, do qual, 
entretanto, ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 
penal condenatória” (CF, art. 5º, LVII).” (RTJ 137/287, Rel. Min. SEPÚLVEDA 
PERTENCE – grifei) “A ACUSAÇÃO PENAL POR CRIME HEDIONDO NÃO 
JUSTIFICA A PRIVAÇÃO ARBITRÁRIA DA LIBERDADE DO RÉU. - A 
prerrogativa jurídica da liberdade - que possui extração constitucional (CF, art. 5º, 
LXI e LXV) - não pode ser ofendida por atos arbitrários do Poder Público, mesmo 
que se trate de pessoa acusada da suposta prática de crime hediondo, eis que, até que 
sobrevenha sentença condenatória irrecorrível (CF, art. 5º, LVII), não se revela 
possível presumir a culpabilidade do réu, qualquer que seja a natureza da infração 
penal que lhe tenha sido imputada.” [...] (Publicada no DOU, Seção 1, p. 1, em 18 de 
junho de 2012). 
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5.1.4 Credibilidade do Poder Judiciário 

 

A credibilidade do Poder Judiciário é outro fundamento utilizado por aplicadores 

do direito para justificar o decreto de prisão preventiva para garantir a ordem pública. No 

entanto, a corrente majoritária da doutrina entende que esse não é um fundamento que, por si 

só, poderia justificar a decretação da prisão.  

A jurisprudência do STF compartilha desse entendimento, observando que esse 

fundamento não se reveste de idoneidade jurídica para esse fim. O trecho da decisão do 

habeas corpus, transcrito abaixo, relatado pelo Ministro Celso de Mello explicita o 

entendimento deste Tribunal: 

[...] A PRESERVAÇÃO DA CREDIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES NÃO SE 
QUALIFICA, SÓ POR SI, COMO FUNDAMENTO AUTORIZADOR DA 
PRISÃO CAUTELAR. - Não se reveste de idoneidade jurídica, para efeito de 
justificação do ato excepcional da prisão cautelar, a alegação de que essa 
modalidade de prisão é necessária para resguardar a credibilidade das instituições. 
[...] (HC 92751, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 
09/08/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 22-10-2012 PUBLIC 
23-10-2012) 

No mesmo sentido o julgamento do HC 111244/SP, relatado pelo Ministro Ayres 

Britto:  

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PRISÃO 
CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. DELIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL DESSE FUNDAMENTO DA 
PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Muito já se escreveu sobre 
esse fundamento específico da prisão preventiva, previsto no art. 312 do CPP. Para 
alguns estudiosos, serviria ele de instrumento para evitar que o acusado, em 
liberdade, praticasse novos crimes ou colocasse em risco a vida das pessoas que 
desejassem colaborar com a Justiça, causando insegurança no meio social. Outros 
preferem associar a ordem pública à credibilidade do Poder Judiciário e das 
instituições públicas. Por fim, há também aqueles que encaixam no conceito de 
ordem pública a gravidade do crime ou a reprovabilidade da conduta, sem falar no 
proverbial “clamor público”, muitas vezes confundido com a repercussão, na mídia, 
causada pelo suposto delito. 2. No seu cotidiano exercício de interpretação 
constitucional do Direito Penal e Processual Penal, o Supremo Tribunal Federal já 
consolidou o entendimento de que o uso de expressões fortemente retóricas ou 
emocionais, além do apelo à credibilidade da Justiça ou ao clamor público, não se 
prestam para preencher o conteúdo da expressão “ordem pública”. Seja porque não 
ultrapassam o campo da mera ornamentação linguística, seja porque desbordam da 
instrumentalidade inerente a toda e qualquer prisão provisória, antecipando, não 
raras vezes, o juízo sobre a culpa do acusado. 3. Em matéria de prisão cautelar, a 
expressão “ordem pública”, justamente, é a que me parece de mais difícil 
formulação conceitual. [...] (HC 111244, Relator(a):  Min. AYRES BRITTO, 
Segunda Turma, julgado em 10/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 
DIVULG 25-06-2012 PUBLIC 26-06-2012). 
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O STJ coaduna de entendimento similar ao apresentado pela corrente majoritária 

da doutrina brasileira e do STF, conforme se depreende do julgamento do habeas corpus, 

relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, transcrito abaixo: 

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO 
DE DROGAS. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO 
CPP. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA. 
REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.          1. Diz a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a prisão cautelar só pode ser 
decretada ou mantida com fundamentação baseada em dados concretos relacionados 
com os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, e não apenas na 
gravidade abstrata do crime ou em considerações genéricas acerca da conveniência 
da instrução criminal, sobre a credibilidade do Poder Judiciário e a repercussão 
social gerada pelo suposto delito. [...] (RHC 48.974/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO 
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014)  

O seguinte trecho também demonstra esse entendimento:  

[...] 1. Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a prisão cautelar só 
pode ser decretada ou mantida com fundamentação baseada em dados concretos 
relacionados com os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, e não 
apenas na gravidade abstrata do crime ou em considerações genéricas acerca da 
conveniência da instrução criminal, sobre a credibilidade do Poder Judiciário e a 
repercussão social gerada pelo suposto delito. [...] (RHC 48.974/SP, Rel. Ministro 
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 
19/08/2014) 

 

5.1.5 Periculosidade do agente 

 

A periculosidade do imputado, diferentemente dos outros fundamentos analisados 

anteriormente neste capítulo, é aceita pelos Tribunais Superiores como justificativa suficiente 

para a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.  

O STF, em período anterior à Constituição de 1988, já apresentava o 

entendimento de que a periculosidade do agente poderia embasar o decreto da preventiva. 

Com o advento da Constituição, a jurisprudência deste Tribunal não apresentou significativas 

alterações, podendo esse entendimento ser demonstrado pelo Informativo nº 605 do STF e 

pelo seguinte julgado: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 
CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 
ALEGAÇÕES DE PREVENÇÃO, DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO 
PARA A PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES 
SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE: 
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IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA 
PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de 
que a competência por prevenção é relativa, estando sujeita à prorrogação, caso 
precluída a oportunidade de argüição da incompetência. 2. Considerado o que 
decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a 
decisão de prisão preventiva do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste 
Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo 
modus operandi (contratação de pistoleiros), constitui motivo idôneo para a custódia 
cautelar. 3. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de 
que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, 
residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 
4. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste 
Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente 
inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita 
a decisão a agravo regimental. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
(HC 125290 AgR, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 
em 16/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 
PUBLIC 19-12-2014). 

Dentro deste tema, também, há o questionamento sobre o que constituiria a 

periculosidade do agente. O STF, em seus julgados, traz exemplos de elementos que 

caracterizariam a periculosidade do agente, conforme se extrai dos seguintes trechos: 

[...] a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do 
agente evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo 
idôneo para a custódia cautelar. [...]. (HC 123304, Relator(a):  Min. CÁRMEN 
LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014)  

[...] a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do 
agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas 
testemunhas constituem motivos idôneos para a custódia cautelar. [...] (HC 126212 
AgR, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/03/2015, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 12-03-2015 PUBLIC 13-03-2015) 

O STJ apresenta entendimento semelhante ao do STF, conforme demonstra o 

julgado, relatado pelo Ministro Ericson Maranho, transcrito abaixo: 

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS HOMICÍDIO 
TENTADO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. 
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. 
SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA. ELEVADA PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO 
MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE 
QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE 
ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.                 
- Resta inadmissível na via estreita do habeas corpus, o enfrentamento da alegação 
de ausência dolo, tendo em vista a necessária análise dos elementos de prova 
apresentados que, primo oculi, se mostram aptos a demonstrar a autoria e a 
materialidade do delito.                    
- A custódia cautelar possui natureza excepcional, somente sendo possível sua 
imposição ou manutenção quando demonstrado, em decisão devidamente motivada, 
o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo 
Penal - CPP.                       
- Conforme consta dos autos, a prisão preventiva foi decretada para garantia da 
ordem pública, levando-se em conta o modus operandi do delito, a demonstrar a 
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elevada periculosidade do recorrente, que esfaqueou a vítima, no portão de sua casa, 
na presença de diversas outras pessoas, que também foram lesionadas ao tentar 
impedir o delito, tendo, ainda, ameaçado inclusive as crianças que presenciaram o 
ocorrido.                                        
- As instâncias ordinárias, consideraram a real possibilidade de reiteração delitiva do 
acusado, que responde a diversas outras ações penais, inclusive pelo crime de 
ameaça. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 54.750/DF, Rel. 
Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015). 

Sendo, esse entendimento dos Tribunais, também constatado por Antônio Alberto 

Machado63. 

 

5.1.6. Reiteração criminosa do agente 

 

A prática reiterada de crimes pelo imputado é um fundamento bastante utilizado 

pelos aplicadores do direito para justificar o decreto de prisão preventiva. A corrente 

doutrinária majoritária entende que esse fundamento pode, por si só, embasar a decretação da 

prisão. Os Tribunais Superiores, também, apresentam o entendimento doutrinário 

anteriormente citado.  

A jurisprudência de STF pode ser demonstrada através do seguinte julgado de 

relatoria do Ministro Luiz Fux: 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, 
“D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. 
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO 
DIREITO. ROUBO QUALIFICADO. FUNDADA PROBABILIDADE DE 
REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 
PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS 
EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A prisão preventiva pode 
ter como fundamento idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa. 
Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 
de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 
27.05.11. 2. In casu, os pacientes foram condenados, respectivamente, a 10 (dez) 
anos e 8 (oito) meses de reclusão, e a 8 (oito) de reclusão, em regime inicial fechado, 
pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. 
Na sentença, o magistrado decretou a prisão preventiva, com fundamento na 
necessidade de evitar a reiteração na prática criminosa, destacando que se trata de 
pacientes reincidentes específicos, com extensas fichas de registros criminais e que 
se encontravam presos pela prática de outros crimes por ocasião da prolação da 
sentença condenatória. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal 
para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, 
inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não 

                                                           
63  MACHADO, Antônio Alberto. Curso de Processo Penal. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 587. 
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está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. 
Ademais, in casu, após a decretação da prisão preventiva foi proferida sentença 
penal condenatória. 5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita. (HC 
122090, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014). 

Os Informativos nº 541 e 752 do STF, também confirmam e expressam o 

“pensamento” deste Tribunal. O entendimento do STJ pode ser exemplificado pelo seguinte 

julgado de relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior:  

HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO 
PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DO 
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RESGUARDO DA ORDEM 
PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO 
IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER 
ACOLHIDO.                     
1. A pretensão de revogação da custódia cautelar fundada na negativa de autoria não 
é passível de análise em sede de habeas corpus por demandar amplo reexame do 
acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com o rito célere e 
sumário do presente remédio constitucional.               
2. É idônea a fundamentação da prisão preventiva para fazer cessar imediatamente a 
reiteração da prática criminosa, se a decisão está calçada, tal como na espécie, não 
apenas em prognose, mas em elemento real, a indicar que o agente põe a ordem 
pública em perigo.                   
3. A periculosidade do agente decorrente do risco de reiteração delitiva pode ser 
extraída de elementos como inquéritos e ações penais em curso.              
4. Ordem denegada. (HC 306.781/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015). 

 

5.2. Outras conceituações 

 

O fato de não haver na legislação brasileira um conceito para a expressão “ordem 

pública”, torna este termo sujeito a diversas conceituações pela doutrina e pela jurisprudência. 

Muitos autores apresentam conceituações singulares para essa expressão, sendo, algumas 

delas, uma combinação dos principais fundamentos justificadores do decreto de prisão 

preventiva para a garantia da ordem pública explanados anteriormente. 

Nucci discorre sobre o tema apresentando o seguinte posicionamento: “A garantia 

da ordem pública pode ser visualizada por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta 

da infração + repercussão social + periculosidade do agente64”. 

O autor aduz, ainda, que: 

                                                           
64 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 9ª ed. rev. atual. e ampl. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 607. 
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Portanto, cabe ao juiz verificar todos os pontos de afetação da ordem pública, 
buscando encontrar, pelo menos um binômio para a sua decretação (ex.: gravidade 
concreta do crime + péssimos antecedentes do réu; envolvimento com organização 
criminosa + repercussão social; particular execução do delito + gravidade concreta 
da infração penal etc.)65. 

Eugênio Pacelli e Domingos da Costa apresentam uma “receita” a ser seguida, 

para que a expressão “ordem pública” seja, ao menos, minimamente delimitada a fim de que 

haja certa segurança jurídica na sua aplicação como fundamento do decreto de prisão 

preventiva: 

Um primeiro passo nessa direção seria a identificação de determinados delitos cuja 
natureza e cujos meios de execução, aliados às condições pessoais dos agentes, 
possam permitir um juízo seguro – o quanto possível – acerca da possibilidade de 
renovação dos atos. Tais são os casos, por exemplo, de homicídios, roubos, 
extorsões – especialmente mediante sequestro – que envolvam formação de 
quadrilha ou bando. 

Outro passo, ou outra perspectiva que pode ser trabalhada, diz respeito àquelas 
infrações caracterizadas pelas razões de intolerância de todos os gêneros, subjacente 
à respectiva motivação para a prática do ato. É o que se encontra, por exemplo, nos 
delitos de fundamentação (fundamentalismo) étnica, religiosa, sexual, racial etc. 

Uma terceira linha de hipóteses que podem ser exploradas diz respeito aos crimes de 
toda ordem praticados por organização criminosa ou, ainda, dos delitos de natureza 
sexual, muitas vezes determinados por compulsões perversas de seus agentes.66 

Tourinho Filho ao discorrer sobre este tema faz forte crítica, ressaltando que: 

‘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.67 

O autor, ainda assevera que: 

Quando se decreta a prisão preventiva como ‘garantia da ordem pública’, o 
encarceramento provisório não tem o menor caráter cautelar. É um rematado abuso 
de autoridade e uma indisfarçável ofensa à nossa Lei Magna, mesmo porque a 
expressão ‘ordem pública’ diz tudo e não diz nada68. 

Para Tourinho Filho, portanto, a prisão preventiva que apresenta como 

fundamento a garantia da ordem pública é incompatível com a CF, não respeitando a 

presunção de inocência e configurando, assim, antecipação de pena do imputado. 

                                                           
65  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 9ª ed. rev. atual. e ampl. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 609. 
66  OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; COSTA, Domingos Barroso da. Prisão Preventiva e Liberdade 

Provisória: a reforma da Lei nº 12.403/11. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 102 
67  TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 34ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 552. 
68  TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 34ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 553. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Em face de todo o exposto, pode-se concluir que a definição do conceito da 

expressão “ordem pública” utilizada como fundamento para a decretação da prisão preventiva 

do acusado ou investigado é um dos temas mais polêmicos do processo penal. Essas 

discussões ocorrem devido a não apresentação de uma conceituação pelo legislador brasileiro 

para essa expressão. 

Essa ausência de um conceito para o termo na legislação brasileira não pode 

impossibilitar a sua utilização como justificativa para embasar o decreto da prisão. Diante 

disso, cabe, então, à doutrina e aos aplicadores do Direito a elaboração e apresentação de uma 

conceituação para a expressão, para que haja segurança jurídica na aplicação desse 

fundamento. 

A jurisprudência e a doutrina brasileiras têm, ao longo dos anos, tentado 

conceituar a expressão “ordem pública”, com isso, surgiram muitos conceitos para o termo, 

gerando muitas discussões sobre o tema em busca de um conceito delimitado. Mas, ainda, não 

se chegou a uma conceituação única para essa locução. 

A expressão “ordem pública”, por ser muito vaga e imprecisa, gera divergências, 

inclusive, na sua interpretação, posicionando-se parte dos autores e dos aplicadores do direito 

pela abrangência (interpretação extensiva) de seu conceito, enquanto a outra parte deles 

posiciona-se pela restrição de sua conceituação. 

A doutrina e a jurisprudência, na tentativa de obter uma definição para essa 

expressão, têm, no decorrer dos anos, apresentado diversos significados que são utilizados 

como fundamentos para a decretação da prisão preventiva de acusados ou investigados, dentre 

eles estão, principalmente, a gravidade do delito, o clamor público/social, a prática de crimes 

hediondos, a credibilidade do Poder Judiciário, a periculosidade do agente, a segurança do 

próprio agente acusado e a reiteração criminosa do agente. 

A gravidade do delito é um fundamento muito utilizado para embasar o decreto de 

prisão preventiva. Mas, a corrente majoritária da doutrina e a jurisprudência dos Tribunais 

Superiores (STF e STJ), apresentam o entendimento de que a gravidade do crime não pode ser 

utilizada como justificativa única para a decretação desta prisão cautelar. 
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O clamor público, conceituado como a comoção da população, é outro 

fundamento apresentado como justificativa para a decretação da prisão preventiva. Este 

embasamento tanto com relação a sua viabilidade ou não para, por si só, embasar o decreto 

desta cautelar quanto o quão esse clamor social é formado e influenciado pela mídia, 

principalmente a sensacionalista gera discussões e divergências. A corrente doutrinária 

majoritária e os Tribunais superiores posicionam-se pela não utilização do clamor público 

como justificativa única para fundamentar a prisão para a garantia da ordem pública. 

A prática de crimes hediondos e equiparados, segundo o entendimento do STF e 

da maioria da doutrina, não pode ser utilizada como justificativa única para a decretação da 

prisão preventiva. 

 A credibilidade do Poder Judiciário, também, é uma justificativa utilizada para 

embasar o decreto de prisão. Mas, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e grande parte da 

doutrina entendem que esse fundamento não se reveste de idoneidade jurídica para esse fim. 

Entende-se que a imagem do Judiciário deve ser preservada com a condução regular do 

processo, principalmente respeitando os princípios constitucionais que asseguram direitos a 

pessoa humana. 

Outro fundamento que durante certo tempo foi utilizado como justificativa para a 

decretação da prisão preventiva, mas que hoje sua utilização para esse fim é quase que 

unanimemente rechaçado pela doutrina e pelos aplicadores do direito é a segurança do próprio 

agente acusado. 

A periculosidade do agente é um fundamento que causa muitas divergências e 

discussões a seu respeito, mas, ao contrário das outras justificativas, anteriormente 

apresentadas, a corrente doutrinária majoritária, o STF e o STJ entendem que ele pode, por si 

só, embasar o decreto de prisão preventiva. A respeito desse fundamento, outra discussão que 

se tem é em relação ao que configuraria essa periculosidade do imputado que pode ser 

composto pela junção de diversos fatores, como ter maus antecedentes, ser reincidente em 

crime doloso, ter personalidade sádica, perversa ou maldosa, ter péssima conduta social e ter 

executado o crime de maneira cruel, dentre outros. 

A prática reiterada de crimes é uma justificativa que, segundo a maioria da 

doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, pode, por si só, ser utilizada para 

embasar o decreto de prisão preventiva. Conforme o entendimento apresentado anteriormente, 
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a decretação dessa prisão teria como finalidade evitar que o agente continue praticando delitos 

no transcorrer da persecução criminal garantindo, assim a ordem pública.  
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