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do edifício e amortecer todas as que poderiam 
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RESUMO 

 

 

 Analisa o instituto da prisão temporária inicialmente através de um apanhado histórico 

e sociológico das medidas cautelares de natureza pessoal, perquirindo acerca dos princípios 

constitucionais pertinentes à matéria. Adentra, em seguida, ao estudo detalhado da Lei nº. 

7.960/89, em vigor desde 21 de dezembro de 1989 e resultado da conversão da Medida 

Provisória n°. 111, diploma responsável pela introdução do instituto da prisão temporária no 

ordenamento jurídico pátrio. Investiga brevemente o histórico legislativo da lei em comento, 

tecendo considerações sobre o contexto histórico quando de sua criação, cuidando em seguida 

de definir sua natureza jurídica, estabelecendo seus requisitos fundamentais e hipóteses de 

cabimento e examinando seu procedimento, comparando-o ao final com medidas cautelares 

semelhantes presentes em ordenamentos jurídicos alienígenas. Examina a trajetória do 

instituto em estudo durante seus quase vinte anos de existência, expondo as controvérsias 

acerca de sua inconstitucionalidade e criticando o uso exacerbado das custódias nas operações 

de médio e grande porte executadas pelas polícias judiciárias, findando por apontar os 

aspectos mais polêmicos do diploma e propondo alternativas ao seu uso. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Medida Cautelar. Lei nº. 7.960/89. Prisão Temporária. 

Constitucionalidade. 
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RESUMEN 
 

 

 Analiza el instituto de la prisión temporaria inicialmente a través de un resumen 

histórico y sociológico de las medidas cautelares de naturaleza personal, perquiriendo a cerca 

de los principios constitucionales pertinentes a la materia. Adentra, enseguida, al estudio 

detallado de la Ley n. 7.960/89, vigente desde el día 21 de diciembre de 1989, y resultado de 

la conversión de la Medida Provisoria n. 111, diploma responsable por la introducción del 

instituto de la prisión temporaria en el orden jurídico patrio. Investiga brevemente el histórico 

legislativo da ley en comento, tejiendo consideraciones sobre el contexto histórico cuando de 

su creación, cuidando enseguida de definir su naturaleza jurídica, estableciendo sus requisitos 

fundamentales e hipótesis de cabimiento y examinando su procedimiento, comparándolo al 

final con medidas cautelares semejantes presentes en los órdenes jurídicos alienígenas. 

Examina la trayectoria del instituto en estudio durante sus casi veinte años de existencia, 

enfrentando las controversias a cerca de su inconstitucionalidad y criticando el uso exacerbado 

de las custodias en las operaciones de medio y grande porte ejecutadas por las policías 

judiciarias, terminando por apuntar los aspectos más polémicos del diploma y proponiendo 

alternativas a su uso. 

 

 
PALABRAS CLAVE: Medida Cautelar. Ley n. 7.960/89. Prisión Temporaria. 

Constitucionalidad. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Inaugurado no ordenamento jurídico brasileiro inicialmente por meio da edição da 

Medida Provisória nº. 111, diploma normativo que viria a ser convertido na Lei 7.960, de 21 

de dezembro de 1989, o instituto da prisão temporária veio juntar-se às demais modalidades 

de prisão cautelar em seu objetivo comum de assegurar a utilidade do provimento jurisdicional 

final, destinando-se especificamente ao acautelamento das investigações do inquérito policial. 

No ano em que o diploma legal completa duas décadas de existência, faz-se mister 

tecer um estudo amplo acerca da prisão temporária, situando-a inicialmente dentre as demais 

medidas cautelares de natureza pessoal, adentrando ao exame sistemático, à luz da doutrina e 

jurisprudência, dos aspectos legais do instituto e analisando sua evolução no ordenamento 

jurídico brasileiro através dos anos. 

Diante de toda a cizânia que ronda o instituto da prisão temporária, medida alvo 

constante de inúmeras críticas por parte da doutrina processualista, a qual não cessa em 

questionar sua utilidade, finalidade e constitucionalidade, pretende-se com essa pesquisa 

abordar o instituto da forma mais abrangente possível, perquirindo as razões ensejadoras de 

tanta polêmica no meio jurídico pátrio e possibilitando uma visão crítica do diploma legal em 

comento. 

A criação da Lei nº. 7.960/89 significou antes de tudo uma resposta do legislador à 

crescente pressão popular diante da escalada vertiginosa dos índices de violência em nosso 

país. Os anseios sociais por uma contenção da criminalidade oficiosamente condicionaram a 

atividade legiferante, a qual se valeu publicamente da necessidade de criação de uma medida 

cautelar apta a tutelar a fase investigativa da persecução penal. Tudo isso acabou por gerar um 

diploma controverso, sobretudo devido ao espécime legislativo que lhe deu origem - Medida 

Provisória – e à indissociável finalidade política que impulsionou sua inovação no 

ordenamento jurídico pátrio. Hoje, com quase vinte anos de vigência e plenamente 

consolidada no cotidiano forense, os debates acalorados acerca da inconstitucionalidade e 

superfluidade da medida cedem espaço à preocupação dos juristas com a vulgarização de seu 

uso e desvirtuação de suas finalidades. 
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2. MEDIDAS CAUTELARES DE NATUREZA PESSOAL 

 

Considerável parcela dos doutrinadores processualistas de renome no cenário jurídico 

nacional defende a premissa de que o direito processual é unitário, apresentando conceitos, 

instituições e princípios comuns a todos os mais diversos ramos processuais, os quais 

comporiam, por assim dizer, um mesmo tronco. Definido por José de Albuquerque Rocha 

como o “conjunto de normas jurídicas disciplinadoras da atividade jurisdicional do Estado”1, o 

direito processual não evoluiu cientificamente de forma uniforme em todos os seus espécimes, 

sendo evidente a disparidade existente entre o grau de complexidade teórica atingido pelo 

processo civil em comparação ao administrativo, trabalhista e mesmo, o penal.  

Prova disso o fato de servirem os princípios do processo civil como base para o estudo 

do processo penal, dada a ausência de rigor técnico no tratamento conferido à matéria, 

simplesmente transplantando-se teorias como a das condições da ação e dos pressupostos 

processuais de um ramo para o outro, o que não raras vezes revela-se inconveniente, dadas as 

particularidades de cada um.  

O processo penal, batizado certa vez de estatuto protetor dos inocentes, uma vez que 

proveria ao cidadão escudo contra a arrogância dos magistrados e má fé de seus adversários, 

apresenta inúmeros pontos em comum com seu análogo civil, dentre eles a existência de 

medidas cautelares. Estas se dedicam à preservação do status quo, assegurando a estabilidade 

de certas circunstâncias imprescindíveis à eficácia das providências cognitivas e executivas, 

restaurando em última instância a ordem social violada, no caso da esfera penal, pelo 

cometimento de um delito. 

As medidas cautelares penais podem ter natureza real ou pessoal. Ao passo que 

guardam as primeiras grande proximidade com sua congêneres do processo civil, isolam-se as 

segundas em suas peculiaridades, distanciando-se do processo cautelar cível em aspectos 

importantes, como a ausência da noção de “poder geral de cautela”, sendo o juiz na seara 

                                                 
1 ROCHA, José de Albuquerque. Teoria Geral do Processo, 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 34. O renomado 
autor mostra-se partidário da teoria do direito processual geral, definindo-o como “o conjunto de normas que 
disciplina essa sequência ordenada de atos voltados à produção de um efeito jurídico final, ou, mais 
resumidamente, como o conjunto de normas disciplinadoras do fenômeno processo”, observando oportunamente 
que tais normais gerais seriam igualmente comuns ao Legislativo, à Administração Pública e até aos particulares.   
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penal obrigado a atuar dentro da esfera da discricionariedade recognitiva, bem como a 

inexistência de tutela satisfativa, em respeito a princípios constitucionais como devido 

processo legal, da igualdade entre acusação e defesa, da presunção de inocência, do 

contraditório e do direito à prova, entre outros, os quais vedam a antecipação, por parte do 

juiz, do provável resultado final do processo penal, condenando de antemão o acusado.2 

As medidas cautelares penais de caráter pessoal compreendem as denominadas prisões 

cautelares, relevantes ao desenvolvimento deste trabalho, o qual tem como foco uma de suas 

espécies, a prisão temporária. Relevante antes de tudo tecer comentário acerca da terminologia 

adotada pela doutrina para referir-se ao tema. Alguns estudiosos utilizam as expressões 

“prisão cautelar”, “prisão processual” e “prisão provisória” como se sinônimas fossem, 

empregando-as de maneira indistinta. Em oposição, uma parcela dos processualistas, 

comprometida com um maior rigor terminológico, ressalta que somente os termos “prisão 

provisória” e “prisão cautelar” podem ser considerados sinônimos de medida cautelar penal de 

natureza pessoal, visto que a prisão que ocorre antes do trânsito em julgado de sentença 

condenatória, a “tutela da tutela”, quer tenha por finalidade auxiliar a investigação policial, 

resguardar a instrução probatória ou assegurar a eficácia do provimento final, é sempre 

transitória e instrumental. 

Jayme Walmer de Freitas3, buscando delimitar o alcance das expressões “prisão 

processual” e “prisão cautelar”, esclarece que a primeira está contida na segunda, já que se 

restringe às prisões que se derem durante o intervalo de tempo em que se verifica 

propriamente a existência de uma relação processual penal regularmente formada, senão 

vejamos: 

Quando a medida constritiva for decretada no curso do processo e até a sentença 
(casos de preventiva, pronúncia e sentença condenatória recorrível), o uso é 
indiscriminado, processual, cautelar ou provisória, contudo somente pode receber a 
chancela de prisão cautelar ou provisória a constrição ocorrida na obra 
administrativa, vale dizer, antes do processo, como no caso de prisão em flagrante e 
preventiva decretada antes do inquérito policial; estenda-se esse raciocínio à prisão 
temporária (...), pois somente é decretável durante o inquérito policial.  

                                                 
2 MIRANDA, Gladson Rogério de Oliveira. Processo penal cautelar e polícia judiciária. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 8, n. 154, 7 dez. 2003. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4586>. 
Acesso em: 17 abr. 2009. 
3 FREITAS, Jayme Walmer de. Prisão Temporária, 2ª ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 42. 
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Superada a barreira terminológica, passemos a um breve exame das características e 

pressupostos das medidas cautelares penais de natureza pessoal, daqui em diante, prisões 

cautelares.  

Um dos enunciados basilares de Teoria Geral do Processo dispõe que toda medida 

cautelar traz em si intrínsecas as noções de acessoriedade, provisioriedade e 

instrumentalidade. Dessa forma, independentemente de apresentarem natureza conservativa 

ou preventiva, as prisões cautelares existem sempre em função de uma ação penal principal (à 

exceção da prisão temporária, cuja função precípua é a salvaguarda das investigações 

policiais), à qual se ligam instrumentalmente, assegurando que, sobrevindo oportunamente o 

provimento jurisdicional final, goze este de plena eficácia.  

Igualmente comuns a todos os provimentos de natureza cautelar os pressupostos do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. Em sede de Direito Penal, “fumaça do bom direito” 

consiste na existência de indícios suficientes quanto à autoria e materialidade do fato delitivo, 

ou seja, elementos que transmitam o maior grau de certeza possível quanto à existência de 

ofensa a bem juridicamente protegido e à identidade do indivíduo quem esta pode ser 

imputada, formando o que a doutrina chama de aparentia delicti e evidenciando uma 

probabilidade de condenação do acusado.  

Já o periculum in mora (ou como preferem alguns processualistas penais pátrios, 

periculum in libertatis), alude às situações em que a liberdade do acusado representa perigo, e 

a sua custódia se faz necessária à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei 

penal. O Código de Processo Penal elenca, em seu art. 312, in medio,4 as circunstâncias que 

autorizam a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, garantia 

da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, segurança na aplicação da lei penal 

e natureza da infração penal.  

Alguns doutrinadores consideram a prisão preventiva como o “eixo norteador de todas 

as prisões cautelares”5, uma vez que suas hipóteses de decretação são amplas o suficiente ao 

                                                 
4 Código de Processo Penal: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem 
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, 
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. 
5 FREITAS, Jayme Walmer de. Ob.Cit., p.42. 
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ponto de contemplar quase todas as situações e circunstâncias da realidade. No escólio de 

Eugênio Pacelli de Oliveira6:  

Consequência disso (...) é que toda privação de liberdade, no curso de uma ação 
penal, haverá de encontrar a sua justificação na mesma motivação necessária para a 
decretação da prisão preventiva. É o que deverá ocorrer, por exemplo e de modo 
mais acentuado, nas prisões decretadas por ocasião da decisão de pronúncia (art. 
408, CPP) e da sentença condenatória (art. 594), somente possíveis na exata medida 
em que, por meio de fundamentação judicial expressa, seja demonstrada a função 
cautelar de cada uma delas. 

 Feitas as considerações gerais acerca das prisões cautelares, passemos ao exame de 

alguns aspectos relevantes concernentes à matéria. 

 

2.1. Aspectos Históricos e Sociológicos 

 

A prisão cautelar, em sua missão de resguardar os meios e os resultados do processo, 

assegurando o êxito dos procedimentos de conhecimento e execução, não raras vezes acaba 

por sacrificar direitos fundamentais, em maior ou menor grau. Trata-se da busca pelo menor 

dos males, uma tentativa de sopesamento dos relevantes interesses em jogo; de um lado, o jus 

libertatis do acusado, decorrente de sua condição humana, constitucionalmente assegurado e 

intangível; do outro, o jus puniendi do Estado, buscando a reparação do dano causado ao 

equilíbrio social quando do cometimento da conduta delitiva. 

A consagração das liberdades individuais na Carta Magna de 1988 e a noção de Estado 

Democrático de Direito implicam logicamente na utilização do recurso extremo das prisões 

cautelares apenas em último caso, quando todos os demais meios disponibilizados pela lei 

processual penal tenham falhado em salvaguardar os bens juridicamente protegidos sob 

ameaça, restando apenas o cerceamento do direito de locomoção como alternativa viável. A 

liberdade passou a ser a regra, o cárcere, a exceção, em oposição ao cruel juízo da antecipação 

da culpabilidade, consagrado por nosso sexagenário Código de Processo Penal. 

Demonstrada já exaustivamente a necessidade de uma releitura garantista do 

ordenamento processual de 1941 e consequente adequação de seus institutos à realidade 
                                                 
6 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 8ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2007, p. 421. 
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constitucional, pode-se afirmar com tranquilidade a existência de consenso no meio jurídico 

quanto ao caráter excepcional das medidas cautelares de natureza pessoal. Entretanto, a 

realidade do uso desarrazoado das prisões cautelares em nosso país desafia os limites da 

lógica e aprofunda ainda mais o abismo existente entre teoria e prática. E a razão para tanto 

pode revelar-se de cunho muito mais histórico e sociológico do que jurídico.      

Em tempos como estes, nos quais a escalada vertiginosa dos índices de criminalidade 

evidencia verdadeiro colapso social, o sentimento de indignação no seio da população, em sua 

maioria ignorante quanto aos aspectos jurídicos da questão e vítima maior do processo de 

banalização da violência nas ruas, faz crescer no inconsciente coletivo um profundo descrédito 

no Judiciário. Como convencer o cidadão comum, leigo por completo em matéria de Direito, 

de que um de seus pares, submetido às mesmas leis que ele e apanhado em flagrante ao 

desrespeitá-las, deva desfrutar de sua mesma liberdade até que uma eventual condenação 

sobrevenha ao final de um longo processo? Então não há diferença entre um cidadão de bem e 

um delinquente? Trata-se da institucionalização da impunidade? 

A tensão popular aumenta, e a resposta que deveria vir somente através do juízo de 

mérito antecipa-se para a sede cautelar, em uma tentativa desesperada de acalmar os ânimos 

exaltados da sociedade transmitindo-lhe uma falsa sensação de justiça e segurança. Assevera 

Anderson Luiz Almeida Andrade7, em crítica oportuna ao excessivo uso de prisões cautelares: 

Em verdade, as forças políticas brasileiras tendem a uma simplificação demagógica 
do problema, criando uma resposta aos anseios de segurança da sociedade com a 
conversão do processo penal em uma gravosa, desnecessária e inadequada sanção, 
dando ao instituto da prisão provisória a deletéria capacidade de sancionar o 
homem, privando-lhe da liberdade, em nome da eficácia do processo penal, eficácia 
ideologicamente relacionada como eficaz remédio contra a criminalidade.   

Comentando a teoria de Roxin, que atribui tripla finalidade às prisões provisórias8, 

negando, em contrapartida, que o instituto detenha qualquer capacidade de diminuição do 

alarme social ou do perigo de repetição do delito, Francisco Muñoz Conde constata a 

existência do que denomina “razões apócrifas”, as quais ultrapassam os fins puramente 

                                                 
7 ANDRADE, Anderson Luiz Almeida. A Razão da prisão provisória: uma incursão pela ontologia do instituto. 
Revista do TRF 1ª Região, Brasília, n.2, mar. 2002.  
8 Na opinião do renomado jurista alemão, as prisões provisórias serviriam tão somente como garantia para que o 
acusado esteja presente durante o curso do processo penal, seja feita a devida averiguação dos fatos pelos órgãos 
encarregados da instrução da causa e eventualmente executada a pena, em caso de condenação. 
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cautelares e processuais que justificam a adoção da medida restritiva de liberdade. Nos 

ensinamentos do catedrático da Universidade de Sevilha9: 

Todos estos argumentos demuestran que, confesadamente o no, la prisión 
preventiva cumple funciones reales, no compatibles con su naturaleza procesal y 
que la aproximan mas a las funciones preventivas, generales y especiales, que sólo 
puede cumplir, cuando las cumple, la pena de prisión que se ha impuesto, en  
sentencia firme,  una vez constada la culpabilidad del acusado en el correspondiente 
proceso. 

Num breve esforço histórico, é possível constatar que as, por assim dizer, “funções não 

oficiais” desempenhadas pelas prisões cautelares remontam aos primórdios da história. 

Destaque-se, a princípio, o tratamento quase que contemporâneo dado ao instituto pelo Direito 

Romano, o qual considerava, para a decretação da custódia, a efetiva probabilidade de 

condenação do agente, frequentemente substituindo a medida extrema por garantia 

fidejussória para os homens livres que confessassem o crime. A prisão provisória existia 

apenas para garantir a eventual execução da pena, estando livre de qualquer caráter aflitivo ou 

punitivo.10  

 A Idade Média, ou “Idade das Trevas”11, trouxe consigo um aumento do uso da prisão 

cautelar, a qual passou a ser encarada como consequência natural da acusação. O inquisidor 

mantinha o acusado à sua disposição, inclusive torturando-o e infringindo-lhe toda sorte de 

castigos cruéis, com o intuito único de levá-lo a confessar seu delito. O Direito Canônico 

utilizava o cárcere como meio aflitivo, uma vez que o isolamento do meio social provocaria o 

arrependimento do réu e viabilizaria sua reconciliação com Deus. José Frederico Marques12, 

citando doutrinador italiano, observa que “no passado torturava-se para saber se se devia 

torturar, hoje se prende para saber se se deve prender.”  

 Ao final do século XVIII, seguindo as tendências iluministas e integrando a corrente 

filosófico-humanitária que motivou os escritos de gênios como Voltaire, Rousseau e 

                                                 
9 CONDE, Francisco Muñoz. Cuestiones Teóricas y Problemas Prácticos de la Prisión Provisional. Prisión 
provisional, detención preventiva y derechos fundamentales. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla 
– La Mancha (Estudios; 41), 1997, p. 224. 
10 Segundo Ulpiano, “carce enim ad continendos homines, non ad puniendos habere debet”, na língua pátria, “A 
prisão deve existir para conter os homens, não para puni-los”.  
11 Tal alcunha foi atribuída ao período histórico durante anos pelos historiadores modernos, os quais o 
consideravam uma época de retrocesso do pensamento, de atraso intelectual, científico e cultural, em que o 
domínio da  fé obscureceu as "luzes" da razão e emperrou o progresso. Somente a partir do século XX, vários 
estudiosos, ao se debruçarem sobre o pensamento e as produções daquela época, compreenderam que foi um 
pensamento equivocado a idéia de que a Idade Média não tinha produzido algo de relevante. 
12 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal.  vol. IV, Rio de Janeiro: Forense, 1965, 
p. 56. 
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Montesquieu, Cesare Beccaria publica sua revolucionária obra “Dos Delitos e Das Penas”, 

verdadeiro manifesto contra a arbitrariedade praticada pelos governantes no tocante à criação 

dos tipos penais e das penas, as variações de suas espécies, bem como aos excessos 

verificados na sua execução, influenciando pensadores em todo o mundo e modificando 

profundamente as feições do Direito Penal, desenhando seus contornos contemporâneos. A 

respeito da temática da prisão cautelar, assinalou o marquês italiano que13 “sendo a privação 

de liberdade uma pena, não pode preceder a sentença senão quando reclamar a necessidade”.  

Durante os séculos seguintes, consolida-se a noção de prisão cautelar como 

instrumento estatal válido e legítimo, desde que encarado sob a ótica da excepcionalidade e 

necessidade. Hélio Tornaghi14 observa que a função estatal de assegurar a vida em sociedade 

lhe confere a prerrogativa de exigir dos cidadãos sacrifícios em nome do bem comum, os 

quais  

podem recair sobre o patrimônio (impostos), podem consistir na prestação de 
serviços (jurados, testemunhas, soldados), podem até exigir o holocausto da vida 
(como no caso do militar que morre na defesa da Pátria). Ninguém diria que há 
injustiça em tudo isso, porque todos compreendem que esta abnegação é o preço da 
vida em sociedade, e o homem somente nela pode viver. Para o bem comum, cada 
um entra com uma parcela de si mesmo. Se, portanto, esse bem comum exige que o 
indivíduo seja segregado a fim de que se possa apurar um fato e fazer justiça, não se 
pode tachar de injustiça a segregação. 

 As sábias palavras do jurista levam a uma reflexão interessante. Se é possível ao 

Estado interferir tão drasticamente na esfera individual de cada cidadão, exigindo-lhe 

concessões em nome da coletividade, de maior ou menor monta, porque a prisão habita quase 

que solitariamente o imaginário popular no que se refere à punição? Por que as penas 

alternativas, como multas, restrições de direito e serviços comunitários não são capazes de 

transmitir o mesmo sentimento de justiça à sociedade que o encarceramento?   

 Em crítica à adoção, por parte dos legisladores franceses, da prisão como punição 

uniforme para as mais diversas modalidades delituosas, leciona Michel Foucault15: 

A diversidade, tão solenemente prometida, reduz-se finalmente a essa penalidade 
uniforme e melancólica. (...) De maneira que se eu traí meu país, sou preso; se matei 
meu pai, sou preso; todos os delitos imagináveis são punidos da maneira mais 
uniforme. Tenho a impressão de ver um médico que, para todas as doenças, tem o 
mesmo remédio. 

                                                 
13 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas.  trad. Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 2003. 
14 TORNAGHI, Hélio. Curso de processo penal. vol. 2, 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 6. 
15 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Nascimento da Prisão, 29ª ed. Petrópolis: Vozes, 2004, pp. 95, 96. 
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 Estaríamos diante da lógica do sofrimento? Um suspeito solto é sinônimo de inércia do 

Estado, sal na ferida aberta da sociedade, que por sua vez cuida em personificar o medo e a 

insegurança que lhe afligem no rosto de cada acusado. Efetuada a prisão, acalmam-se os 

ânimos, diminui-se a ansiedade, a sociedade segue adiante se sentindo mais segura, 

perfeitamente confortável com a possibilidade de que um de seus indivíduos possa estar sendo 

vítima da mais cruel das injustiças, ignorando perigosamente a valiosa lição de Von Ihering: 

"o desrespeito ao direito de um é a ameaça ao direito de todos"16. 

 

2.2. Antecedentes da Legislação Brasileira 

 

 Mostra-se forçoso, inicialmente, salientar, ainda que em breves linhas, a relevância da 

abordagem histórica do tema em comento, analisando-se o tratamento atribuído às prisões 

cautelares pelo direito brasileiro ao longo dos anos. Sendo o Direito uma ciência humana, 

evoluindo no tempo lado a lado com a sociedade em função de quem foi concebido, tem-se 

como conclusão lógica a necessidade da investigação das bases de cada instituto jurídico, 

buscando-se no passado as explicações para o presente, e vislumbrando o que virá com o 

futuro. 

 A construção do direito criminal no Brasil iniciou-se ainda na época colonial, 

antecedendo inclusive a outorga da primeira Carta Política, a qual data de 1824. Historiadores 

do direito dão conta de que nos meses anteriores à Proclamação da Independência, o então 

Príncipe Regente D. Pedro determinou que toda e qualquer prisão de homens livres em 

território colonial não ocorreria senão mediante ordem escrita exarada por juiz ou magistrado 

criminal do território, à exceção das prisões em flagrante, realizáveis por qualquer do povo. 

Tal medida veio em resposta ao pérfido costume cultivado pelos governadores, magistrados e 

juízes criminais brasileiros, os quais abusavam frequentemente de sua autoridade, realizando 

prisões arbitrárias baseadas tão somente em denúncias anônimas e sem qualquer juízo de 

formação de culpa, impondo-se aos cidadãos inocentes o cárcere fétido das masmorras. 

                                                 
16 IHERING, Rudolf Von. A luta pelo direito. Rio de Janeiro: Forense, 2003. 
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 Declarando-se independente da metrópole lusa, o Império Brasileiro ganhou sua 

primeira Constituição no ano de 1824, tendo como característica mais marcante a presença do 

chamado Poder “Moderador”17, idealizado pelo pensador francês Benjamin Constant, o qual 

defendia a existência de um quarto poder ao lado do Executivo, Legislativo e  Judiciário18, 

responsável pelo equilíbrio entre os demais. No que concerne à temática das prisões 

cautelares, a Lei Maior de Império trouxe, em seu art. 179, incisos VIII a X19, os 

delineamentos gerais da chamada “culpa formada”, sem a qual era vedada a realização de 

prisão, sendo igualmente proibido o encarceramento se, cabível fiança, o réu a prestasse 

idoneamente.  

 A formação de culpa passou a ser regulada pelo Código de Processo Criminal de 

Primeira Instância (Código Imperial de 1832) em seus art. 134 e seguintes, tendo por 

finalidade possibilitar ao juiz criminal, uma vez oferecida denúncia ou queixa, a oportunidade 

analisar mais detidamente os elementos probatórios até então reunidos, formando um juízo de 

valor quanto à existência de um delito e à identidade do seu autor (aparentia delicti). Dessa 

forma, poderia o magistrado, baseado em seu convencimento, determinar o prosseguimento 

dos autos a julgamento definitivo ou a extinção do processo, filtrando, por assim dizer, as 

acusações manifestamente descabidas. Exceção à imprescindibilidade da formação da culpa a 

detenção do agente em flagrante delito, e ainda, em caso de crime para o qual não havia 

previsão de fiança. 

 Menos de uma década após ser editado, o Código Imperial sofreu uma sensível 

reforma com o advento da Lei nº. 261 de 03 de dezembro de 1841, cuja principal contribuição 

                                                 
17 Esse poder era pessoal e privativo do imperador, assessorado por um Conselho de Estado. D. Pedro I (e mais 
tarde seu filho D. Pedro II) era o detentor exclusivo e privativo, com a atribuição de nomear e demitir livremente 
os ministros de Estado, já como chefe do Poder Executivo, exercitando este último poder através de seus 
ministros de Estado, os mesmos a quem, como Poder Moderador, nomeava e demitia livremente.  
18 A teoria da separação dos poderes for criada pelo ícone do Iluminismo Charles de Montesquieu em sua obra 
mais famosa, “Do Espírito das Leis”, a qual se tornou fonte primeira das doutrinas constitucionais liberais ao 
redor do mundo. 
19 Constituição de 1824: “Art. 179, VIII. Ninguem poderá ser preso sem culpa formada, excepto nos casos 
declarados na Lei; e nestes dentro de vinte e quatro horas contadas da entrada na prisão, sendo em Cidades, 
Villas, ou outras Povoações proximas aos logares da residencia do Juiz; e nos logares remotos dentro de um 
prazo razoavel, que a Lei marcará, attenta a extensão do territorio, o Juiz por uma Nota, por elle assignada, fará 
constar ao Réo o motivo da prisão, os nomes do seu accusador, e os das testermunhas, havendo-as.” 
Art. 179, IX. Ainda com culpa formada, ninguem será conduzido á prisão, ou nella conservado estando já preso, 
se prestar fiança idonea, nos casos, que a Lei a admitte: e em geral nos crimes, que não tiverem maior pena, do 
que a de seis mezes de prisão, ou desterro para fóra da Comarca, poderá o Réo livrar-se solto. 
Art. 179, X. A' excepção de flagrante delicto, a prisão não póde ser executada, senão por ordem escripta da 
Autoridade legitima. Se esta fôr arbitraria, o Juiz, que a deu, e quem a tiver requerido serão punidos com as 
penas, que a Lei determinar.” 
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para o mundo jurídico consistiu em inaugurar a era do chamado “Policialismo Jurídico”, 

instalando verdadeiro caos na Justiça Criminal do Império. As esferas de competência de 

autoridades policiais e judiciais confundiram-se sobremaneira, ao ponto de ser atribuída a 

chefes de polícia e delegados a prerrogativa de prolatar sentenças de pronúncia, mandando 

réus a júri popular. Os Presidentes das Províncias20eram os encarregados da indicação de tais 

autoridades, apontando os delegados dentre os juízes de Direito e os chefes de polícia21 dentre 

os desembargadores.  

 A era do Policialismo durou trinta longos anos, até o surgimento da Lei nº. 2.033, de 

20 de setembro de 1871, diploma reformador em sua essência, o qual trouxe certo abalo à 

estrutura criminal vigente à medida que restringiu a competência dos chefes de polícia ao 

julgamento de certas condutas delitivas, embora tenha conservado outras importantes 

prerrogativas de tais autoridades, como a competência para o arbitramento de fiança, além de 

manter o antigo sistema de nomeação. 

 A grande inovação trazida pela reforma de 1871 ficou por conta da criação da figura 

do Inquérito Policial através de seu Decreto regulamentador nº. 4824, instituindo uma rotina 

policial que se mantém quase intacta em nosso ordenamento jurídico ainda que prestes a 

completar um século e meio de existência22.   

Sete décadas mais tarde, já em plena era republicana, surge o Decreto-Lei nº. 3.689, de 

03 de outubro de 1941, ou simplesmente Código de Processo Penal, hodiernamente em vigor. 

Reflexo fiel do período histórico em que foi elaborado, o Estado Novo23, possui inegável 

caráter totalitário, assim como toda a legislação elaborada durante a ditadura varguista.  

                                                 
20 Função análoga a de Governador do Estado na atualidade, ou seja, o Chefe do Executivo Estadual. 
21 A Lei nº. 261 determinou ainda que os Chefes de Polícia acumulassem as funções dos Juízes de Paz 
atribuindo-lhes competência para processar e julgar contravenções bem como crimes punidos com prisão 
degredo ou desterro até seis meses. 
22 Lei nº. 2.033, art. 42: O inquérito policial consiste em todas as diligências necessárias para o descobrimento 
dos fatos criminosos, de suas circunstâncias e de seus autores e cúmplices, devendo ser reduzido a instrumento 
escrito. 
23 Estado Novo é como ficou conhecido o período da história republicana brasileira que vai de 1937 a 1945, 
quando foi Presidente do Brasil Getúlio Vargas, o qual determinou o fechamento do Congresso Nacional e 
extinção dos partidos políticos, outorgando uma nova Constituição, amplamente influenciada pela Constituição 
autoritária da Polônia e por isso denominada “Polaca”. 
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 Em que pese ter tido o condão de proporcionar homogeneidade ao processo penal 

brasileiro24, o advento do CPP significou um considerável recrudescimento no tratamento 

legal atribuído às medidas cautelares penais, contrariando o que afirmou à época Dr. Francisco 

Campos, o idealizador do Decreto-Lei, em sua Exposição de Motivos, verbis:  

Se ele (o Código) não transige com as sistemáticas restrições ao poder público, não 
o inspira, entretanto, o espírito de um incondicional autoritarismo do Estado ou de 
uma sistemática prevenção contra os direitos e garantias individuais.  

 Acerca do princípio outrora norteador do Código de Processo Penal quando de sua 

elaboração, cogitando a contribuição que tal concepção exerceu e ainda exerce na formação de 

uma mentalidade antigarantista entre os juristas brasileiros, ensina Eugênio Pacelli25: 

O princípio que norteava o CPP era, como se percebe, o da presunção da 
culpabilidade (...) o fato da existência de uma acusação implicava juízo de 
antecipação de culpa, presunção de culpa, portanto, já que ninguém acusa quem é 
inocente! Vindo de uma cultura de poder fascista e autoritário, como aquela do 
regime italiano da década de 1930, nada há a se estranhar. Mas a lamentar há muito. 
Sobretudo no Brasil, onde a onda policialesca do CPP produziu uma geração de 
juristas e aplicadores do Direito que, ainda hoje, mostram alguma dificuldade em se 
desvencilhar das antigas amarras.   

 Contrariando os limites da lógica, foi justamente no auge da outra grande era totalitária 

da história brasileira, o regime militar instaurado após o golpe de Estado de 1964, que teve 

início um longo e gradativo processo de flexibilização da legislação processual penal pátria, 

de forma pontual, o qual ainda se verifica na atualidade, buscando-se em grande parte uma 

compatibilização entre o antigo diploma e a nova ordem constitucional estabelecida a partir da 

promulgação da Carta Magna de 1988.  

 Às vésperas dos que viriam a ser denominados “anos de chumbo”26 foi editada a Lei 

nº. 5.349/67, a qual entre outras providências cuidou em expurgar do ordenamento jurídico 

brasileiro a absurda prisão preventiva obrigatória27. Anos mais tarde, a Lei nº. 5.941/73, a qual 

                                                 
24 A Constituição Republicana de 1891 cindira sua unidade, cabendo a cada Estado da Federação a competência 
para legislar sobre processo, civil e penal, além da sua organização judiciária. 
25 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Ob.Cit., pp.5, 6. 
26 Os Anos de Chumbo foram o período mais repressivo da ditadura militar no Brasil, estendendo-se 
basicamente do fim de 1968, com a edição do AI-5 em 13 de dezembro daquele ano, até o final do governo 
Médici, em março de 1974. O AI-5 permitia ao governo decretar o recesso legislativo e intervir nos Estados sem 
as limitações da Constituição, a cassar mandatos eletivos, decretar confisco dos bens "de todos quantos tenham 
enriquecido ilicitamente" e suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão. 
27 A lei em comento modificou a redação original do art. 312, a qual estabelecia que “A prisão preventiva será 
decretada nos crimes a que for cominada pena de reclusão por tempo, no máximo, igual ou superior a dez anos.” 
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ficou conhecida como “Lei Fleury”28, inaugurou a possibilidade da manutenção em liberdade 

de réus pronunciados ou condenados por sentença não transitada em julgado, alterando vários 

artigos do CPP. Finalmente, consolidando a tendência garantista, a Lei 6.419/77 instituiu a 

concessão de liberdade provisória sem fiança em caso de inocorrência de quaisquer das 

hipóteses autorizadoras da prisão preventiva.  

 Tais leis concentraram as modificações mais significativas sofridas pelo Código de 

Processo Penal, ao menos no que se refere às prisões cautelares, até o advento da Constituição 

de 1988, a qual instituiu um amplo sistema de garantias individuais, caminhando em direção 

diametralmente oposta ao autoritário CPP. Enquanto este se baseava, ainda que veladamente, 

em um juízo de culpabilidade e periculosidade do agente, o que permitia e mesmo subentendia 

um uso abusivo das medidas cautelares, a nova ordem constitucional consagrou o estado 

natural de inocência de todos os cidadãos, dependendo a prisão cautelar de uma relativização 

do princípio da não-culpabilidade. 

 O processo penal, antes visto como mero instrumento de aplicação da lei penal, passou 

a ser encarado como um conjunto de garantias ao indivíduo contra o arbítrio do Estado. O 

acusado, mero objeto do processo, foi elevado ao status de sujeito de direitos, e a prisão 

cautelar, antes questão de conveniência e formalidade, teve seu uso relegado aos casos de 

extrema necessidade. O anacrônico CPP testemunha a evolução dos tempos e tenta se adaptar 

ao moderno Estado Democrático de Direito. 

 

2.3. Questões Principiológicas 

 

 O Dicionário Aurélio Eletrônico define o vocábulo “princípio” como “momento ou 

local ou trecho em que algo tem origem; causa primária”. Tem-se, pois, que a noção de 

                                                 
28 Tal alcunha refere-se ao delegado Sérgio Fernando Paranhos Fleury, o mais famoso integrante do Dops de São 
Paulo. Até a sua morte – em 1º de maio de 1979, na Ilhabela, litoral paulista, quando se afogou ao cair de um 
iate – , o delegado havia colecionado indiciamentos judiciais por sua participação em torturas e assassinatos de 
centenas de comunistas na década de 70 e liderança no Esquadrão da Morte, equipe de agentes da ditadura 
destacada para perseguir militantes de esquerda. Para livrá-lo da prisão, o Congresso aprovou em tempo recorde 
a Lei nº 5.941, a qual impedia a prisão automática, por ocasião da pronúncia, de réus rimários e de bons 
antecedentes, como era o caso do delegado. 
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princípio, ainda que fora do âmbito jurídico, está diretamente relacionada a causas, alicerces, 

orientações de caráter geral, origem, ponto de partida.  

 Seguindo a mesma lógica do senso comum, os princípios em sua concepção jurídica 

compreendem uma espécie de norma jurídica29 (ao lado das regras30) caracterizada por um 

alto grau de generalidade e indeterminação os quais, ocupando uma posição hierarquicamente 

elevada, servem como guias de orientação, verdadeiros vetores para todo o sistema jurídico. 

Constituem-se, portanto, na essência axiológica do ordenamento jurídico, refletindo-se no 

conteúdo das normas e influindo em sua interpretação. Sua função precípua é a de promover a 

coesão, unificando internamente todo o sistema normativo.   

 Uma vez consagrados na Lei Fundamental, seja de forma explícita (positivados) ou 

implícita (inexpressos), os princípios são dotados de caráter e força normativa, traduzindo as 

diretrizes básicas da ordem jurídica pátria e influenciando tanto na interpretação quanto na 

aplicação dos mandamentos constitucionais e, consequentemente, da legislação 

infraconstitucional a ela subordinada. No escólio de Rizzatto Nunes31: 

Da mesma maneira que os princípios ético-jurídicos mais gerais, os princípios 
constitucionais são o ponto mais importante do sistema normativo. Eles são 
verdadeiras vigas mestras, alicerces sobre os quais se constrói o sistema jurídico. Os 
princípios constitucionais dão estrutura e coesão ao edifício jurídico. Assim, devem 
ser obedecidos, sob pena de todo o ordenamento jurídico se corromper.  

Logo, os princípios constitucionais são o traço unificador de todo o direito brasileiro, 

capaz de emprestar uniformidade ao conjunto de regras. 

 Esclarecida a importância dos princípios constitucionais na interpretação, integração, 

conhecimento e aplicação do direito positivo, analisemos aqueles mais próximos à temática 

que nos interessa no desenvolvimento desse estudo.  

                                                 
29  Definida pelo prof. Arnaldo Vasconcelos como “a expressão formal do Direito como disciplina de condutas.” 
(VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da Norma Jurídica, 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 11) 
30 Distinguindo as duas espécies de norma jurídica, ensina Humberto Ávila “Enquanto as regras são normas 
imediatamente descritivas, na medida em que estabelecem obrigações, permissões e proibições mediante a 
descrição da conduta a ser adotada, os princípios são normas imediatamente finalísticas, já que estabelecem um 
estado de coisas para cuja realização é necessária a adoção de determinados comportamentos (normas-do-que-
fazer). Os princípios são normas cuja finalidade frontal é, justamente, a determinação da realização de um fim 
juridicamente relevante (normas-do-que-deve-ser), ao passo que a característica dianteria das regras é a previsão 
do comportamento.” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 62). 
31 NUNES, Luiz Antônio Rizzatto, O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: doutrina e 
jurisprudência.  São Paulo: Saraiva, 2002, p. 37. 
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 No que concerne às prisões cautelares, tem destaque inicial o princípio do favor rei, 

também conhecido como favor defensionis, favor innocentiae ou favor libertatis.  Regra 

antiga, já consagrada pelo Direito Romano, que previa “in dubio pro libertate. Libertas 

omnibus rebus favorabilior est32”, consiste no princípio base da legislação processual penal de 

qualquer país que se pretenda regido pelos ideais de liberdade, democracia e dignidade da 

pessoa humana.  

O favor libertatis é característico dos Estados em que as liberdades individuais não são 

sacrificadas automaticamente em nome da eficiência do sistema punitivo, consideradas 

inferiores em comparação ao bem maior da defesa social e, por isso mesmo, vulneráveis 

perante o jus puniendi estatal. Encontra, no ordenamento processual penal brasileiro, diversos 

dispositivos que o consagram, como os recursos exclusivos do acusado33, a ação de revisão 

criminal, a proibição da reformatio in pejus e o Habeas Corpus, o qual será concedido ao 

acusado em caso de empate no julgamento de recurso.  

Para Delmanto Júnior34, consequência lógica do favor innocentiae a limitação do uso 

de certos métodos interpretativos como a analogia e a interpretação extensiva - cujo emprego 

inclusive é vedado em sede de direito material, porém permitido na seara processual - bem 

como do recurso aos princípios gerais de direito, em se tratando de limitações à liberdade 

individual, exercício dos direitos ou interesses juridicamente protegidos do réu.   

Oportuna a lição de Rogério Schietti35 ao lembrar que: 

Não se desconsidere, ainda, a importância do princípio do favor rei como um dos 
componentes a inspirarem a tarefa de interpretação e aplicação da norma, de modo a 
induzir o profissional do direito, ante a incerteza quanto à vontade da lei, a optar 
pela solução mais benigna aos interesses do acusado.  

 O favor rei, bem como todos os demais direitos fundamentais, busca sua fonte ética na 

dignidade da pessoa humana, princípio universalmente aceito como a mola mestra dos 

ordenamentos jurídicos das nações civilizadas. Seu conteúdo, todavia, é dotado de forte carga 

                                                 
32 “Na dúvida, pela liberdade. Em todos os assuntos e circunstâncias, é a liberdade que merece maior favor.” 
33 Protesto por novo júri e embargos infringentes ou de nulidade, art. 607 e 609, parágrafo único, do CPP.  
34 DELMANTO JUNIOR, Roberto. As modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração.  Rio de 
Janeiro: Renovar, 1998, p. 263. 
35 CRUZ, Roberto Schietti Machado de. Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris,  2006, p. 58. 
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de abstração, o que torna quase impossível a tarefa de defini-lo em sua complexidade. Nesse 

sentido, Ingo Sarlet36: 

O princípio da dignidade humana constitui uma categoria axiológica aberta, 
sendo inadequado conceituá-lo de maneira fixista, ainda mais quando se verifica 
que uma definição desta natureza não harmoniza com o pluralismo e a 
diversidade de valores que se manifestam nas sociedades modernas 
contemporâneas. 

 Se a tarefa de delimitar um conceito amplo o suficiente para englobar toda a magnitude 

da ideia de dignidade da pessoa humana se revela deveras árdua para os juristas de todo o 

mundo, fácil se afigura compreendê-la em sua correta dimensão no momento em que é 

violada. O desrespeito ao ser humano em si, diminuindo-o perante seus pares com base em 

origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma discriminatória, bem como a negação 

das condições básicas de sobrevivência e a ofensa a direitos inerentes à condição humana, 

como a liberdade, auxiliam na percepção exata dos elementos básicos constitutivos da 

dignidade do ser humano. 

 Consagrado pelo Art. 1º da Carta Magna de 1988 como um dos fundamentos do 

Estado Democrático de Direito - seguindo a tendência das constituições ibéricas – ao lado de 

demais valores basilares como a soberania, a cidadania, o trabalho e a livre iniciativa e o 

pluralismo político, tal princípio já se mostrava presente quatro décadas antes no art. 1º da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos37, e sua origem remonta, segundo melhor 

doutrina, ao pensamento kantiano38.  

 Em sede de processo penal, o princípio em comento possibilitou a elevação do acusado 

da condição tradicional de mero objeto da lide para o status de titular de direitos, logo digno 

de proteção por parte do Estado que o submete à jurisdição criminal. Previamente passivo 

expectador do desenrolar da ação penal, desempenha agora o acusado o papel de protagonista 

da atividade processual, com voz e vez perante o órgão julgador. Se a dignidade da pessoa 

humana atribui a cada ser humano a prerrogativa de ser respeitado em sua individualidade, 

necessário que o magistrado e o membro do Ministério Público conheçam efetivamente a 

                                                 
36 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2001, p.99. 
37 Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. 1º: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. São dotadas de razão  e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de 
fraternidade”.  
38 Em sentido contrário, ver Victor Santos Queiroz, em A dignidade da pessoa humana no pensamento de Kant. 
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7069>. Acesso em: 28 abr. 2009. 
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pessoa do acusado, encarando-o como homem ou mulher reais, e não apenas como um monte 

de dados de qualificação pessoal.  

No que concerne às prisões provisórias, verifica-se não raramente que o 

encarceramento vira providência de rotina, e as ordens de prisão acabam sendo emitidas em 

bloco, sem uma análise mais profunda das condições pessoais de cada indivíduo a ter seu 

direito fundamental de ir e vir cerceado pela medida cautelar extrema. Absolutamente 

brilhante a colocação de Rogério Schietti, in verbis39: 

Descipiendo observar que, quando esse rigor houver de ser responsavelmente 
empregado, juízes de direito e promotores de justiça haverão de estar cientes de que 
suas manifestações não irão esgotar-se em uma folha de papel, mas poderão ferir, 
como um punhal, a carne dos seus destinatários; cumprirá, então, a esses 
profissionais do direito estar conscientes também de que, ao exercerem os poderes 
que a lei os confere, se eventualmente confortam o titular de um direito violado, ou 
a dor de quem foi vítima de um crime, trazem, por outro lado, ao autor da conduta e  
aos seus familiares, um sofrimento que, muitas vezes, ao menos estes últimos não 
mereceriam padecer. 

 Se por um lado o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana favorece a 

pessoa do acusado, é imprescindível ressaltar que atinge igualmente a figura da vítima e seus 

familiares, relegada a mero objeto do delito na maioria dos casos. Tendo assumido - com o 

fim da era da vingança privada - a titularidade do conflito penal, o Estado exerce sua 

pretensão punitiva ignorando a principal afetada pelo crime e, consequentemente, interessada 

na obtenção do ideal de justiça, falhando pela segunda vez, já que previamente, ao permitir a 

ocorrência do delito, descumprira seu dever de harmonização social. 

 Desdobramento lógico dos princípios do favor rei e da dignidade da pessoa humana, o 

princípio da não-culpabilidade - ou presunção de inocência, como prefere parte da doutrina – 

está previsto expressamente no art. 5º, inciso LVII da Constituição Cidadã, a qual determina 

que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória”. Constitui-se, pois, em princípio basilar do Estado Democrático de Direito, 

representando uma das mais significativas garantias processuais penais, visto que voltada à 

tutela do direito fundamental à liberdade pessoal do acusado do cometimento de crime.  

                                                 
39 CRUZ, Roberto Schietti Machado de. Ob.Cit., p. 63. 
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 Suas origens remontam aos anos anteriores à Revolução Francesa, e atrelando-se ao 

ideal do due process of law40 foi erigido à categoria de postulado do pensamento jurídico pós-

revolucionário. Reflexo disso sua consagração no teor do art. 9º da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão41e, mas de um século e meio depois, sua reprodução no art. 11 da 

Declaração dos Direitos Humanos, da Organização Mundial das Nações Unidas, em 194842. 

Destaque-se igualmente a positivação da presunção de inocência no Código Penal para a 

América Latina, no Pacto de São José da Costa Rica, na Convenção do Conselho da Europa e 

em diversas constituições alienígenas, como a italiana e portuguesa.     

 Dentre as inúmeras influências que o princípio ora em comento exerceu na ordem 

processual penal pátria, as quais nos furtaremos em comentar devido à notável complexidade 

e extensão do tema, uma merece destaque, pela repercussão maior que representa quanto à 

disciplina das medidas cautelares pessoais. Em uma primeira análise, a presunção de 

inocência afastaria a constitucionalidade das espécies de prisão provisória, adotadas no curso 

do processo ou até mesmo antes de sua instauração, portanto em momento anterior ao trânsito 

em julgado da sentença penal condenatória.  Um estudo mais apurado do tema, no entanto, 

revela que tal conflito é apenas aparente43. A Constituição Federal ao contemplar tanto o jus 

puniendi do Estado quanto o jus libertatis do cidadão criou uma espécie de tensão entre 

valores, os quais eventualmente acabam por colidir, sobressaindo-se em relação ao outro.  

 Dessa feita, ocasiões há em que o direito fundamental de que dispõe todo cidadão em 

desfrutar de sua liberdade deverá ser sacrificado em prol do interesse social, consubstanciado 

neste caso na tutela do processo e na salvaguarda da eficácia de um eventual provimento 

                                                 
40 Originado, como bem se sabe, no direito anglo-saxônico ainda na Baixa Idade Média, o due process of law foi 
mencionado pela primeira vez na Magna Carta do Rei João Sem Terra de 1215, a qual teve por mérito resguardar 
os direitos fundamentais à vida, à liberdade e propriedade dos barões ingleses contra quaisquer limitações, à 
exceção daquelas permitidas pela law of the land, ou pelos costumes e precedentes jurisprudenciais. No que diz 
respeito à seara processual, o devido processo legal garante ao réu um procedimento regular, calcado firmemente 
nas normas processuais, sejam elas de natureza civil, penal ou mesmo administrativa. 
41 Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen, article 9: “Tout homme étant présumé innocent jusqu’a ce 
qu’il ait été decleré coupable; s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur Qui ne serait nécessaire pour 
s’assurer  de as personne, doit être sévèrement reprimée par la loi”. No idioma pátrio, “Todo acusado é 
considerado inocente até ser declarado culpado e, se julgar indispensável prendê-lo, todo o rigor desnecessário à 
guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei”. 
42 Declaração dos Direitos Humanos, art. 11: “Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua 
inocência, enquanto não se prova sua culpabilidade, de acordo com a lei e em processo público no qual se 
assegurem todas as garantias necessárias para sua defesa”.   
43 Nesse sentido a Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça: “A exigência da prisão provisória, para apelar, não 
ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”. 
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jurisdicional. Em obra memorável sobre os aspectos processuais penais no Pacto de São José 

da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, observa oportunamente José Jairo Baluta44: 

Apesar de em um primeiro momento excogitarem-se interpretações equivocadas 
quanto ao alcance dos postulados do princípio – entendendo-se que se tratava de um 
aforisma com força de afastar qualquer limitação provisória da liberdade dos 
acusados, até que a presunção de sua inocência fosse destruída por uma sentença 
que reconhecesse a culpabilidade – um grupo de juristas da Comunidade Econômica 
Européia concluiu recentemente, que na verdade, o princípio constitucional não 
veio com a finalidade de impedir a prisão antecipada, mas sim, para reforçar-lhe o 
disciplinamento de sua decretação. 

Tem-se, pois, que a doutrina e jurisprudência brasileira e estrangeira formularam 

princípios inerentes à tutela cautelar capazes de justificar e compatibilizar a prisão cautelar em 

face ao princípio da presunção de inocência. Antes de abordá-los, porém, faz-se mister tecer 

breve análise acerca de mais um princípio constitucional de grande repercussão em sede 

processual, notadamente cautelar: o princípio da legalidade.  

A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art. 5º, incisos LIV e LXI, 

respectivamente, que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal” e que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 

fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo em casos de transgressão militar ou 

crime propriamente militar definidos em lei”. Da leitura de ambos dispositivos extrai-se que a 

privação da liberdade humana – quer tenha natureza de pena ou meramente cautelar - somente 

será possível quando prevista em lei, seguidos os procedimentos da mesma, e mediante ordem 

exarada por autoridade judiciária competente. As únicas exceções às regras da legalidade e 

juridicidade compreendem as hipóteses de flagrante delito, em que qualquer cidadão tem a 

prerrogativa – e a polícia o dever – de dar voz de prisão a quem esteja cometendo delito, além 

das transgressões e crimes militares.  

O postulado do devido processo legal impõe que, salvo a prisão em flagrante45 pela sua 

própria natureza imediatista, todas as demais modalidades de prisão cautelar sejam submetidas 

a prévio exame judicial, observando-se todos os requisitos legais de cada uma delas, além dos 

gerais, comuns a todas, como o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis. A melhor 

doutrina processual penal estabelece, conforme dito anteriormente, que tais requisitos 
                                                 
44 CUNHA, J. S. Fagundes; BALUTA, José Jairo. O Processo Penal à Luz do Pacto de São José da Costa 
Rica. Curitiba: Juruá, 1997, p. 111. 
45 A lei processual penal busca compensar a ausência de análise judicial prévia impondo uma série de 
formalidades a serem observadas quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, dentre eles a entrega, em 24 
horas, da nota de culpa ao preso qual conterá o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. 
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positivados no CPP e necessários à decretação da prisão preventiva se estendem às demais 

espécies de prisão provisória, exigindo-se dessa feita a existência de lastro probatório que 

prove a ocorrência do crime e indique quem foi seu autor, além da demonstração do perigo 

representado pela liberdade do agente.  

Feitas as devidas considerações acerca do princípio da legalidade em sede de prisão 

cautelar, tratemos agora dos desdobramentos que sofreu tal super princípio, juntamente com 

os outros três comentados anteriormente, no que se refere à problemática das prisões ad 

custodiam.  

O primeiro de tais desdobramentos alude à excepcionalidade das prisões provisórias. 

Em que pese tratar-se presunção juris tantum, a não-culpabilidade pressupõe a liberdade 

humana como regra, e o cárcere provisório como exceção. Tal concepção libertária é a que 

prevalece nos ordenamentos jurídicos democráticos, estando presentes inclusive em diversos 

tratados e convenções internacionais, muitos dos quais o Brasil é signatário46. De acordo com 

o art. 9º, item 3, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o qual foi firmado em 

1966 na cidade de Nova Iorque, verbis:     

A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a 
regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o 
comparecimento da pessoa em questão à audiência e a todos os atos do processo, se 
necessário for, para a execução da sentença.     

  Nunca demais reiterar, portanto, que a opção pela prisão provisória deve ocorrer 

somente quando todos os demais recursos processuais aptos a tutelar os fins do processo 

tiverem falhado em sua missão de salvaguarda.47 A supressão da liberdade do indivíduo e, 

mais ainda, os danos físicos e psicológicos que a temporada passada no cárcere certamente 

trarão a si e sua família justificam-se apenas como último recurso à proteção da jurisdição 

penal. 

                                                 
46 Nesse sentido o artigo 6.1 das Regras Mínimas das Nações Unidas sobre as Medidas Não-Privativas de 
Liberdade: “a prisão preventiva deve ser uma medida de último recurso nos procedimentos penais, tendo 
devidamente em conta o inquérito sobre a presumível infração e a proteção da sociedade e da vítima.” 
47 STF: “PRISÃO PREVENTIVA. Medida cautelar. Natureza instrumental. Sacrifício da liberdade individual. 
Excepcionalidade. Necessidade de se ater às hipóteses legais. Sentido do art. 312 do CPP. Medida extrema que 
implica sacrifício à liberdade individual, a prisão preventiva deve ordenar-se com redobrada cautela, à vista, 
sobretudo, da sua função meramente instrumental, enquanto tende a garantir a eficácia de eventual provimento 
definitivo de caráter condenatório, bem como perante a garantia constitucional da proibição de juízo precário de 
culpabilidade, devendo fundar-se em razões objetivas e concretas, capazes de corresponder às hipóteses legais 
(fattispecie abstratas) que a autorizem. (...)” (STF, 2ª T., HC 87.343/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 22-6-
2007). 



30 
 

  Consequência do caráter instrumental das medidas cautelares pessoais é a sua 

provisoriedade, uma vez que a manutenção da custódia por um período de tempo superior ao 

estritamente necessário representaria obviamente grande afronta à dignidade da pessoa 

humana e ao favor libertatis. A prisão cautelar, pois, jamais assume caráter definitivo. Na 

lição de Rogério Schietti48: 

É, pois, em razão dessa conceituação teórica que a decisão que decreta a prisão 
cautelar é uma decisão tomada rebus sic stantibus, pois está sempre sujeita à nova 
verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa 
ou motivo que a justificou, quer para sua substituição por medida menos gravosa, 
na hipótese em que seja esta última tão idônea para alcançar o mesmo objetivo 
daquela. 

  Toda prisão cautelar possui, pois, caráter precário. Está sujeita aos acontecimentos, os 

quais podem torná-la desnecessária, logo, ilegal. Não possuindo prazo de duração fixado em 

lei - à exceção da prisão temporária – a custódia deve perecer juntamente com o motivo que a 

justificou. 

  Corolário do princípio da legalidade a necessidade de motivação do ato jurisdicional 

autorizador da prisão cautelar, o qual explicite as razões que levaram o magistrado a adotar tal 

medida extrema e permitam verificar se houve efetivamente respeito aos direitos e garantias 

do acusado na hipótese dada, inclusive para efeito de revisão da decisão em sede de recurso.  

A fundamentação das decisões não deve se ater ao uso repetitivo e preguiçoso dos 

jargões jurídicos, reproduzindo pura e simplesmente os dispositivos legais sem maiores 

detalhes quanto à realidade fática. É importante a exposição dos motivos concretos que 

tornam necessária a decretação da prisão provisória49.  

Em crítica cáustica a tal odiosa prática ainda em voga em nossa justiça criminal, 

leciona Hélio Tornaghi50: 

                                                 
48 CRUZ, Roberto Schietti Machado de. Ob.Cit., p. 87. 
49 Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de nosso estado: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 
PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS CARCATERIZADORES. 
FUNDAMENTAÇÃO (ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AUSÊNCIA. NULIDADE DA 
DECISÃO. I - É de se reconhecer a nulidade do decreto de prisão cautelar quando se verifica que o magistrado 
deixou de demonstrar as razões de seu convencimento acerca do requisito do periculum libertatis, fazendo apenas 
referência genérica à existência de indícios de autoria com relação ao suspeito, sem vincular, contudo, tais 
afirmações aos elementos indiciários até então colhidos, inobservando, desta forma, o disposto nos arts. 5º, LXI, 
e 93, IX, ambos da Constituição da República, e art. 2º, § 2º, da Lei nº 7.960/89. II - Ordem concedida.” (TJCE, 
1ª Câm. Crim., HC 2002.0007.5683-8/0, j. 19-11-2002, Rel. Des. Fernando Luís Ximenes Rocha).  
50 TORNAGHI, Hélio. Ob.Cit., p. 87. 
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Não basta de maneira alguma, não é fundamentação, frauda a finalidade da lei e 
ilude as garantias da liberdade o fato de o juiz dizer apenas: “considerando que a 
prisão é necessária para a garantia da ordem pública...” ou então “a prova dos autos 
revela que a prisão é conveniente para a instrução criminal...”. Fórmulas como essas 
são a mais rematada expressão da prepotência, do arbítrio e da opressão. Revelam 
displicência, tirania ou ignorância, pois além de tudo envolvem petição de princípio: 
com elas o juiz toma por base exatamente aquilo que deveria demonstrar. 

Decidindo pela prisão cautelar do indicado ou acusado, deverá o juiz cuidar em 

fundamentar sua decisão, fática e juridicamente, conforme os requisitos específicos de cada 

uma das espécies de custódia.  

Relevante, ainda, tecer algumas observações acerca da relação entre o princípio da 

proporcionalidade e as medidas cautelares. A noção de proporcionalidade desempenha papel 

fundamental na harmonização do instituto das prisões cautelares com os demais princípios 

mencionados, tornando possível a coexistência entre o juis puniendi do Estado e o jus 

libertatis do indivíduo.  No escólio de Paulo Bonavides51: 

Uma das aplicações mais proveitosas contidas potencialmente no princípio da 
proporcionalidade é aquela que o faz instrumento de interpretação toda vez que 
ocorre antagonismo entre direitos fundamentais e se busca daí solução conciliatória, 
para a qual o princípio é indubitavelmente apropriado. As cortes constitucionais 
européias, nomeadamente o Tribunal de Justiça da Comunidade Européia, já 
fizeram uso freqüente do princípio para diminuir ou eliminar a colisão de tais 
direitos. 

Princípio implícito da Carta Magna de 1988, a proporcionalidade deita suas raízes 

teóricas nas doutrinas constitucionalista e administrativista52, desdobrando-se no trinômio 

adequação, necessidade e proporcionalidade strictu sensu.  

O vetor adequação traduz uma exigência de compatibilidade entre o fim pretendido 

pela norma e os meios por ela enunciados para sua consecução. Trata-se do exame de uma 

relação de causalidade, devendo ser um dispositivo legal afastado por inidôneo quando 

absolutamente incapaz de produzir o resultado perseguido.  

                                                 
51 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 17a edição, Malheiros, 2000, p. 425. 
52 Acerca da origem do princípio em comento, Canotilho assevera: “O princípio da proporcionalidade dizia 
primitivamente respeito ao problema da limitação do poder executivo, sendo considerado como medida para as 
restrições administrativas da liberdade individual. É com este sentido que a teoria do estado o considera, já no 
século XVIII, como máxima suprapositiva, e que ele foi introduzido, no século XIX, no direito administrativo 
como princípio geral de direito de polícia. [...] Posteriormente, o princípio da proporcionalidade em sentido 
amplo, também conhecido por princípio da proibição de excesso, foi erigido à dignidade de princípio 
constitucional.” (CANOTILHO, Jose Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 2.ed. 
Coimbra: Almedina, 1998.) 
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Já por necessidade entende-se o fato de ser a medida restritiva de direitos 

indispensável à preservação do próprio direito por ela restringido ou a outro em igual ou 

superior patamar de importância, isto é, na procura do meio menos nocivo capaz de produzir o 

fim propugnado pela norma em questão.  

Por último, a proporcionalidade em sentido estrito diz respeito a um sistema de 

valoração, na medida em que ao se garantir um direito muitas vezes é preciso restringir outro, 

situação juridicamente aceitável somente após um estudo teleológico, no qual se conclua que 

o direito juridicamente protegido por determinada norma  apresenta conteúdo valorativamente 

superior ao restringido. O juízo de proporcionalidade permite um perfeito equilíbrio entre o 

fim almejado e o meio empregado, ou seja,  o resultado obtido com a intervenção na esfera de 

direitos do particular deve ser proporcional à carga coativa da mesma.  

Aplicando-se o princípio à temática em das prisões cautelares, tem-se que na ocasião 

de decidir pelo acolhimento ou denegação do pedido de custódia, deverá o magistrado 

ponderar se aquela medida é a mais adequada para a tutela do processo, se não dispõe de meio 

menos gravoso para salvaguardar a jurisdição penal e se, considerados os interesses em jogo, a 

prisão é a medida mais favorável à salvaguarda do direito de punir do Estado. 
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3. PRISÃO TEMPORÁRIA 

 

  O rol das medidas cautelares penais de natureza pessoal foi ampliado com a edição da 

Lei nº. 7.960, em 21 de dezembro de 1989, a qual cuidou em introduzir no ordenamento 

jurídico pátrio a figura da prisão temporária.  

 Antes, porém, de adentrarmos propriamente à disciplina jurídica do instituto objeto 

desta pesquisa, teçamos alguns comentários acerca das razões que levaram o legislador 

brasileiro a incluir a prisão temporária no ordenamento jurídico pátrio. 

 O momento histórico em que se deu o advento do diploma em comento é o primeiro 

fator a ser considerado. O último ano da década de 80 já revelava os primórdios de uma 

tendência que hoje, duas décadas mais tarde, já se encontra plenamente consolidada na 

sociedade brasileira; a escalada vertiginosa dos índices de violência urbana. A alta incidência 

de crimes de maior reprovação social, como latrocínio, homicídio doloso, tráfico de drogas, 

extorsão mediante sequestro e delitos sexuais53 instalou no seio da sociedade uma sensação de 

intranquilidade, ao passo que exaltaram na opinião pública o sentimento de indignação diante 

da aparente inabilidade demonstrada pelos órgãos de controle social em encontrar uma 

solução efetiva para o problema.  

 Os meios de comunicação em massa, por sua vez, em seu papel de “advogado do 

diabo”, detinham-se em veicular detalhadamente cada uma das ocorrências do delito ora em 

ascensão: a extorsão mediante sequestro.  Tal crime odioso vinha vitimizando nos últimos 

tempos figuras importantes da elite social e econômica nacional, como o empresário Abílio 

Diniz e o publicitário Luiz Salles, ambos sequestrados na cidade de São Paulo, em julho e 

dezembro daquele ano. O clima de pânico e a certeza da impunidade exaltaram os ânimos 

sociais, que se traduziram em pressão sobre os ombros do Legislativo, compelido a agir, a 

tomar providências. 

 Entretanto, em que pese a influência da escalada da criminalidade ora exposta no 

advento da Lei n º. 7.960/89, foi a descoberta de um dos maiores esquemas de fraude cambial 

da história do país o motivo mediato para o encaminhamento do Projeto de Medida 

                                                 
53 Tipos penais que, inclusive, vieram a ser considerados hediondos com o advento da Lei. nº. 8.072/90.  
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Provisória54 ao Presidente José Sarney pelo então Ministro da Justiça José Saulo Ramos. De 

acordo com o arrazoado escrito pelo ministro, a extensão e o grau de complexidade das 

atividades da organização criminosa responsável pela evasão de centenas de milhões de 

dólares em divisas demandariam uma longa e dificultosa investigação, a qual poderia ser 

prejudicada caso os suspeitos não fossem recolhidos sob custódia temporária. Argumenta, 

com inquestionável veemência, o Ministro55: 

Neste contexto, a relevância está no fato de a mencionada quadrilha haver roubado 
do Tesouro Nacional quantia recorde na história dos crimes patrimoniais – US$ 360 
milhões. E ainda não temos lei que permite a prisão de suspeito!!! E a urgência é 
urgentíssima, posto que os envolvidos identificados na linha de frente das operações 
fraudulentas podem fugir, destruir provas, combinar entre eles dissimulações de 
pistas, apagar vestígios, tudo sem revelar a quem beneficiava a fraude, pois os 
verdadeiros beneficiários da evasão de divisas, que se utilizaram do mecanismo 
armado pelos falsários, são pessoas abastadas e em grande número ligadas ao tráfico 
de drogas, tal o montante de dinheiro transferido para o exterior. (...) Para estas 
investigações, rápidas, enérgicas, eficientes, o Estado precisa contar com a prisão 
cautelar temporária. Nesta Medida Provisória incluiu-se, também, a custódia 
cautelar para outros crimes que vêm intranqüilizando a sociedade brasileira, tais 
como o latrocínio, homicídio doloso, a extorsão mediante seqüestro, estupro, 
atentado violento ao pudor e tráfico de drogas. 

 Damásio Evangelista de Jesus, expoente do direito penal pátrio e autor do Anteprojeto 

de Lei que viria a dar origem à lei em comento, justificou que a prisão temporária deveria ser 

incorporada ao ordenamento jurídico nacional naquele contexto socioeconômico e político 

brasileiro dados três fatores principais. O primeiro dizia respeito à preocupação da sociedade e 

dos governantes com o aumento da criminalidade. Em seguida, vinha o objetivo de coibir a 

presença em nosso país do fenômeno inerente ao crime organizado, o qual assola até mesmo 

países de primeiro mundo, como a Itália. Por último, e seguindo uma tendência de 

recrudescimento da legislação criminal, a impotência do direito penal em reduzir, por si só, a 

prática do crime. Na lição do penalista56: 

Ao mesmo tempo em que o Governo toma medidas de caráter social, visando, em 
todos os ramos de sua atuação, melhorar as condições de vida do cidadão e, assim, 
contribuir para a redução da criminalidade, é imperioso que, no plano legislativo-
criminal, sejam tomadas providências urgentes. O clima de pânico, que se 
estabelece em nossas cidades, a certeza da impunidade, que campeia célere na 
consciência do nosso povo, forjando novos criminosos, exigem medidas firmes e 
decididas. Dentre elas encontra-se a prisão temporária.  

                                                 
54 A Prisão Temporária foi inicialmente introduzida no ordenamento jurídico brasileiro através da Medida 
Provisória 111, editada em 24 de novembro de 1989, a qual foi posteriormente foi convertida na Lei 7.960/1989. 
Falaremos melhor sobre o tema no tópico relativo ao Histórico Legislativo da Lei 7.960/89.  
55 Mensagem nº. 250, de 29 de novembro de 1989 (publicada no Diário Oficial da União da mesma data), do 
então Presidente da República Federativa do Brasil, José Sarney, encaminhada ao Congresso Nacional 
reproduzindo arrazoado escrito pelo seu Ministro da Justiça, José Saulo Ramos. 
56 JESUS, Damásio Evangelista de. Novas questões criminais. São Paulo: Saraiva, 1993, pp. 106, 107. 
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 Alguns doutrinadores afirmam ainda que a prisão temporária haveria sido – 

negativamente – influenciada pela doutrina político-criminal conhecida como law and order. 

O movimento da lei e da ordem surgiu na década de 70 do século passado com o aumento dos 

atentados terroristas, da criminalidade organizada e da violência urbana, o qual era atribuído 

ao deveras leve tratamento legal destinado a tais condutas. Em exposição sobre o tema, ensina 

Alberto Silva Franco57: 

Antes de tudo, a premissa de que o tratamento dado à criminalidade se mostrava 
extremamente brando e isso era devido a perspectivas dogmáticas sofisticadas e a 
considerações de ordem sociológica. Era necessário “voltar ao básico, àquilo que a 
gente comum entende como bem e mal”, ou seja, “à criminologia da vida 
cotidiana”. As grandes construções teóricas só serviam, em verdade, para aumentar 
a criminalidade. Tornava-se imprescindível repropor a ordem – e não a justiça – 
como valor supremo. As taxas de criminalidade tinham sofrido grande incremento 
porque foram minimizadas as possibilidades da prisão, da condenação e da 
imposição de penas graves. A lei deveria restabelecer a ordem agravando os níveis 
punitivos e penalizando, com o rigor até da pena de morte, os criminosos perigosos 
ou reincidentes. Nenhuma indulgência teria cabimento. “Quem faz, paga” é a 
proposta de núcleo concentradamente retributivo adotada pelo Movimento da Lei e 
da Ordem. 

 Consequência do discurso passional da Law and Order é a criação de tipos penais 

novos e o aumento da cominação atribuída aos já existentes, o alargamento da esfera de 

atuação policial e o aumento das medidas de cautela, suprimindo-se as garantias processuais 

conquistadas a duras penas através dos séculos. A máquina repressiva do Estado é reforçada à 

custa da liberdade do cidadão e a serviço das forças políticas autoritárias. Alegando lograr 

maior eficácia na tutela dos bens jurídicos mais relevantes, as leis elaboradas sob a influência 

desse movimento exercem função muitas vezes simbólica, promovendo uma aparente 

sensação de tranquilidade no seio da sociedade e ludibriando a opinião pública.   

 Alguns autores defendem ainda que a adoção do instituto da prisão temporária teria 

tido como intento a regulamentação da prática policial eivada de ilegalidade conhecida por 

“prisão para averiguação”.58 Em sentido contrário, Jayme Walmer de Freitas observa que a 

                                                 
57 FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos: notas sobre a Lei 8.072/90. 5. ed.rev. e ampl. São Paulo: RT, 
2005, pp. 83, 84. 
58 Luís Geraldo Sant’Ana Lanfredi, citando Diaulas Costa Ribeiro, atenta para a diferença existente entre “prisão 
para investigação” e “prisão para averiguações”. Nas palavras do renomado autor, “A prisão temporária é 
modalidade de prisão para investigação, pois parte de um fato criminoso, delimitado no tempo e no espaço, para 
uma pessoa certa e determinada. Ao contrário, a prisão para averiguações – que o mesmo autor qualifica como 
‘sacrilégio processual’ – desenha-se sob um ponto de vista absolutamente diferente, eis que por meio dela as 
autoridades prendem, aleatoriamente, pessoas, para depois descobrir crimes que não estavam sequer investigando 
ou para apurar crimes nos quais essas pessoas nem ao menos figuravam como suspeitas, caracterizando o que 
vulgarmente se conhece como ‘operação arrastão’, realizada em áreas de contingente criminoso e cujo único 
critério utilizado para limitar o direito de ir e vir é a simples presença nesses locais.” (LANFREDI, Luís Geraldo 
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criação do instituto teve justamente o condão de extirpar “da realidade brasileira a prisão para 

averiguações, destituída de fundamento e fonte promíscua de corrupção”.59 

 O fato é que, independentemente, das razões de cunho subjetivo que tenham levado à 

criação do diploma em estudo, o instituto da prisão temporária deverá ser interpretado e 

aplicado pelo operador do direito em consonância com os princípios constitucionais que 

regem o moderno processo penal. Princípio basilar da hermenêutica jurídica o de que o 

critério subjetivo da mens legislatoris foi abandonado em favor da mens legis, ou seja, a 

intenção do legislador pouco importa para a aplicação da lei. Sobre o assunto, Glauco Barreira 

Magalhães Filho60 afirma que, em que pese ser inviável perquirir-se acerca da vontade 

subjetiva do legislador, é possível, no entanto, “conservar-se a expressão vontade do 

Legislador como uma metáfora que se refere à intenção social objetivada na lei. Como se diz 

‘a lei é mais sábia que o Legislador’”. Analisemos, pois, os aspectos puramente jurídicos que 

permeiam o instituto da prisão temporária antes de repudiá-la precipitadamente como 

preferem fazer alguns doutrinadores pátrios, tachando-a de “medida odiosa” sem maiores 

considerações. 

 

3.1. Histórico Legislativo 

 

 A prisão temporária adveio inicialmente no ordenamento jurídico pátrio com a edição 

da Medida Provisória nº. 111, a qual entrou em vigor no dia 24 de novembro de 1989, 

convertendo-se em lei menos um mês mais tarde. Uma vez submetida à apreciação do 

Congresso Nacional, dado o devido prazo à Comissão Mista para que emitisse parecer quanto 

à constitucionalidade e o mérito da Medida, foi apresentado pelo Senador-Relator Meira Filho 

um Projeto de Lei de Conversão, de nº. 39/89, o qual foi discutido, votado e aprovado, 

subsidiando a redação da Lei Federal nº. 7.960/89.   

                                                                                                                                                         
Sant’Ana. Prisão Temporária – Análise e perspectivas de uma releitura garantista da Lei n. 7.960/89, de 21 
de dezembro de 1989. São Paulo: Quartier Latin, 2009, pp. 101 e 102. 
59 FREITAS, Jayme Walmer de. Ob.Cit., p. 90. 
60 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica jurídica clássica. 2. ed. Belo Horizonte: 
Mandamentos, p. 63. 
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 A doutrina se divide, no entanto, quanto à fonte inspiradora do texto da Medida 

Provisória nº. 111. Luís Geraldo Sant’Ana Lanfredi61 defende a tese de que a base para a 

redação da medida teria sido um Anteprojeto de Lei de autoria do consagrado penalista pátrio 

Damásio Evangelista de Jesus, o qual o teria apresentado ao Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça em setembro daquele ano. Já o Prof. Jayme 

Walmer de Freitas62 advoga pela teoria de que a prisão temporária teria buscado suas raízes 

em uma proposta de reforma do Código de Processo Penal, o Projeto de Lei nº. 1.655-B, 

datado de 1983, baseado em Anteprojeto idealizado por José Frederico Marques, ainda na 

década de 70.  

 De fato, o Anteprojeto de José Frederico Marques previa, em seus arts. 498 e 499, a 

possibilidade de requerimento, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial, da 

decretação da prisão temporária com o objetivo de manter o indiciado sobre custódia ou 

compeli-lo a cumprir com os ônus e obrigações que lhe impunham o inquérito policial. Tal 

medida cautelar somente teria cabimento em caso de crime inafiançável, afiançável com pena 

superior a cinco anos ou praticado por indivíduo reincidente ou vadio e sem residência certa. 

Teria lugar, ainda, caso o indiciado perturbasse o andamento do inquérito policial ou se 

esquivasse de comparecer diante da autoridade judicial.  

 Após sofrer algumas modificações, o Anteprojeto do Mestre Marques foi convertido 

do Projeto de Lei nº. 1.655-B/83, disciplinando em seus arts. 423 e 424 63 o instituto da Prisão 

Temporária. O Projeto teve sua amplitude sensivelmente reduzida quando da elaboração da 

Medida Provisória, a qual restringiu a prisão temporária ao curso do inquérito policial, 

                                                 
61 LANFREDI, Luís Geraldo Sant’Ana. Ob.Cit., p. 103. 
62 FREITAS, Jayme Walmer de. Ob.Cit., p. 86. 
63 Projeto de Lei nº. 1.655-B/83: “Art. 423. Mediante representação da autoridade policial, a requerimento do 
Ministério Público, do ofendido ou de seu representante legal, o juiz pode decretar, motivadamente e no máximo 
por cinco dias, prisão temporária. 
Art. 424. Admite-se a prisão temporária quando: 
I – imprescindível para compelir o indiciado, ou acusado ao cumprimento de ônus a que está sujeito no inquérito 
policial ou no processo; 
II – o indiciado estiver perturbando o curso da investigação, em situação prevista no art. 417, II (o dispositivo em 
referência autoriza a decretação da prisão preventiva caso o indiciado tente tumultuar, adulterar a investigação 
ou instrução, ou ainda coagir, intimidar ou subornar o ofendido, a testemunha ou o auxiliar da justiça). 
III – o indiciado, apesar de regularmente intimado, deixar de comparecer sem justificativa a qualquer ato 
necessário à instrução do Inquérito Policial, ou dificultar a realização da citação inicial; 
IV – ocorrer qualquer das hipóteses previstas no art. 92 (relativo aos ônus e deveres do indiciado); 
V – houver suspeita razoável de participação do investigado em qualquer dos crimes referidos no parágrafo único 
art. 419 (autor ou co-autor em crime de roubo, latrocínio, extorsão, seqüestro, estupro, atentado violento ao 
pudor, rapto não consensual, quadrilha ou bando, tráfico de entorpecentes ou se substância que determine 
dependência física ou psíquica). 
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omitindo-se quanto à segunda fase da persecução penal.  Afastando-se da fonte quanto aos 

pressupostos cautelares, a medida provisória igualmente distancia-se do texto original no que 

concerne à boa técnica de sua redação, tendo sua imprecisão e obscuridade contaminado o 

diploma definitivo, uma vez que a redação final da Lei nº. 7.960/89 não sofreu muitas 

alterações a partir do texto original da Medida Provisória, a não ser pela exclusão da 

possibilidade de decretação da incomunicabilidade do preso, prevista no art. 3º, § 1º do 

diploma provisório64. Tal providência do legislador coaduna-se com o texto constitucional, o 

qual vedou a incomunicabilidade inclusive durante o Estado de Defesa, situação de extrema 

ameaça à paz social e ordem pública, disciplinada pelos arts. 136 e seguintes da Carta Magna 

de 1988.  

 

3.2. Definição e Natureza Jurídica 

 

  A Lei nº. 7.960/89 omitiu-se em definir o instituto da Prisão Temporária, cabendo à 

doutrina fazê-lo. Constitui-se, portanto, em medida cautelar de natureza pessoal, de prazo 

definido, decretável pelo juiz durante o inquérito policial, com o escopo de tutelar o processo 

de investigação de crimes de maior potencial ofensivo. Na esteira de Eugênio Pacelli de 

Oliveira65: 

Trata-se de prisão cuja finalidade é a de acautelamento das investigações do 
inquérito policial, consoante se extrai do art. 1º, I, da Lei nº. 7.960/89 no que 
cumpriria a função de instrumentalidade, isso é, de cautela. E será ainda provisória, 
porque tem a sua duração expressamente fixada em lei, como se observa de seu art. 
2º e também do disposto no art. 2º, § 3º, da Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes 
Hediondos).  

Conforme se pode inferir a partir da leitura do conceito do renomado autor mineiro, a 

natureza jurídica da prisão temporária é a de medida cautelar, possuindo, entretanto, um 

âmbito de incidência bem reduzido em relação a outros institutos correlatos, como por 

                                                 
64 Medida Provisória n. 111, art. 3º, § 1º: “Quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o 
exigir, a autoridade policial poderá determinar a incomunicabilidade do preso até cinco dias.” 
65 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Ob.Cit., pp. 432, 433. 
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exemplo, a prisão preventiva, uma vez que se volta especificamente à tutela da fase 

investigativa. Nas sábias palavras de Jayme Walmer de Freitas66: 

Tem o propósito de instrumentalizar o inquérito policial com manancial probatório 
concernente à autoria ou participação do suspeito ou indiciado em grave infração 
penal e fornecer cabedal probante que subsidie a futura denúncia ou queixa. 

 Providência cautelar que é, poder-se-ia tranquilamente afirmar que a prisão temporária 

estaria instrumentalmente unida ao processo cujo resultado visaria garantir, se não fosse por 

um detalhe: a inexistência de uma relação processual propriamente dita no momento de seu 

cabimento. De fato, decretável durante a fase pré-processual e investigativa do inquérito 

policial, acaba mediatamente tutelando o processo, uma vez que auxilia a reunião do material 

probatório que eventualmente subsidiará a propositura da ação penal pelo órgão acusador. 

Recorrendo uma vez mais às colocações do magistrado paulista67: 

Portanto, difere das demais cautelares nos pontos nevrálgicos, porque nelas a tutela-
meio varia de acordo com a espécie prisional, ora acautelando a ordem pública, ora 
a conveniência da instrução criminal, ao passo que, na prisão temporária, a cautela 
se direciona ao sucesso da investigação policial; enquanto aquelas sempre têm como 
tutela-fim o resultado do processo, sua finalidade é formar acervo probante ao 
membro do parquet ou querelante, de molde a proporcionar o início da ação penal. 

 Distanciando-se das demais cautelares típicas pela especificidade ora exposta, a prisão 

temporária apresenta ainda outra particularidade com relação às prisões processuais. Possui 

prazo determinado de duração68, cinco dias, prorrogáveis por mais cinco “em caso de extrema 

e comprovada necessidade”. Com a edição da Lei 8.072/90 – Lei de Crimes Hediondos -, 

atendendo disposição constitucional constante do art. 5º, XLIII, da Carta Magna de 198869, 

aumentou-se em seis vezes o prazo de clausura da prisão temporária para os crimes hediondos 

e equiparados, facultando ainda a prorrogação do cárcere por igual período, igualmente “em 

caso de extrema e comprovada necessidade”.70  

                                                 
66 FREITAS, Jayme Walmer de. Ob.Cit., p. 106. 
67 FREITAS, Jayme Walmer de. Ob.Cit., p. 107. 
68 Lei 7.960/89: “Art. 2º. A prisão temporária será decretada pelo Juiz em face de representação da autoridade 
policial ou de requerimento do Ministério Público, e terá o prazo de cinco dias, prorrogável por igual período em 
caso de extrema e comprovada necessidade.”   
69 Constituição Federal: “Art. 5º, XLIII. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia 
a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes 
hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.” 
70 Lei de Crimes Hediondos: “Art. 2º, § 3º. A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei nº. 7.960/89, de 21 de 
dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de trinta dias, prorrogável por igual período em 
caso de extrema e comprovada necessidade.” 



40 
 

 Tal dilação de prazo adotada pelo legislador mostra-se um verdadeiro contra-senso, 

visto que, em que pese a maior gravidade dos crimes qualificados como hediondos e dos a si 

equiparados, não há razão aparente que justifique a “sextuplicação” do teto de duração da 

medida constritiva. Se a função precípua da prisão temporária é tutelar o inquérito policial, 

somente a comprovada complexidade das investigações justificaria o alargamento temporal da 

custódia, o que somente pode ser aferido caso a caso. Além disso, é mister ressaltar que o rol 

dos tipos elencados na lei 8.072/90 guarda pouca distância daquele contemplado pela Lei 

7.960/89, o que implica na potencial exasperação da maioria das prisões realizadas. Tal 

exorbitante aumento de prazo, sem exposição dos paradigmas adotados para tanto, constitui 

ofensa ao princípio da proporcionalidade, do devido processo legal substantivo e da dignidade 

da pessoa humana71, conforme será exposto infra. Oportuna mostra-se, uma vez mais, a 

observação de Roberto Schietti72: 

Sobre a prisão temporária, aliás, cumpre acentuar que, muito embora a letra da lei 
pareça indicar que a custódia deverá, se decretada, durar 5 dias (ou 30, se hediondo 
ou ele assemelhado o crime), será inconsistente, diante do Estado de Direito entre 
nós vigente, advogar o entendimento de que a lei proíbe o juiz de fixar prazo menor 
do que os mencionados. Em face da excepcionalidade de qualquer medida 
limitadora da liberdade do indivíduo, tais prazos hão de ser compreendidos como 
limites máximos à constrição do ius libertatis, o que implicará a avaliação, caso a 
caso, do tempo necessário à segregação do indivíduo do convívio social. 

 À exceção do prazo de duração delimitado, e do momento pré-processual de seu 

cabimento, a prisão temporária coaduna-se com todas as suas congêneres no que se refere às 

demais características das medidas cautelares. Com esteio nos ensinamentos de Paulo 

Rangel73, é dotada de jurisdicionalidade, uma vez que se encontra consagrada no texto 

constitucional e nas convenções internacionais, sendo decretável apenas por decisão judicial 

da autoridade competente; acessoriedade, seguindo a sorte do processo principal e 

condicionada ao seu resultado; instrumentalidade hipotética, servindo, eventualmente, de 

meio ao atingimento da medida principal; provisoriedade, durando tão somente enquanto não 

for proferida a medida principal e presentes os requisitos que a autorizaram; e 
                                                 
71 Nesse sentido, STF. “A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de 
modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa - considerada a centralidade desse 
princípio essencial (CF, art. 1º, III) - significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e 
inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos 
fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito 
constitucional positivo. Constituição Federal (Art. 5º, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6).” (STF, 2ª T.,HC 95.464/SP, j. 03-02-2009, Rel. Min. 
Celso de Mello, DJ de 13-03-2009). 
72 CRUZ, Roberto Schietti Machado de. Ob.Cit., p. 108. 
73 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 9. ed.rev., ampl., atual. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2005, pp. 
595 e 596.  
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homogeneidade, guardando proporcionalidade entre a medida adotada e o possível resultado 

favorável ao pedido do autor, evitando que o “mal causado durante o curso do processo seja 

bem maior do que aquele que, possivelmente, poderia ser infligido ao acusado quando de seu 

término.”  

 

3.3. Requisitos Fundamentais e Hipóteses de Cabimento 

 

 Os requisitos fundamentais – ou pressupostos, como prefere parte da doutrina - para a 

decretação da prisão temporária constituem aquelas comuns a todas as medidas cautelares de 

natureza pessoal, ou seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora. 

A imposição do requisito da “aparência do bom direito”74 encontra-se consubstanciada 

na redação do art. 1º, inciso III da Lei 7.960/8975, o qual demanda a existência de fundadas 

razões, calcadas em quaisquer provas admissíveis em sede de processo penal, quanto à autoria 

ou participação do indiciado nos crimes arrolados nas alíneas seguintes.  

Não deve, pois, pairar qualquer dúvida no que concerne à materialidade de crime, além 

de reunirem-se previamente indícios suficientes à imputação deste delito a alguém. A respeito 

da exigência legal do lastro probatório, ensina Luís Geraldo Sant’Ana Lanfredi76: 

Portanto é forçoso reconhecer que o juízo sobre a ocorrência de um crime e de 
suspeita contra alguém deve derivar de meios probatórios regulares, dos quais são 
exemplos a prova testemunhal, a prova documental ou a prova pericial – 
obviamente obtidos por meios lícitos -, afastando-se, de uma vez por todas, de um 
acervo que se pretende sério, porque flagrantemente imprestáveis, meros rumores 
ou denúncias anônimas, referências de ouvir dizer, que, fundamentalmente, nada 
explicam sobre o thema probandum (quando muito surgindo como mero início ou 
indicativos de prova), tanto mais estando isolados e sem qualquer outra repercussão 
jurídica. (grifos do autor) 

                                                 
74 Paulo Rangel destaca que parte da doutrina prefere utilizar a terminologia fumus comissi delicti: “Da mesma 
forma que a fumaça deve ser do cometimento do delito, e não do bom direito, pois bom direito pode ser para 
condenar ou absolver o acusado, ou ainda, para declarar extinta a punibilidade.” (RANGEL, Paulo. Ob.Cit., p. 
597). 
75 Lei 7.960: “Art. 1º, III – quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação 
penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes...”  
76 LANFREDI, Luís Geraldo Sant’Ana. Ob.Cit., p. 127. 
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O princípio da motivação das decisões apresenta-se como corolário da presunção de 

inocência, uma vez que permite mensurar, sobretudo, a excepcionalidade e necessidade do uso 

da medida cautelar, essenciais à justiça penal no contexto do Estado Democrático de Direito.  

A interpretação mais ampla ou restrita do enunciado “fundadas razões”, o qual se 

revela vago e impreciso, terá o condão de determinar a amplitude do próprio instituto da 

prisão temporária. Daí decorrente a preocupação do legislador em substituir as redações 

originais constantes dos diplomas antecessores à lei em comento. O Anteprojeto de José 

Frederico Marques, em dispositivo análogo, trazia em seu bojo a expressão “razoável 

suspeita”, enquanto que a Medida Provisória nº. 111 utilizava o termo “fundada suspeita”. 

Clara a preocupação do legislador em afastar a possibilidade da decretação do gravame com 

base em mera desconfiança ou sugestão, exigindo da autoridade policial ou do Ministério 

Público a apresentação de provas que fundamentem suas convicções quanto à culpa do 

indiciado e possibilitem ao órgão julgador formar um juízo sólido quanto à necessidade da 

custódia cautelar.   

Tratando-se, entretanto, de antecipação de convencimento, há que se alertar quanto à 

precariedade do juízo, inapto a decidir definitivamente a questão da responsabilidade penal, 

uma vez que sujeito às provas existentes quando de sua formação e consequentemente 

susceptível a mudanças conforme sobrevenham fatos ou indícios outrora desconhecidos.  

O requisito do periculum in mora, - na realidade, periculum in libertatis – encontra-se 

presente nos incisos I e II do art. 1º da Lei nº. 7.960/8977, e compreende duas situações 

distintas: necessidade de tutela do inquérito policial e dificuldade na identificação ou 

localização do indiciado, o qual não possui residência física ou nega-se a fornecer seus dados.  

O periculum in libertatis aduz às situações em que a liberdade do investigado 

representa perigo ao bom andamento do inquérito policial, quer seja pela sua interveniência 

nas investigações ou mesmo pela fuga. Prevista no inciso I, a garantia do regular andamento 

das investigações criminais consiste na essência da cautelaridade da prisão temporária, sendo 

até redundante sua positivação, uma vez que o objetivo da lei é justamente este, tutelar a fase 

                                                 
77 Lei n°. 7.960/89: “Art. 1º. Caberá prisão temporária: 
I – quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; 
II – quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua 
identidade.” 
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pré-processual. O vocábulo imprescindibilidade não poderia ser mais claro: a medida é cabível 

quando absolutamente indispensável ao desdobramento da atividade investigativa. 

Já o inciso II refere-se especificamente aquelas situações em que o inquérito policial – 

e por consequência o eventual processo subsequente - é prejudicado pelo paradeiro ou 

anonimato dos suspeitos78. Tal disposição legal divide opiniões entre os doutrinadores. A 

favor da idoneidade da disposição legal com base em sua imprescindibilidade, posiciona-se 

sobriamente Eugênio Pacelli79: 

Ora, se nada se sabe acerca da real identidade do indiciado ou não se tem notícia de 
seu endereço, as investigações serão evidentemente prejudicadas. E não porque se 
possa pensar na possibilidade de utilização dele (indiciado) unicamente como objeto 
de prova, mas porque há determinados meios de prova em que a participação do 
suposto autor é exigida na lei. (...) E mais: o conhecimento de seu paradeiro é 
necessário até mesmo para permitir a ele eventual contribuição na formação da 
opnio delicti80. 

 Em sentido contrário, na esteira de Fábio Ramazzini Bechara e Norberto Flach, 

assevera Luís Geraldo Sant’Ana Lanfredi81:  

Veja-se que o fato de alguém não possuir residência fixa ou documento de 
identidade alimenta uma presunção (de todo odiosa, seja no direito penal, seja no 
processo penal) de fuga ou de que um suspeito irá esquivar-se da persecução penal 
ou a obstaculizar, o que estaria a delinear, na verdade uma prisão com feições 
automáticas. Para além disso, admitir o inc. II, sem ressalvas, é requisito 
elevadamente discriminador e que parece ignorar a realidade social brasileira, já que 
disposto a afetar (e estando voltado contra) os menos favorecidos economicamente. 
Contraria, contudo, mais do que essa lamentável situação, já que, em pleno século 
XXI, muitos nacionais sequer (ainda) têm registro de nascimento ou local de 
moradia. (grifos do autor) 

 Em que pese a relevância dos argumentos apresentado pelo nobre magistrado paulista, 

especialmente no que concerne ao risco de formação de uma clientela da prisão temporária, 

constituída pela camada mais miserável da população brasileira, inapta a fornecer os dados 

                                                 
78Nesse sentido jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal quanto à impossibilidade da prisão 
temporária de indiciado com residência fixa, ainda que em outra unidade da federação, uma vez tendo fornecido 
os elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade e sido submetido a reconhecimento pela vítima. 
(TJDF, 2ª T., HC 2.758-3, Rel. Des. Getúlio Pinheiro, DJU 22-4-1999). 
79 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Ob.Cit., p. 434. 
80 Nesse sentido, Tourinho Filho, ao afirmar que “a decretação da custódia provisória justifica-se como 
providência altamente cautelar”. (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal 
comentado, cit., v. 1, p.491). Jayme Walmer de Freitas observa ainda que “Alvitra-se no preceito legal, a 
situação em que é dada oportunidade à pessoa de se identificar e fornecer seus dados pessoais, mas ela se nega. 
Diante dessa negativa, a autoridade policial deve permanecer inerte? Quem age dessa forma, presumivelmente, 
esconde algum passado negativo. Portanto, se é suspeito da prática de um dos crimes referidos no inciso III, 
deverá ser indiciado e qualificado direta ou indiretamente e, em seguida, providenciada contra ele a 
representação (...)” (FREITAS, Jayme Walmer de. Ob.Cit., pp. 121, 122). 
81 LANFREDI, Luís Geraldo Sant’Ana. Ob.Cit., p. 136. 
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requeridos pela autoridade policial e por isso mesmo, mas suscetível à decretação da medida,  

faz-se necessária uma abordagem menos romântica, e mais prática da questão. No cotidiano 

forense é cediça a detenção de indivíduos que – não raramente agindo de má-fé - declaram-se 

moradores de rua ou ciganos, alegam desconhecer seu endereço ou mesmo fornecem dados 

falsos, com nomes de ruas inexistentes. Se a estigmatização de um grupo social mostra-se 

danosa, igualmente nociva apresenta-se a frustração da aplicação da lei penal, restando 

inócuas as investigações e impunes os potenciais malfeitores. 

 As hipóteses de cabimento da prisão temporária são aquelas elencadas nos três incisos 

do art. 1º da Lei nº. 7.960/89. Tecidos supra os devidos comentários acerca dos dois primeiros 

incisos, os quais consubstanciam os pressupostos fundamentais do fumus boni iuris e do 

periculum in mora, passemos ao exame do inciso III82, o qual elenca os tipos penais que 

ensejariam a decretação da custódia temporária.  

Constituindo-se nas figuras delituosas de maior potencial ofensivo aos bens 

juridicamente protegidos em nosso ordenamento jurídico e, consequentemente, as mais 

gravemente apenadas, tais condutas foram elencadas pelo legislador pela maior complexidade 

que representam no procedimento investigativo. Importante ressaltar que tal rol foi ampliado 

com a publicação da Lei 8.072/90, a qual possibilitou a decretação da prisão temporária a 

todos os delitos hediondos e assemelhados, acrescendo o tipo presente no art. 273 do Código 

Penal83 (falsificação, corrupção, adulteração, ou alteração de produto destinado a fins 

                                                 
82 Lei nº. 7.960/89: “Art. 1º. Caberá prisão temporária: 
(...) 
III – quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou 
participação do indiciado nos seguintes crimes: 
a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); 
b) seqüestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1° e 2°); 
c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); 
d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°); 
e) extorsão mediante seqüestro (art. 159, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); 
f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único); 
g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único); 
h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223 caput, e parágrafo único); 
i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°); 
j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, 
combinado com art. 285); 
l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; 
m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 1956), em qualquer de sua formas típicas; 
n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976); 
o) crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986).  
 



45 
 

terapêuticos ou medicinais), além dos crimes de tortura (disciplinado pela Lei nº. 9.455, de 7 

de abril de 1997) e terrorismo. 

Expondo as situações aptas a ensejar decretação da prisão temporária, o legislador 

omitiu-se quanto a “detalhe” da mais suma importância: a alternatividade ou cumulatividade 

dos requisitos presentes nos três incisos. A ausência dos simples conetivos “e” ou “ou” 

provocaram verdadeira cizânia doutrinária, a qual se desmembrou em quatro correntes 

distintas, cada uma delas defendida por algumas das maiores autoridades em Direito Penal no 

cenário jurídico brasileiro.   

Antes, porém, de expor brevemente a linha de pensamento de cada uma das aludidas 

correntes, relevante ressaltar que ao instituto da prisão temporária, por sua natureza limitadora 

da liberdade individual e em respeito ao princípio do favor rei, devem ser vedados certos 

métodos interpretativos que ampliem o alcance da medida constritiva, maculando seu caráter 

excepcional. Afirma Luís Geraldo Sant’Ana Lanfredi:84 

Mas, antes de qualquer discussão, neste particular, convém estabelecer uma 
premissa: por qualquer exegese que se trilhe, todos os entendimentos contemplados 
deverão ser (e estar) definidos em termos estritos, ou seja, respeitando-se 
taxativamente as situações previstas e do modo mais consentâneo à exclusiva 
caracterização da natureza e das finalidades cautelares da prisão temporária, sem 
margem alguma para a aplicação analógica ou extensiva do instituto (seja em um, 
seja em outro aspecto), o qual, visceralmente atingindo a liberdade pessoal de um 
cidadão, só se pode admitir e tolerar enquanto seja tratado como uma providência 
excepcional.  

 A primeira corrente doutrinária a propor uma solução à problemática da 

admissibilidade da prisão temporária, calcada na interpretação literal do art. 1º da Lei 

7.960/89, defende a teoria da alternatividade dos incisos, bastando, portanto, a presença de 

qualquer uma das hipóteses previstas em cada um deles para autorizar a decretação da 

custódia temporária. Tal teoria conta com o apoio de expoentes processualistas, como Júlio 

Mirabete85 e Tourinho Filho86, que observa: 

Pela redação, percebe-se, com clareza, que os incisos I e II referem-se a toda e 
qualquer infração87, e o III, àquelas ali relacionadas. A doutrina e o direito 

                                                 
84 LANFREDI, Luís Geraldo Sant’Ana. Ob.Cit., p. 121. 
85 MIRABETE, Júlio Fabrinni. Processo penal. 18. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2006, pp. 398, 399. 
86 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. v.3. 29.ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 
489. 
87 Nesse sentido: “PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. FALSIDADE DOCUMENTAL. 
ENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. INDICIADO EM LUGAR INCERTO E NÃO 
SABIDO. INVESTIGAÇÃO. PRISÃO TEMPORÁRIA. DILIGÊNCIAS.IMPRESCINDIBILIDADE 1. A prisão 
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pretoriano deixaram de lado a interpretação gramatical do texto legal, e restringiram 
a medida odiosa apenas àqueles crimes enumerados no inc. III supracitado. Em face 
dessa interpretação, temos: 1) a prisão temporária deverá ficar contida no círculo 
restrito daquelas infrações elencadas no inc. III do art. 1º do citado diploma (...)  

Igualmente adepto de tal pensamento, Diaulas Costa Ribeiro88 reforça sua posição 

relembrando que no sistema legislativo brasileiro os incisos representam unidades autônomas 

entre si, vinculadas ao preceito do parágrafo ou do artigo.   

Adotando a interpretação literal, mas em sentido diametralmente oposto, a segunda 

corrente sustenta a tese de que somente a cumulatividade dos requisitos presentes nos três 

incisos teria o condão de autorizar a decretação da prisão temporária. Essa teoria era 

encabeçada por Antonio Scarance Fernandes89, o qual recentemente reformulou seu 

pensamento, aliando-se à corrente majoritária. 

Em que pese o prestígio e notoriedade dos doutrinadores a sustentar tais 

posicionamentos, ousamos discordar de seus ensinamentos. A interpretação gramatical de tais 

hipóteses de admissibilidade ignora as finalidades do instituto, ora possibilitando seu uso 

desarrazoado, ora impossibilitando-o por completo.  

A tese da alternatividade dos requisitos presentes nos incisos ampliaria 

demasiadamente o alcance da prisão temporária, tornando-a cabível em qualquer infração 

penal, inclusive aquelas de menor potencial ofensivo, configurada a necessidade da custódia 

para a tutela das investigações, ou o que é pior, nos casos em que o indiciado não possuísse 

residência fixa, indiferentemente da conduta a ele imputada. Já a teoria da cumulatividade das 

hipóteses expostas na lei tem o condão de tornar o instituto praticamente inócuo, uma vez que 

exige a combinação das três circunstâncias expostas, reduzindo deveras o âmbito de 

incidência da cautelar. 

                                                                                                                                                         
temporária pode ser decretada quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e houver 
fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do 
indiciado em fato típico e antijurídico previsto na Lei nº 7.906/89. 2. Hipótese em que se afirma que as graves 
acusações feitas a funcionários públicos do DNER não puderam ser devidamente investigadas, em virtude do 
desaparecimento do indiciado, impossibilitando a realização de acareação com os demais envolvidos e bem 
assim a necessária colheita de material para exame grafotécnico e reinquirição. 3. Recurso criminal 
provido. (TRF-1ª Região, 4ª T., RCCR 2000.38.00.024155-1/MG, Rel. Des. Mário César Ribeiro, DJU de 16-7-
2002). 
88 RIBEIRO, Diaulas Costa. Prisão temporária (Lei n. 7.960, de 21.12.89)  - Um breve estudo sistemático e 
comparado. Disponível em: < http://www.diaulas.com.br/artigos.asp?id=214&p_ch=>. Acesso em: 06. mai. 
2009. 
89 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000. 
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 Em posição isolada, Vicente Greco Filho advoga a tese de que é possível a 

alternatividade dos requisitos constantes do art. 1º uma vez estando igualmente presentes 

aqueles que autorizam a prisão preventiva, na esteira de parte da doutrina que atrela os dois 

espécimes cautelares.  Tal entendimento baseia-se na máxima de ser a prisão preventiva o 

“eixo norteador de todas as prisões cautelares”, ignorando, no entanto, o fato de que os dois 

institutos têm identidade e cautelaridade específicas, sendo aplicáveis a momentos distintos da 

persecução penal, quais sejam, o inquérito policial - fase pré-processual – e o processo penal 

em si, após sua regular instauração, em que pese o disposto no Código de Processo Penal em 

seu art. 311, o qual autoriza a decretação da preventiva durante o inquérito policial. Nesse 

sentido, Luiz Vicente Cernicchiaro, em voto no Superior Tribunal de Justiça.90 

 A corrente majoritária, que elenca entre seus adeptos Fernando Capez91, Paulo 

Rangel92, Guilherme Nucci93, Jayme Walmer de Freitas94 e Luís Geraldo Sant’Ana Lanfredi95 

entendem que a prisão temporária somente é decretável quando presente um dos crimes 

elencados no inciso III e patente umas das situações previstas nos incisos I e II. E a explicação 

para tal posicionamento é clara: consubstanciado no inciso III, mais especificamente na 

expressão “fundadas razões” o pressuposto do fumus boni iuris e, evidenciado nos incisos I e 

II o requisito do periculum in mora, compatibiliza-se a matriz do típico provimento cautelar. 

Este o posicionamento de Eduardo Cabette96, em seu artigo “A prática perversa da prisão 

temporária”, in verbis: 

É cristalino que somente na conjugação dos dois primeiros incisos com um dos 
crimes elencados no último é que se terão satisfeitos os requisitos de necessariedade 
e excepcionalidade da prisão temporária. A aplicação estanque dos incisos levaria à 
banalização da medida, inclusive aplicando-a a casos de infrações de menor monta 
(incs. I e II isolados) ou à sua decretação somente baseada na natureza do crime, 
ainda que inexistentes outras motivações. 

 Dessa feita, conclui-se que a prisão temporária será cabível quando da associação de 

pelo menos um dos requisitos constantes dos incisos I e II do art. 1º da lei em comento à 

ocorrência de um dos tipos arrolados no inciso III do mesmo artigo. Somente a conjugação 

                                                 
90 STJ, 6ª T., RHC 6.348/RJ, Rel. Min, Luiz Vicente Cernicchiaro, v.u., DJU de 01-12-1997. 
91 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 14.ed. rev, e atual. São Paulo: Saraiva, p. 273. 
92 RANGEL, Paulo. Ob.Cit., p. 657. 
93 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 3. ed. rev., atual., e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 541. 
94 FREITAS, Jayme Walmer de. Ob.Cit., p. 110. 
95 LANFREDI, Luís Geraldo Sant’Ana. Ob.Cit., p. 124. 
96 CABETTE, Eduardo Luis Santos. A prática perversa da prisão temporária. Boletim IBCCRIM , nº. 58 – 
Setembro/1997. Disponível em: <www.ibccrim.org.br>. Acesso em: 24 mar. 2009. 



48 
 

das hipóteses afigura-se capaz de obedecer ao requisito de excepcionalidade das medidas 

cautelares, corolário do princípio da presunção de inocência. A inobservância de qualquer dos 

requisitos legais configura constrangimento ilegal, sanável via habeas corpus97. 

 

3.4. Procedimento  

 

 

 Em atenção ao princípio da legalidade, preconiza o art. 2º da Lei 7.960/8998 que caberá 

ao magistrado a decretação da prisão temporária, mediante representação por parte da 

autoridade policial ou a requerimento do parquet. Comentando acerca da legitimidade 

postulatória atribuída a esses órgãos pelo texto legal, assinala Jayme Walmer de Freitas99: 

A representação é o meio mais comum, porquanto é a autoridade policial quem 
mais está no front dos crimes, razão por que vai valer-se, imediatamente, da prisão 
do suspeito ou indiciado para buscar incrementos ao quadro probatório existente. É 
prevista, igualmente, a possibilidade de requerimento através do representante do 
Ministério Público, hipótese esta em que o órgão ministerial atua isolado ou 
conjuntamente com a autoridade policial, e está envolvido com as investigações. 

 Independentemente de tratar-se de representação ou requerimento, a postulação por 

parte dos legitimados a pleitear a prisão temporária deverá conter os fundamentos de fato e de 

direito que embasam o pedido de encarceramento do suspeito, em atenção aos princípios da 

motivação e da adequação que regem as medidas cautelares de natureza pessoal100.  

                                                 
97 Nesse sentido: “PROCESSO PENAL – PRISÃO TEMPORÁRIA – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR 
COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONFIGURAÇÃO.- A decisão 
que decreta a prisão temporária, lastreando-se apenas na gravidade do delito, encontra-se sem a devida 
fundamentação. Tal medida é de natureza excepcional e deve conter elementos concretos que ensejem sua 
adoção. - Ordem concedida para que seja revogada a prisão temporária decretada.” (STJ, 5ª T., HC 13.669/RJ, 
Rel. Min. Jorge Scartezzini, v.u., DJU de 20-8-2001). 
98 Lei 7.960/89: “Art. 2° A prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da representação da autoridade 
policial ou de requerimento do Ministério Público, e terá o prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual período 
em caso de extrema e comprovada necessidade.” 
99 FREITAS, Jayme Walmer de. Ob.Cit., p. 133. 
100 Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LXI E 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
ORDEM CONCEDIDA. 1. O magistrado está obrigado, por dupla exigência constitucional (arts. 5º, LXI e art. 
93, IX, Constituição Federal de 1988), a fundamentar a decretação da custódia temporária, sob pena de vício de 
nulidade.2. Não pode subsistir custódia preventiva se o juízo impetrado não explicitou os elementos fáticos que 
fundamentariam a decretação da prisão temporária do paciente, resumindo-se a mencionar os pressupostos legais 
da medida coativa de liberdade individual, sem, contudo, declinar as razões concretas de seu convencimento 
pessoal da necessidade e imprescindibilidade da medida extrema para as investigações no âmbito do inquérito 
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 Ainda sobre o art. 2º, determina seu § 1º101 que o juiz ouça o Ministério Público antes 

de decidir a respeito do cabimento da medida cautelar quando esta houver sido postulada por 

autoridade policial. Caberá, dessa feita, ao membro do parquet manifestar-se quanto à 

necessidade ou não da custódia, verificando a presença dos pressupostos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora no caso em análise, e zelando ainda mais pelo respeito aos direitos 

fundamentais do indiciado. 

 Diferente de outras espécies de prisão provisória, a exemplo da preventiva102, é vedado 

o decreto prisional de ofício por parte do juiz, uma vez que a medida é cabível apenas em fase 

pré-processual. Lembra Mirabete103 que, ainda que o inquérito inconcluso chegue às mãos do 

magistrado, acrescido de pedido de prazo para ultimação, por exemplo, não pode aquele 

determinar a custódia sem pedido das partes legítimas. Aplica-se, pois, invariavelmente o 

princípio da inércia, consubstanciado nos brocardos latinos ne procedat judex ex officio ou 

nemo judex sine actore. 

 A postulação do parquet ou da autoridade policial deve indicar a pessoa certa do 

indiciado, de modo a tratá-lo em sua individualidade, em atenção ao princípio da dignidade da 

pessoa humana. O mandado de prisão contra o sujeito passivo indicará, por sua vez, com 

precisão todos os dados acerca do indivíduo atingido pelo gravame. 

 De posse do pedido de prisão temporária e decidindo pelo cabimento da medida 

constritiva, prolatará o magistrado ordem escrita e fundamentada dentro de 24 horas, nos 

termos do art. 2º, § 2º da lei em exame104. Devido ao prazo exíguo para o exame e decretação 

da medida, o art. 5º da lei105 determina que todas as comarcas e sessões judiciárias contarão 

com plantão permanente de 24 horas para a apreciação dos pedidos de prisão temporária.  

                                                                                                                                                         
policial.3. Ordem concedida para confirmar a liminar. (TJCE, 2ª Câm. Crim., HC 2008.0003.4150-5/0, j. 12-5-
2008, Rel. Desa. Maria Sirene de Souza Sobreira).  
101 Lei 7.960/89: “Art. 2º (...)  § 1º. Na hipótese de representação da autoridade policial, o Juiz, antes de decidir, 
ouvirá o Ministério Público.” 
102 Código de Processo Penal: “Art. 311. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá 
a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, ou do querelante, ou 
mediante representação da autoridade policial”. 
103 MIRABETE, Júlio Fabrinni. Ob.Cit., p. 401. 
104 Lei 7.960/89: “Art. 2º (...)  § 2º. O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e 
prolatado dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do recebimento da representação ou do 
requerimento.” 
105 Lei 7.960/89: “Art. 5º. Em todas as comarcas e seções judiciárias haverá um plantão permanente de vinte e 
quatro horas do Poder Judiciário e do Ministério Público para apreciação dos pedidos de prisão temporária.” 
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 O prazo máximo a que será o investigado submetido à clausura é de cinco dias, 

prorrogáveis por mais cinco apenas em caso de “extrema necessidade”. Tratando-se, todavia, 

de crime hediondo ou assemelhado, em decorrência no disposto no art. 2º, § 4º da Lei nº. 

8072/90106, o prazo é aumentado em seis vezes, conforme dito anteriormente. Questão é 

levantada entre os doutrinadores acerca da possibilidade de o juiz decretar a prisão temporária 

por prazo inferior aos cinco ou trinta dias de que fala a lei. Paulo Rangel posiciona-se pela 

admissibilidade da diminuição do prazo, caso o Ministério Público dê seu respectivo aval. No 

escólio do Promotor de Justiça107: 

 A uma, porque quem pode o mais pode o menos, ou seja, se o juiz pode privar o 
indiciado da sua liberdade por cinco dias, por que não o fazer por apenas três dias? 
A duas, porque a prisão temporária tem como escopo permitir a apuração de um 
ilícito penal, ou seja, é prisão com objetivo único: apurar a prática de um fato 
previsto em lei como crime. (...) Assim, se o prazo de três dias for suficiente para a 
autoridade policial realizar a diligência, imprescindível para concluir o inquérito, 
não há razão para sacrificarmos mais a liberdade do indiciado, salvos e houver 
necessidade de, agora, concluído o inquérito, ser decretada sua prisão preventiva.   
A três, porque a interpretação meramente literal da expressão terá o prazo de 5 
(cinco) dias é a pior possível em hermenêutica jurídica. Seria até interessante que 
alguém defendesse a tese de que o indiciado tem o direito subjetivo público de 
índole processual de permanecer preso pelo tempo de cinco dias e não apenas de 
três dias. Ou seja, direito líquido e certo de permanecer preso. Absurdo 
incomensurável. (grifos do autor) 

 Aliamo-nos à tese defendida pelo autor, até porque bem fundamentada e compatível 

com o princípio da proporcionalidade, acolhido implicitamente em sede constitucional. 

 O cômputo do prazo da prisão temporária obedece às regras presentes no Código 

Penal, fluindo a partir do dia em que se efetuou a prisão do indiciado. Importante ressaltar 

que, em caso de decretação de custódia preventiva, findo prazo da temporária e instaurada a 

ação penal, o prazo da medida pré-processual não será contado para efeitos de pedido de 

liberdade provisória por exceção de prazo. Assim, o prazo de 81 dias, fruto de construção 

jurisprudencial, será contado a partir do decreto da prisão preventiva, ignorados os dias 

relativos ao cárcere anterior. Computado será, em contrapartida, o prazo de ambas as 

custódias cautelares para efeito de dedução na pena privativa de liberdade ou medida de 

segurança a que venha a ser, eventualmente, condenado o suspeito. 

                                                 
106 Lei 8.072/90: “Art. 2º (...)  § 4º.  A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei no 7.960, de 21 de dezembro 
de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso 
de extrema e comprovada necessidade.” 
107 RANGEL, Paulo. Ob.Cit., p. 664. 
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 O § 3º do art. 2º108 apresenta, ainda, a faculdade ao juiz de determinar diligências, de 

ofício ou mediante solicitação do Ministério Público ou do defensor do investigado. 

Consistem tais providências em solicitar a apresentação do preso, submetê-lo a exame de 

corpo de delito ou demandar que a autoridade policial preste informações ou esclarecimentos 

no que for conveniente.  

Preocupado em tutelar os valores da personalidade do indivíduo, os quais têm a vida 

como suporte, visto que com ela se extinguem todos os direitos inerentes à condição humana, 

o Direito Penal salvaguarda a integridade física e moral do preso, direito consagrado em sede 

constitucional, juntamente com a garantia de que ninguém será submetido a tortura nem a 

tratamento desumano ou degradante109.  

Buscando atribuir eficácia a esses princípios, a Lei Fundamental enuncia uma série de 

garantias penais correspondentes, atribuindo à autoridade policial, entre outros, o dever de 

comunicar imediatamente ao juiz competente e à família, ou qualquer outra pessoa indicada, a 

prisão de qualquer indivíduo e o local onde se encontre, e ao preso seus direitos, como o de 

permanecer calado, manter contato com sua família e seu advogado e ter acesso à 

identificação dos responsáveis pela sua prisão e interrogatório. Prudente, pois, a atitude do 

legislador, atento à necessidade de proteger a pessoa do preso contra eventuais abusos. 

Em obediência ao comando constitucional constante do art. 5º, inc. LXI110, o qual 

demanda ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente para a efetuação 

de qualquer prisão, determina o art. 2º, §§ 4º e 5º da Lei 7.960/89111 que a prisão temporária 

somente será executada após a expedição de mandato judicial, o qual será expedido em duas 

                                                 
108 Lei 7.960/89: “Art. 2º (...) § 3º. O Juiz poderá, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público e do 
Advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade 
policial e submetê-lo a exame de corpo de delito.” 
109 Constituição Federal de 1988: “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; (...) 
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; (...)” 
110 Constituição Federal de 1988: “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.” 
111 Lei 7.960/89: “Art. 2º (...) § 4º. Decretada a prisão temporária, expedir-se-á mandado de prisão, em duas vias, 
uma das quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa. 
§ 5°. A prisão somente poderá ser executada depois da expedição de mandado judicial. 
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vias112, sendo uma deles entregue ao acusado e servindo como nota de culpa. Esta, 

tradicionalmente, tem aplicabilidade à prisão em flagrante, constituindo-se no documento 

destinado a prover o acusado das informações inerentes à sua custódia, como o motivo, o 

nome do condutor, das testemunhas e a assinatura da autoridade policial.  

O mandato de prisão temporária deverá obedecer às formalidades enumeradas no art. 

285 do Código de Processo Penal113, configurando-se crime de abuso de autoridade, tipificado 

no art. 4º, alínea a, da Lei nº. 4.898/65114, a execução de prisão sem mandato ou com 

instrumento viciado, estando sujeitos o executor da ordem, bem como a autoridade que o 

expediu, a sanções de natureza penal, civil e administrativa115. 

A cientificação do preso quanto a seus direitos constitucionais é garantida pelo § 6º do 

art. 2º da lei em exame116. Entre as principais garantias de que deve ser certificado o 

investigado, destaca-se a de manter contato com seu representante legal, a quem caberá 

orientá-lo quanto ao exercício de seu direito de autodefesa, para que esta interaja com a defesa 

técnica a ser impetrada pelo profissional. A respeito do tema, Jayme Walmer de Freitas 

destaca117: 

Por se tratar de medida de natureza extraordinária, privativa da liberdade, os 
preceitos constitucionais hão de ser observados, na íntegra, pela autoridade policial. 
Avulta de importância o contido no inciso LXIII do art. 5º, de vez que o preso deve 
ser orientado quanto ao direito ao silêncio quando de seu interrogatório, bem como 
direito à assistência familiar e a advogado de sua escolha. Conseqüentemente, é 

                                                 
112 Nos termos do art. 286 do Código de Processo Penal, verbis: “O mandado será passado em duplicata, e o 
executor entregará ao preso, logo depois da prisão, um dos exemplares com declaração do dia, hora e lugar da 
diligência. Da entrega deverá o preso passar recibo no outro exemplar; se recusar, não souber ou não puder 
escrever, o fato será mencionado em declaração, assinada por duas testemunhas.” 
113 Código de Processo Penal: “Art. 285.  A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. 
Parágrafo único.  O mandado de prisão: 
a) será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade; 
b) designará a pessoa, que tiver de ser presa, por seu nome, alcunha ou sinais característicos; 
c) mencionará a infração penal que motivar a prisão; 
d) declarará o valor da fiança arbitrada, quando afiançável a infração; 
e) será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução.” 
114 Lei 4.898/65: “Art. 4º. Constitui também abuso de autoridade: 
a) ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de 
poder.” 
115 Nesse sentido: “ABUSO DE AUTORIDADE - Delegado de Polícia que determina medida privativa de 
liberdade a suspeito de crime, sem, contudo requerer a prisão temporária ou a custódia - Crime caracterizado - 
Condenação mantida. Comete crime de abuso de autoridade o Delegado de Polícia que ordena encarceramento de 
suspeito de crime, sem, contudo representar ao Pode Judiciário, solicitando a prisão temporária que entender 
imprescindível à investigação policial.” (TACrimSP, 10ª Câm., Apelação nº 646.803/2, j. 08-05-1991, Rel. 
Sérgio Pitombo, RJDTACrim, v. 11, p.38, jul./set. 1991). 
116 Lei 7.960/89: “Art. 2º (...) § 6º. Efetuada a prisão, a autoridade policial informará o preso dos direitos 
previstos no art. 5° da Constituição Federal.” 
117 FREITAS, Jayme Walmer de. Ob.Cit., pp. 154, 155. 
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direito do preso optar pela presença de seu defensor no interrogatório, policial ou 
judicial, mesmo vedada a formulação de perguntas ou influências nas respostas (art. 
187 do CPP). A presença do defensor é fator preponderante na garantia da 
integridade pessoal e na lisura dos atos policiais.   

 A Medida Provisória nº. 111, na esteira do art. 21 do diploma processual penal pátrio, 

previa originalmente a incomunicabilidade do preso pelo prazo cinco dias, quando o 

exigissem o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação, sendo-lhe permitida 

apenas entrevista, livre e reservada, com advogado constituído, o qual teria acesso aos autos 

da investigação. Conforme exposto anteriormente neste estudo, louvável a atitude do 

legislador em excluir tal dispositivo, que tão claramente afrontava os direitos individuais do 

preso consagrados na Carta Magna de 1988. Ora, se a incomunicabilidade é vedada inclusive 

em condições extraordinárias como o Estado de Defesa118, durante o qual pode o governo 

instituir limitações aos direitos dos cidadãos, como o de reunião, sigilo de correspondência e 

comunicação telegráfica, seria verdadeiro contrasenso permiti-la em sede de prisão 

temporária.  

 Objetivando evitar a convivência dos presos temporários com os de outra categoria e 

facilitar a obtenção de provas, o Art. 3º da Lei 7.960/89 garante a separação obrigatória entre 

os investigados sob custódia e os demais membros do cárcere119. Em crítica ferina à ineficácia 

do dispositivo em tela, observa Tourinho Filho120: 

Os presos temporários, consoante o art. 3º do citado diploma, deverão 
permanecer, obrigatoriamente, separados dos demais detentos (com a falta de 
especo nos nossos presídios, cabe ao legislador tomar as devidas providências 
para deixar de ser retórico...). A mesma regra é encontrada no art. 300 do CPP. Só 
que, no diploma processual penal, o legislador foi mais sincero: sempre que 
possível... E, como todos sabemos, nunca é possível.  

 Conforme bem observa o autor, o estado de superlotação das delegacias brasileiras, 

quiçá fruto da falta de vontade política de nossos governantes, torna inócuo o dispositivo e 

impossível a concretização do intento do legislador, misturando-se presos provisórios com os 

                                                 
118 O Prof. Alexandre de Moraes ensina que a “Constituição Federal prevê a aplicação de duas medidas 
excepcionais para restauração da ordem em momentos de anormalidade – Estado de defesa e Estado de sítio, 
possibilitando inclusive a suspensão de determinadas garantias constitucionais, em lugar específico e por certo 
tempo, possibilitando ampliação do poder repressivo do Estado, justificado pela gravidade da perturbação da 
ordem pública.” (MORAES, Alexandre de. Direito constitucional, cit., 18. ed. São Paulo: Atlas, p.707). A Carta 
Magna de 1988 disciplina o Estado de Defesa em seu art. 136, facultando sua decretação “para preservar ou 
prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por 
grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza”. 
119 Lei 7.960/89: “Art. 3º. Os presos temporários deverão permanecer, obrigatoriamente, separados dos demais 
detentos.” 
120 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Ob.Cit., p. 488. 
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condenados, seja por decisão contra ainda pende recurso, ou mesmo transitada em julgado. 

Nas palavras de Paulo Rangel121: “O legislador cria o direito, o Judiciário tenta conceder, mas 

o Executivo não cria a estrutura material para a incidência fática da norma”.  

 Findo o prazo da custódia temporária, deverá ser o preso colocado imediatamente em 

liberdade, a não ser que sobrevenham provas em seu desfavor que ocasionem a convolação da 

medida em preventiva, conforme disposto no art. 2º, § 7º do diploma em análise122. Tal 

conversão de custódias123 somente será possível mediante pedido por parte do Ministério 

Público ou da autoridade policial junto ao juiz. Entretanto, a despeito do prazo estabelecido 

em lei, em virtude dos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, 

deverá ser o indiciado posto em liberdade caso seja concluído o inquérito policial e reunido 

arsenal probatório em seu benefício, sendo o relaxamento da custódia independente até 

mesmo de autorização judicial.  

 Com o fim de evitar o prolongamento da execução da custódia temporária, coibindo 

posturas desidiosas por parte das autoridades policiais que, ao fim do prazo estabelecido em 

lei, continuem irresponsavelmente privando o indiciado de seu direito de ir e vir, a Lei 

                                                 
121 RANGEL, Paulo. Ob.Cit., p. 668. 
122 Lei 7.960/89: “Art. 2º (...) § 7º. Decorrido o prazo de cinco dias de detenção, o preso deverá ser posto 
imediatamente em liberdade, salvo se já tiver sido decretada sua prisão preventiva.” Aplica-se a regra 
analogamente em se tratando de crime hediondo ou assemelhado, cujo prazo de custódia é de 30 dias. 
123 Nesse sentido: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE 
QUALIFICADO, PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO 
TEMPORÁRIA TRANSFORMADA EM PREVENTIVA. CRIME PERPETRADO COM GRAVE 
VIOLÊNCIA À PESSOA. MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS. SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS 
DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro. 
Impetração deduzindo constrangimento ilegal pelo excesso injustificado de prazo para conclusão da instrução 
criminal. A jurisprudência pretoriana tem assentado que compete ao juiz instrutor, mais próximo dos fatos 
apurados, fulcrado no seu prudente alvedrio, a conveniência e oportunidade da decretação da medida, bastando, 
para tanto, que fundamente concretamente o seu convencimento, não elidindo as condições subjetivas do 
acusado. Estando a instrução criminal encerrada, resta superada a alegação de constrangimento ilegal motivado 
pelo excesso de prazo. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada. Unânime. (TJCE, 1ª Câm. 
Crim., HC 2003.0002.8145-5/0, j. 8-4-2003, Rel. Desa. Águeda Passos Rodrigues Martins).  
 
“ HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PARRICÍDIO. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO TEMPORÁRIA 
DECRETADA EM 13.09.07. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE FOI MANTIDO ENCLAUSURADO 
APÓS O VENCIMENTO DO PRAZO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER 
SANADA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM 15.10.07. NOVO TÍTULO LEGITIMADOR DA 
CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DOS 
REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. DECRETO PREVENTIVO SUFICIENTEMENTE 
FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA EVENTUAL APLICAÇÃO DA 
LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. Não há ilegalidade a reparar no acórdão que mantém decisão que julgara 
prejudicado pedido de relaxamento da prisão temporária, ao argumento de que, com a decretação da prisão 
preventiva, resta superada a análise de eventuais ilegalidades na custódia temporária. (...)” (STJ, 5ª T., HC 
98.491/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 15-9-2008). 
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7.960/89 acrescentou a alínea i ao Art. 4º da Lei nº. 4.898/65, determinando que consistiria 

abuso de autoridade “prolongar a execução da prisão temporária, de pena ou medida de 

segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de 

liberdade”. Trata-se, pois, de ilícito penal, repercutindo nas esferas civil e administrativa, 

ensejando, por exemplo, exoneração de cargo público e indenização por danos morais, 

respectivamente. 

 No que tange à esfera administrativa, a Lei 8.429/92 – Lei de Improbidade 

Administrativa, a qual dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 

enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 

pública direta, indireta ou fundacional, determina em seu art.11, II, que: 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios 
da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:   
(...) 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 

 Dessa feita, o agente público que, por exemplo, demonstrar desídia no cumprimento 

das suas funções sofrerá as penalidades constantes no art. 12 da mesma lei. No que se refere 

especificamente às autoridades policiais negligentes em relaxar a prisão temporária, impondo 

ao suspeito o gravame do cárcere além do tempo devido, estarão sujeitas às medidas 

constantes no inciso III do mencionado artigo, sendo-lhe imposto o ressarcimento integral do 

dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, 

pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. 

 Apesar de enquadrar-se o serviço judiciário como uma modalidade de serviço público, 

já que constitui o exercício de uma das funções estatais, o Judiciário representou durante 

muitos anos o último reduto da irresponsabilidade civil do Estado, sendo esta inclusive a 

posição defendida pelo STF124, posicionando-se a Egrégia Corte no sentido da não 

indenizabilidade dos danos acarretados pela prática de atos judiciais.  

 Em que pese a posição adotada pelo Pretório Excelso, o qual se baseia 

primordialmente no fato de ser o Poder Judiciário soberano e gozar os juízes de imunidades 

                                                 
124 Nesse sentido: “Responsabilidade Objetiva do Estado – Ato do Poder Judiciário – a orientação que veio a 
predominar nesta Corte, em face das Constituições anteriores à de 1988, foi a de que a responsabilidade objetiva 
do Estado não se aplica aos atos do Poder Judiciário, a não ser nos casos expressamente declarados em lei – 
Precedentes do STF – Recurso Extraordinário não conhecido.” (STF, 1ª T., 11/12/92). (RTJ 145/268). 
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que não se enquadram no regime de responsabilidade aplicada aos demais agentes públicos, 

argumentos mais lógicos e critérios hermenêuticos mais aceitáveis e convincentes orientam a 

uma posição contrária, atribuindo uma correta interpretação ao artigo 37, § 6º da Constituição 

Federal125, que conduz à responsabilização do Estado por atos praticados no âmbito do Poder 

Judiciário.  

 O principal fundamento da tese da irresponsabilidade do Judiciário baseia-se, portanto, 

na não-inclusão dos magistrados na norma constitucional em referência, a qual aludiria apenas 

aos atos danosos praticados por agentes públicos, e sendo os juízes considerados agentes 

políticos, não se poderia invocar o dispositivo para responsabilizar o Estado por ato 

jurisdicional. 

 Breve análise a alguns dispositivos da Lei 8.429/92 permite esclarecer a polêmica 

quanto ao aspecto administrativo do cargo dos magistrados. A interpretação sistemática dos 

dois primeiros artigos do diploma em referência126 não deixa a menor dúvida quanto ao 

enquadramento dos magistrados no conceito de agente público, sujeitando-os igualmente à 

disciplina legal. Entretanto, ainda que inexistente dispositivo legal delimitando o conceito de 

agente público, não se revelaria razoável excluir os magistrados dessa categoria baseados em 

discussões infrutíferas, uma vez que ocupam cargos públicos criados por lei, desempenhando 

uma função em nome do poder público, mediante remuneração. 

 Outro argumento frequentemente utilizado em favor da tese da irresponsabilidade civil 

do Judiciário pelos atos praticados é o da sua independência, prevista no art. 95 da 

Constituição Cidadã, o qual trouxe como corolário a garantia de independência do juiz e a sua 

imparcialidade, requisitos que cercam a magistratura de liberdade para estabelecer 
                                                 
125 Constituição Federal: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
(...) 
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa.” 
126 Lei 8.429/92: “Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra 
a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja 
criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da 
receita anual, serão punidos na forma desta lei. 
(...) 
Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou 
sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou 
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.” 
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julgamentos conforme a convicção do julgador. No entanto, a aplicação da teoria da 

responsabilidade objetiva, com o consequente emprego do art. 37, § 6º, da CF/88, não 

afrontaria a figura do juiz, até porque quem arcaria com a responsabilidade de indenizar, num 

primeiro momento, seria o Estado. Dessa forma, o fato de ser o juiz falível em suas decisões, 

podendo equivocar-se no curso do processo ou em seu final, não pode justificar a 

irresponsabilidade do Estado pelos danos eventualmente ocorridos, deixando aos 

jurisdicionados o ônus de pagar pelo custo de tal prerrogativa atribuída aos juízes. 

 Em oposição a este posicionamento tradicional – e porque não dizer, retrógrado – em 

negar a responsabilidade civil no âmbito do Poder Judiciário, novo entendimento vem se 

formando na doutrina, no sentido de impor ao Estado a obrigação de reparar o dano causado a 

terceiro em decorrência da má atuação dos magistrados.  

 A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXV, garante o direito à indenização pela 

atuação do Judiciário, cabendo ao Estado indenizar “o condenado por erro judiciário, assim 

como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”. Referindo-se o legislador apenas 

às prisões indevidas pelo excesso de prazo da pena a ser cumprida, criou verdadeira cizânia 

doutrinária no que tange à possibilidade de igual aplicação do dispositivo às prisões ilegais, ou 

seja, às prisões cautelares decretadas sem a observância dos requisitos mínimos exigidos para 

sua efetivação. 

 Uma breve e desavisada interpretação literal do dispositivo em alusão excluiria 

automaticamente as vítimas de prisões ilegais, restringindo-se o mandamento constitucional 

aos casos de erro judiciário e excesso na aplicação da prisão-pena. Porém, se por um lado o 

legislador ordinário mencionou tais hipóteses, não se preocupou, é verdade, em excluir outras. 

Além disso, o resultado já deveras precário da interpretação gramatical da norma restaria 

fulminado pelo princípio da razoabilidade: quem é condenado e passa mais tempo na prisão 

que o devido é acobertado pela norma constitucional, no sentido de receber indenização, mas 

quem não foi sequer condenado, ou em algumas vezes sequer processado ou indiciado, e fica 

preso ilegalmente, de forma indevida, não merece proteção do Estado, se responsabilizando 

este pelos danos morais e materiais causados? A tese é ilógica e beira o absurdo. 

 Ainda que se admitisse a exclusão das prisões ilegais do dispositivo contido no art. 5º, 

LXXV da Lei Maior, a obrigação de indenizar seria ainda cabível com base na norma genérica 
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constante do art. 37, §6º, sem contar com a determinação presente no art. 5º, §2º, verbis: “Os 

direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e 

dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa 

do Brasil seja parte.” Não há, pois, de se cogitar a respeito de regra específica para a 

irresponsabilidade do Judiciário, a exemplo daquela consagrada no art. 630 do CPP127, 

restringindo o alcance da regra geral da responsabilidade civil objetiva do Estado, consagrada 

em sede constitucional. Aplique-se por fim, caso sejam todos os argumentos reputados 

insuficientes, o postulado fundamental da dignidade da pessoa humana, irremediavelmente 

violada quando da imposição injusta do cárcere justamente por aquele que deveria defendê-la 

com maior vigor: o Estado-juiz. 

 

3.5. Legislação Estrangeira 

 

 A prisão temporária não é exclusividade brasileira, existindo institutos análogos à 

medida restritiva nos mais diversos ordenamentos jurídicos alienígenas. Adotada, sobretudo, 

como ferramenta no combate ao crime organizado, a prisão para a tutela do inquérito policial 

já era uma realidade em diversos países europeus antes mesmo da edição da Medida 

Provisória nº. 111 e posterior conversão na Lei nº. 7.960/89, há quase duas décadas. Acerca da 

identidade jurídica existente entre algumas nações do velho mundo e o Brasil, assinala Luís 

Geraldo Sant’Ana Lanfredi128: 

Está-se a falar, realmente, do modelo vigente na Europa continental, já que dele é 
oriundo, preponderantemente, o modelo de construir e fazer justiça do ordenamento 
jurídico brasileiro, seja porque apegado aos planos de colocação do Direito, 
passando pela forma escrita e ritualística de implementar o processo, seja pela 
organização de um aparato estatal altamente hierarquizado para o fim de distribuir a 
justiça. 

 A exemplo da Lei Fundamental brasileira, a Constituição Portuguesa igualmente 

consagra o princípio da presunção de inocência, condicionando a privação de liberdade das 

pessoas à existência de “sentença judicial condenatória pela prática de acto punido por lei com 

                                                 
127 Referindo-se à revisão criminal, determina o caput do art. 630 do Código de Processo Penal, verbis: “Art. 630. 
O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos 
sofridos.” 
128 LANFREDI, Luís Geraldo Sant’Ana. Ob.Cit., p. 143. 
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pena de prisão ou de aplicação judicial de medida de segurança”, conforme estatuído no art. 

27.3 da Lei Maior lusa. As exceções à regra da não-culpabilidade, em que será possível a 

restrição da liberdade do cidadão ainda formalmente inocente, constam do item seguinte do 

mesmo artigo, dentre os quais destacamos os de maior interesse, verbis: 

Art. 27. 3. Exceptua-se deste princípio a privação da liberdade, pelo tempo e nas 
condições que a lei determinar, nos casos seguintes: 
a) Detenção em flagrante delito; 
b) Detenção ou prisão preventiva por fortes indícios de prática de crime doloso a 
que corresponda pena de prisão cujo limite máximo seja superior a três anos; 
c) Prisão, detenção ou outra medida coactiva sujeita a controlo judicial, de pessoa 
que tenha penetrado ou permaneça irregularmente no território nacional ou contra a 
qual esteja em curso processo de extradição ou de expulsão; 
(...) 
f) Detenção por decisão judicial em virtude de desobediência a decisão tomada por 
um tribunal ou para assegurar a comparência perante autoridade judiciária 
competente; 
g) Detenção de suspeitos, para efeitos de identificação, nos casos e pelo tempo 
estritamente necessários; 
(...) 
 

 Em atenção ao valor universal da dignidade da pessoa humana, determina, ainda, a 

Constituição portuguesa que o indivíduo privado de sua liberdade seja imediata e claramente 

informado acerca de seus direitos e das razões que ensejaram sua prisão ou detenção129. 

Dispõe, no item seguinte, que cabe indenização ao preso em caso de privação indevida de sua 

liberdade130.  

 Em artigo dedicado exclusivamente à prisão preventiva131, o texto constitucional 

lusitano segue a linha brasileira, atribuindo à medida cautelar de natureza pessoal a 

característica da excepcionalidade e sujeitando-a aos prazos estabelecidos em lei. Ocorrida a 

custódia, deverá ser desde logo comunicada a parente ou pessoa de confiança do detido, e 

submetida à apreciação judicial no prazo máximo de 48 horas.  

                                                 
129 Constituição Portuguesa: “Art. 24.4. Toda a pessoa privada da liberdade deve ser informada imediatamente e 
de forma compreensível das razões da sua prisão ou detenção e dos seus direitos.” 
130 Constituição Portuguesa: “Art. 24.5. A privação da liberdade contra o disposto na Constituição e na lei 
constitui o Estado no dever de indemnizar o lesado nos termos que a lei estabelecer.” 
131 Constituição Portuguesa: “Art. 28. 1. 1. A detenção será submetida, no prazo máximo de quarenta e oito 
horas, a apreciação judicial, para restituição à liberdade ou imposição de medida de coacção adequada, devendo 
o juiz conhecer das causas que a determinaram e comunicá-las ao detido, interrogá-lo e dar-lhe oportunidade de 
defesa. 
2. A prisão preventiva tem natureza excepcional, não sendo decretada nem mantida sempre que possa ser 
aplicada caução ou outra medida mais favorável prevista na lei. 
3. A decisão judicial que ordene ou mantenha uma medida de privação da liberdade deve ser logo comunicada a 
parente ou pessoa da confiança do detido, por este indicados. 
4. A prisão preventiva está sujeita aos prazos estabelecidos na lei. 
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 O diploma processual penal português, por sua vez, estabelece em seu art. 191.1. que 

“a liberdade das pessoas só poderá ser limitada, total ou parcialmente, em função de 

exigências processuais de natureza cautelar, pelas medidas de coação e de garantia patrimonial 

previstas em lei”. Tal medida, em consonância com o art. 204, não será decretada senão diante 

de algumas exigências processuais denotativas do periculum in mora, senão vejamos: 

Art. 204º. Nenhuma medida de coacção prevista no capítulo anterior, à excepção 
da que se contém no artigo 196.º, pode ser aplicada se em concreto se não verificar: 
a) Fuga ou perigo de fuga; 
b) Perigo de perturbação do decurso do inquérito ou da instrução do processo e, 
nomeadamente, perigo para a aquisição, conservação ou veracidade da prova; ou 

c) Perigo, em razão da natureza e das circunstâncias do crime ou da personalidade 
do arguido, de perturbação da ordem e da tranquilidade públicas ou de continuação 
da actividade criminosa. 

 Breve análise do dispositivo acima transcrito permite constatar que a prisão preventiva 

portuguesa engloba as funções da prisão temporária, tutelando o inquérito policial. A 

aplicação da custódia preventiva, porém, dar-se-á apenas quando se mostrarem inadequadas 

ou insuficientes as outras medidas de coação previstas no ordenamento processual penal 

português, conforme a orientação presente no art. 193.2.132 Dessa feita, cabe ao princípio da 

proporcionalidade a função de regular o uso das providências cautelares. 

 A Constituição espanhola, na esteira dos países democráticos regidos pelos valores da 

liberdade e dignidade da pessoa humana, acolhe o princípio da presunção de inocência em seu 

ordenamento jurídico, estabelecendo em seu art. 17.1 que “toda persona tiene derecho a la 

libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo 

establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.” Nos itens 

seguintes do mesmo artigo133, seguindo a linha da Carta Magna portuguesa, a lei maior 

espanhola disciplina o instituto da detención preventiva, a qual não poderá durar além do 

                                                 
132 Código de Processo Penal Português: “Art. 193.2. A prisão preventiva só pode ser aplicada quando se 
revelarem inadequadas ou insuficientes as outras medidas de coacção.” 
133 Constitución Española: “Artículo 17. 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente 
necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en 
el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad 
judicial. 
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus 
derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de 
abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. 
4. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de 
toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión 
provisional.” 
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tempo estritamente necessário à apuração dos fatos e estará limitada ao prazo máximo de 72 

horas. Ao detido cabe o direito de ser informado de seus direitos, bem como das razões de sua 

detenção, sendo-lhe ainda permitida a assistência ao advogado, nos termos da lei. Além disso, 

não poderá ser forçado a confessar, ou mantido sob custódia, uma vez findo o prazo da 

medida constritiva.   

A lei ordinária espanhola, por sua vez, prevê na LECrim – Ley de Enjuiciamiento 

Criminal – o instituto da detención gubernativa, o qual visa impedir que um suspeito se 

subtraia à ação da justiça, frustrando eventual execução penal futura. É dever da autoridade 

policial efetuar a custódia preventiva nas hipóteses previstas no artigo 492, verbis: 

Artículo 192. La Autoridad o agente de Policía judicial tendrá obligación de 
detener: 
1. 1. A cualquiera que se halle en alguno de los casos del artículo 490. 
2. Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código pena 
superior a la de prisión correccional. 
3. Al procesado por delito a que esté señalada pena inferior, si sus antecedentes o las 
circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando fuere 
llamado por la Autoridad judicial. 
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior al procesado que preste en el acto 
fianza bastante, a juicio de la Autoridad o agente que intente detenerlo, para 
presumir racionalmente que comparecerá cuando le llame el Juez o Tribunal 
competente. 
4. Al que estuviere en el caso del número anterior, aunque todavía no se hallase 
procesado, con tal que concurran las dos circunstancias siguientes: 

1. Que la Autoridad o agente tenga motivos racionalmente bastantes para creer 
en la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito. 

2. Que los tenga también bastantes para creer que la persona a quien intente 
detener tuvo participación en él. 

A autoridade policial terá o prazo de 24 horas para entregar o preso ao juiz ou colocá-

lo em liberdade sob pena de ser responsabilizada penalmente (art. 406, LECrim134). Tal lapso 

temporal conflita com o estabelecido em sede constitucional, a qual permite a medida cautelar 

por três dias. Tal antinomia é solucionada pela adoção do prazo mais elástico garantido pela 

Lei Maior, a qual é posterior ao diploma processual penal, tendo-o parcialmente revogado, 

além de hierarquicamente superior.  

Uma vez apresentado o detido ao juiz, poderá este, dentro do prazo de 72 horas, 

converter a detenção em prisão provisória, uma vez presentes os requisitos constantes do art. 

                                                 
134 Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Artículo 496. El particular, Autoridad o agente de Policía judicial que 
detuviere a una persona en virtud de lo dispuesto en los precedentes arts, deberá ponerla en libertad o entregarla 
al Juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto 
de la misma. Si demorare la entrega, incurrirá en la responsabilidad que establece el Código Penal, si la dilación 
hubiere excedido de veinticuatro horas.” 
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503, deixá-la sem efeito ou conceder a liberdade provisória135. Para tanto, designará audiência 

em que notificará o representante do Ministério Público (fiscal), o imputado e seu defensor, 

constituído ou designado, podendo realizar-se nessa ocasião uma instrução sumária e debates, 

os quais ajudarão o magistrado a formar seu convencimento. Da decisão é cabível recurso de 

apelação junto à Audiência Provincial.  

Durante o período de detenção, o juiz poderá, ainda, requerer informações e conhecer 

da situação do detido e de onde se encontre136. 

 A Constituição italiana em seu art. 13 declara inviolável a liberdade pessoal, a qual não 

poderá ser restrita senão mediante decisão fundamentada da autoridade judicial, e ainda assim 

unicamente em caso de excepcional necessidade e urgência. As custódias provisórias têm sua 

duração limitada por lei, e uma vez efetuadas as detenções pelas autoridades policiais deverão 

ser comunicadas à autoridade judicial dentro de 48 horas, cabendo ao magistrado validá-la em 

igual prazo sob pena de revogação da medida e perda de seus efeitos. Nas palavras do 

constituinte italiano: 

Art. 13. La libertà personale è inviolabile. 
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, 
né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato 
dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. 
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, 
l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono 
essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li 
convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di 
ogni effetto. 
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a 
restrizioni di libertà. 
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. 

 A retenção temporária do investigado, chamada de fermo (do vocábulo italiano 

fermare; em português, deter) encontra-se inicialmente na Lei Delegada italiana, a qual 

estabelece em seus art. 32 e 34 que, além das hipóteses de flagrante delito, constitui 

igualmente dever da polícia judiciária efetuar, e do Ministério Público resolver acerca do 

                                                 
135 Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Artículo 497. Si el Juez o Tribunal a quien se hiciese la entrega fuere el 
propio de la causa, y la detención se hubiese hecho según lo dispuesto en los números 1, 2 y 6, y caso referente al 
procesado del 7 del artículo 490, y 2, 3, y 4 del artículo 492, elevará la detención a prisión, o la dejará sin efecto, 
en el término de setenta y dos horas, a contar desde que el detenido le hubiese sido entregado.” 
136 Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Artículo 520.3 bis. Durante la detención, el Juez podrá en todo momento 
requerir información y conocer, personalmente o mediante delegación en el Juez de Instrucción del partido o 
demarcación donde se encuentre el detenido, la situación de éste.” 
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fermo em face de indivíduo contra quem pesem fortes indícios de prática de delitos graves, em 

havendo comprovado período de fuga.  

O Codice di Procedura Penale repete a regra constante da Lei Delegada137, 

especificando quais graves delitos ensejariam a implementação do fermo, dentre eles os 

crimes punidos com a pena de ergastolo (equivalente à prisão perpétua).  

Estabelece a legislação processual penal italiana que a polícia judiciária colocará o 

encarcerado à disposição do Ministério Público em prazo não superior às 24 horas posteriores 

à realização do fermo, cabendo ao parquet liberar o indivíduo de imediato caso não subsistam 

as condições legais autorizadoras da custódia, ou colocá-lo à disposição do juiz dentro de 48 

horas para que este designe audiência de convalidação138. Ouvidos, nessa ocasião, o órgão 

acusador e o defensor do suspeito, o juiz decidirá sobre a legalidade da detenção, deliberando 

pela conversão da ordem em arresto, ou pela imposição de alguma outra medida coercitiva, 

ou ainda restituindo a liberdade ao investigado.  

  A Carta Magna francesa é sucinta ao determinar que “ninguém poderá ser detido 

arbitrariamente”, incumbindo a autoridade judicial, a quem atribui o status de gardienne de La 

liberte individuelle, do respeito à garantia fundamental da liberdade139.  

                                                 
137 Codice di Procedura Penale: “Artt. 384 Fermo di indiziato di delitto  
1. Anche fuori dei casi di flagranza (230 coord.), quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato 
il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il 
quale la legge stabilisce la pena (379) dell`ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e 
superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi .  
2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli 
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) procedono al fermo di propria iniziativa. 
3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato 
l`indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l`indiziato sia per darsi 
alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.” 
 
138 Codice di Procedura Penale: “Artt. 390 Richiesta di convalida dell`arresto o del fermo 
1. Entro quarantotto ore dall`arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata 
liberazione dell`arrestato o del fermato (121 att.), richiede la convalida (122 att.) al giudice per le indagini 
preliminari (328) competente in relazione al luogo dove l`arresto o il fermo Ë stato eseguito. 
2. Il giudice fissa l`udienza di convalida al pi˜ presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone 
avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore. 
3. L`arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1. 
3 bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l`udienza di convalida, le 
richieste in ordine alla libertý personale con gli elementi su cui le stesse si fondano . 
139 Constitution de la République française: “Article 66. Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité 
judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la 
loi.” 
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 A legislação processual penal francesa especifica, em seu artigo preliminar, que o 

procedimento processual transcorrerá do modo mais equitativo e contraditório, sendo ainda 

preservado o equilíbrio entre partes, evidenciando a opção que do legislador francês pelo 

sistema acusatório. Consagra, ainda, o princípio da presunção de inocência, submetendo as 

medidas de privação de liberdade porventura decretáveis em face de um suspeito à decisão e 

controle de autoridade judicial, em atendimento a finalidades estritamente processuais e nunca 

desrespeitando o super princípio da dignidade da pessoa humana. In verbis:  

Article préliminaire: I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et 
préserver l'équilibre des droits des parties. 
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des 
autorités de jugement. 
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les 
mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. 
II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes 
au cours de toute procédure pénale. 
III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa 
culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont 
prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. 
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un 
défenseur. 
Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur 
décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être 
strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de 
l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. 
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans 
un délai raisonnable. 
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une 
autre juridiction. 

 Adiante em seu art. 77, o Code de procédure pénale faculta à autoridade policial deter 

e manter à sua disposição, por no máximo 24 horas, pessoa contra quem pesem indícios acerca 

do cometimento ou tentativa de perpetração de figura delituosa, quando necessário para o bom 

transcorrer das investigações. Efetuada a custódia, a autoridade coatora tem o dever de 

informá-la imediatamente ao Ministério Público, o qual poderá anuir na prorrogação do 

cárcere, por igual período, desde que ainda não esgotadas as 24 horas iniciais e apresentado o 

indivíduo previamente ao parquet140.  

 Findo o prazo da medida cautelar, o suspeito será liberado pelo Ministério Público 

caso contra ele nada fique provado. Poderá o órgão acusador, todavia, representar pela 

manutenção da custódia e sua eventual convalidação em preventiva, através de pedido escrito 
                                                 
140 Code de procédure pénale: “Article 77. L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, 
garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de 
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le 
procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures (...).” 
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e devidamente fundamentado, encarregando-se de apresentar o indivíduo perante juiz de 

instrução para interrogatório. O juiz de instrução, por sua vez, interrogará o suspeito e, 

convencido de sua inocência, relaxará a prisão; reconhecendo, em oposição, a necessidade de 

manutenção da medida, encaminhará a representação do parquet à apreciação do juiz de 

liberdades141.  

 Após debate contraditório em audiência, o juiz de liberdades decidirá acerca da 

continuidade da prisão, revogando a medida, convertendo-a em preventiva - caso em que não 

excederá o prazo razoável e estritamente necessário com base na gravidade dos fatos e 

complexidade das investigações - ou impondo ao investigado medidas proporcionais de 

fiscalização ou controle142.  

 A Lei Fundamental alemã erige, logo em seu art. 1º, a dignidade da pessoa humana 

como expressão maior de seu ordenamento jurídico, cabendo consequentemente aos Poderes 

Públicos o respeito e a tutela a este valor supremo, destacando ainda que o reconhecimento, 

por parte do povo de alemão, da existência dos direitos fundamentais, invioláveis e 

inalienáveis, como condição básica para a sobrevivência de qualquer comunidade humana.  

                                                 
141 Code de procédure pénale: “Article 133. La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les 
vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le 
juge désigné par celui-ci pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son 
placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut, la personne est remise 
en liberté. Les dispositions de l'article 126 sont applicables (...)” 
142 Code de procédure pénale: “Article 145-1. En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder 
quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit 
à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle 
encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans. 
Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la 
détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément 
aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux 
dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième 
alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions 
de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à 
deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la 
personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion 
de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans 
d'emprisonnement. 
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en 
liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une 
particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux 
ans prévue au présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en 
examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités 
prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-
1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207.” 
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 Mais adiante, em seu art. 119, § 1º, a Carta Magna consigna a possibilidade de 

restrição à liberdade individual somente em virtude de lei formal e seguindo os requisitos e 

procedimento nela contemplados, cabendo ao juiz pronunciar-se sem demora sobre a 

legalidade da custódia e necessidade de sua manutenção. 

 Ainda naquele artigo, determina a constituição alemã que as detenções, autorizadas e 

reguladas em lei, serão ordenadas por autoridade judicial e submetidas à apreciação do juiz, 

sendo vedado à polícia deter ou deixar sob guarda qualquer pessoa para além do dia seguinte 

ao da prisão. Tratando-se de indivíduo suspeito pela prática de delito e detido 

provisoriamente, deverá ser levado, no máximo no dia seguinte ao da detenção, à presença de 

um juiz que lhe levará ao conhecimento os motivos de sua detenção, interrogando-o e 

possibilitando-lhe formulação de defesa antes de deliberar sobre a imposição ou não de 

medida em caráter preventivo, motivadamente e por escrito. 
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4. A REALIDADE DA PRISÃO TEMPORÁRIA NO BRASIL 

 

  Prestes a completar duas décadas de existência, a Lei 7.960/89 não cessa em causar 

polêmica no cenário jurídico brasileiro, dividindo a opinião dos expoentes do processo penal 

pátrio quanto a diversos aspectos de sua existência, desde a disciplina jurídica e o alcance do 

instituto da prisão temporária, até sua alegada inconstitucionalidade e, mais recentemente, seu 

uso indiscriminado nas mega operações organizadas pela polícia judiciária. O fato é que se 

trata de diploma legal apto a provocar reações tão extremadas quanto a medida constritiva que 

disciplina, algumas contra, e outras a favor.  

 Jayme Walmer de Freitas143 manifesta-se abertamente a favor do instituto: 

A prisão temporária tem vários pontos favoráveis, e dentre eles se destaca o de ser 
um instrumento ágil e eficaz no deslinde de crimes graves, a despeito da falta de 
recursos, mormente de inteligência, dos organismos policiais. Embora se atinja a 
liberdade pessoal com elementos probatórios escassos, a polícia tem conseguido, 
diariamente, a elucidação de crimes bárbaros e de extrema gravidade. O dia-a-dia 
forense tem confirmado essa assertiva. 

 Já Tourinho Filho144 tece crítica ferina à medida, ao afirmar que “de qualquer sorte, 

mesmo sem a incomunicabilidade, a prisão temporária é medida odiosa e arbitrária, porque 

decretada sem real necessidade”. Na mesma esteira, Mirabete145, ao taxá-la de “draconiana” e 

considerá-la “contrária à tradição do processo penal brasileiro”. 

 Partidário da corrente intermediária da doutrina, a qual reconhece a utilidade da 

custódia temporária na instrumentalização da etapa preliminar da persecução penal, 

condicionando, todavia, o instituto a uma interpretação garantista, com vistas a coibir eventual 

desrespeito aos direitos fundamentais constitucionalmente tutelados, assevera Luís Geraldo 

Sant’Ana Lanfredi146: 

(...) as disposições da Lei n. 7.960/89 parecem ignorar, escapar e discrepar de um 
matiz garantista, que, definitivamente, se pretende compor e definir, dentro do 
possível, como critério para interpretar todas as vicissitudes derivadas da prisão 
temporária, acomodando a plena convivência dessa excepcional medida com as 
garantias fundamentais consolidadas na Constituição Federal de 1988. (...) Contudo 

                                                 
143 FREITAS, Jayme Walmer de. Ob.Cit., p. 91. 
144 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Ob.Cit., p. 486. 
145 MIRABETE, Júlio Fabrinni. Ob.Cit., p. 398. 
146 LANFREDI, Luís Geraldo Sant’Ana. Ob.Cit., p.p. 164, 165. 
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levar adiante essas bandeiras transpira um plano metodológico, não para aniquilar, 
mas objetivando afinar e conformar o cotejado e tão específico modelo de 
constrição da liberdade individual à prevalência dos direitos e liberdades 
individuais. Talvez só então, aí sim, será permitido vislumbrar não apenas a plena 
legalidade, como também, e em essência, a própria legitimidade de uma medida 
que, para todos os efeitos, se presta a ser (e deve efetivamente ser) excepcional. 

De fato, a introdução de mais uma modalidade de prisão cautelar no ordenamento 

jurídico brasileiro foi largamente influenciada pelo contexto histórico que se manifestava ao 

final da década de oitenta do século passado, conforme tivemos outrora a oportunidade de 

analisar com brevidade. A criação do instituto da prisão temporária representou, por 

conseguinte, uma tentativa estatal de otimizar sua capacidade em elucidar os delitos que 

despontavam em meio a uma sociedade de risco, fruto da evolução tecnológica e do processo 

irrefreável da Globalização. 

O progresso da ciência e tecnologia mostra seus efeitos negativos ao criar novos bens 

jurídicos, os quais reclamam tutela personalizada, além de potencializar os danos causáveis 

aos bens jurídicos clássicos, como a vida, o patrimônio e a integridade física. Delitos de alta 

complexidade, como as organizações criminosas e os crimes de colarinho branco, bem como 

de elevada repercussão social, como o narcotráfico e a indústria dos sequestros, reclamam 

medidas enérgicas e eficientes por parte do Poder Público, e este recorre ao Direito e Processo 

Penal atendendo aos anseios de uma sociedade assustada e essencialmente leiga em matéria 

jurídica. Nas palavras de Pedro Braga147, em seu artigo A Sociedade de Risco e o Direito 

Penal: 

Como já foi dito – e insistimos –, a agressão ao meio ambiente, o crime organizado 
(a infiltração do aparelho de estado por delinqüentes), a lavagem de dinheiro, a 
corrupção ativa e passiva dos agentes públicos, o crime do colarinho branco, o 
narcotráfico que estabelece uma relação promíscua com detentores de poder 
político, os megarriscos, todos comprometem a saúde mental da população, que 
perde as certezas e até as ilusões, e colocam em xeque o próprio futuro da 
humanidade como um todo. 

 Detentor do monopólio de distribuição da justiça, o Estado enxergou a necessidade da 

criação de mais uma ferramenta de tutela penal, desta vez destinada especificamente à 

salvaguarda da etapa pré-processual da persecução penal, visto que as demais custódias 

disponíveis no ordenamento jurídico eram aplicáveis tão somente após a instauração da 

relação processual.  

                                                 
147 BRAGA, Pedro. A Sociedade de Risco e o Direito Penal. Revista de Informação Legislativa., Brasília a. 42, 
n. 168, p. 155-166, out./dez. 2005. 
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Alguns doutrinadores afirmam que a prisão temporária seria nada mais do que um 

instituto “tapa buraco” da prisão preventiva, uma vez que esta medida cautelar, em que pese 

seu largo alcance, destinar-se-ia à tutela do processo penal, sendo incabível durante o 

inquérito policial. Decorrente daí a posição defendida por parte minoritária da doutrina no 

sentido da necessidade da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, 

constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão temporária.  

Apesar da vagueza de alguns dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, 

como a “garantia da ordem pública”, cuja amplitude acabaria fatalmente englobando as 

hipóteses de cabimento da prisão temporária, não há que se cogitar da vinculação entre as 

duas custódias. Além disso, ressalte-se o esforço por parte da doutrina e jurisprudência em 

delimitar os conceitos elásticos que justificam a preventiva, com base nos princípios e 

garantias constitucionais, evitando os excessos e o uso indevido do instituto. 

Movido oficialmente pela necessidade de criação de um instrumento ágil, útil à 

investigação de crimes de alto nível de complexidade e potencial ofensivo, e oficiosamente 

pela esperança de mitigação dos índices de criminalidade crescentes no país, o Estado buscou 

inspiração na doutrina estrangeira e instituiu a custódia temporária. Para tanto, alegando 

relevância e urgência, lançou mão do espécime legislativo mais controverso possível para a 

criação do instituto: a medida provisória. Os doutrinadores pátrios, já envolvidos em intensos 

debates acerca da necessidade da medida e da idoneidade de seus fins, acrescentaram mais um 

polêmico tópico à discussão: a inconstitucionalidade da lei por vício de origem.  

Conservando quase em sua inteireza os termos do diploma original, adveio a Lei 

7.960/89, carregando o estigma de uma má redação que em muito dificultava – e ainda 

dificulta – a interpretação sobre seu âmbito de extensão. Mais um poderoso argumento para os 

ardorosos defensores da tese da inconstitucionalidade, os quais igualmente, já algum tempo, 

vinham pregando a incompatibilidade do novo instituto com o princípio da presunção de 

inocência. Tais correntes doutrinárias forneceram as bases teóricas que para as ações diretas 

de inconstitucionalidade propostas junto ao Supremo Tribunal Federal, visando – sem sucesso 

- à expurgação definitiva da prisão temporária do ordenamento jurídico pátrio.  

Passados quase vinte anos desde a implantação da prisão temporária em nosso país, e 

superadas algumas antigas controvérsias acerca do instituto – como a tese da 
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inconstitucionalidade material, como se verá adiante - as preocupações se deslocam do ponto 

de vista teórico para a realidade prática, constatado o uso indiscriminado da medida 

constritiva e a deturpação de sua finalidade pelas polícias judiciárias, em suas operações de 

grande porte em combate ao crime organizado. Tais operações vêm gerando enorme 

repercussão no meio social, uma vez que contam com ampla cobertura dos meios de 

comunicação de massa, expondo desnecessariamente os indivíduos detidos temporariamente e 

ferindo de morte seus direitos e garantias fundamentais.  

Desnecessário ressaltar que tal arbitrariedade tem causado fortes reações na doutrina, 

conforme facilmente se depreende das palavras de Dyrcey Cintra Jr.148, em seu artigo Prisão 

temporária, o arbítrio tolerado, verbis: 

(...) sob a aparência de uma necessidade bem camuflada pela retórica da lei – que 
apenas aparentemente garantiria a possibilidade de fundamentação do 
constrangimento “legal” pelo juiz -, o instituto veio para consagrar, “legalizando”, 
as tais prisões para averiguações, arbitrárias, feitas pela polícia. Agora, aumentando 
a gravidade, o Judiciário as tem deferido, de regra, com base exclusiva na afirmação 
de imprescindibilidade feita pela autoridade policial. Argumenta-se haver sempre 
muito cuidado na decretação de tais prisões. Mas, quais seriam os critérios usados 
se os Delegados de Polícia não têm, normalmente, mais que sua afirmativa de 
necessidade para requerê-las?    

 Tal prática abusiva mostra-se incompatível com o Estado Democrático de Direito, o 

qual impõe a percepção do sistema jurídico como ferramenta de reconhecimento e valorização 

dos direitos, liberdades e garantias individuais dos cidadãos em face do Estado. A afronta 

grave aos princípios constitucionais relacionados às medidas cautelares de natureza pessoal, 

em especial ao princípio da proporcionalidade - mais especificamente em seu vetor 

necessidade ou subsidiariedade149 – implica na urgência da introdução de medidas cautelares 

diversas da prisão temporária, possibilitando ao juiz a adoção de alternativas igualmente 

adequadas e eficientes para a tutela do inquérito judicial.   

 

                                                 
148 CINTRA JR., Dyrcey Aguiar Dias. Prisão temporária, o arbítrio tolerado. Boletim IBCCRIM , nº. 15 –
Abril/1994. Disponível em: <www.ibccrim.org.br>. Acesso em: 24 mar. 2009. 
149 Sobre o tema, esclarece Roberto Schietti: “Também denominado princípio da intervenção mínima, da 
indispensabilidade, ou da proibição de excesso, essa máxima significa que, além de adequada ou idônea para 
atingir o fim esperado, a medida cautelar deve ser a alternativa menos onerosa ou gravosa, sob a ótica do sujeito 
passivo, entre as previstas em lei.” E adiante completa: “Trata-se de uma escolha comparativa, entre duas ou 
mais disponíveis, igualmente idôneas para atingir o objetivo a que se propõe com a providência cautelar, 
cumprindo ao magistrado, portanto, identificar e escolher qual delas representa a menor lesão ao direito à 
liberdade do investigado ou acusado, sem prejuízo do resultado concreto e da efetividade da iniciativa.” (CRUZ, 
Roberto Schietti Machado de. Ob.Cit., pp. 97, 98). 
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4.1. Controvérsias Acerca da Constitucionalidade da Lei 7.960/89 

 

 A cizânia doutrinária acerca da constitucionalidade da prisão temporária teve início 

apenas alguns dias após a publicação da Medida Provisória nº. 111, em 24 de novembro de 

1989. O primeiro alvo da crítica dos doutrinadores foi a origem da medida, concebida através 

da iniciativa do Poder Executivo, utilizando-se da competência a si atribuída pela Carta 

Magna de 1988 em seu art. 62. A Ordem dos Advogados do Brasil e boa parte dos 

processualistas pátrios não tardaram em demonstrar sua ojeriza ao novo diploma, o qual 

nascia viciado pela origem espúria de não emanar do Poder Legislativo. 

 A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu art. 62, que em caso de relevância e 

urgência, será lícito ao Presidente da República a adoção de medidas provisórias, as quais 

terão força de lei, devendo ser imediatamente submetidas à apreciação do Congresso 

Nacional. Tais medidas, que têm como antecedente histórico imediato a figura indesejada do 

antigo decreto-lei, previsto na constituição anterior, larga e abusivamente utilizado pelo Chefe 

do Executivo e símbolo da invasão de competência do poder legiferante, foram idealizadas a 

partir do modelo italiano150.  

 A princípio, com arrimo na atual redação §1º do art. 62 da Lei Maior, seria impossível 

a introdução do instituto da prisão temporária no ordenamento jurídico brasileiro através de 

medida provisória, uma vez que o direito processual penal encontra-se entre as matérias sobre 

as quais é vedada a edição de medida de urgência151. Entretanto, a atual redação do artigo foi 

dada pela Emenda Constitucional nº. 32, de 2001, a qual revogou o parágrafo único, incluindo 

mais doze, disciplinando minuciosamente o procedimento das medidas provisórias.  

                                                 
150 Segundo Alexandre de Moraes: “O art. 77 da Constituição Italiana prevê os chamados decretilegge in casi 
straordinarí di necessita e d’urgenza (decretos-lei em casos extraordinários de necessidade e urgência), prevendo 
que em caso extraordinário de necessidade e urgência, o Governo adotará, sob sua responsabilidade, providências 
provisórias com força de lei, devendo apresentá-las imediatamente à Câmara, para sua conversão. Estipula, 
ainda, que o decreto perderá eficácia retroativamente se não houver a conversão em lei, no prazo de 60 dias de 
sua publicação, devendo a Câmara regulamentar as relações jurídicas resultantes do decreto-lei não convertido 
em lei.” (MORAES, Alexandre de. Ob.Cit., p. 600). 
151 Constituição Federal de 1988: “Art. 62. §1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:  
I - relativa a:  
(...) 
b) direito penal, processual penal e processual civil;”  
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 À época da edição da Medida Provisória nº. 111 não havia no texto constitucional 

qualquer limitação quanto às matérias sobre as quais as medidas poderiam versar. A única 

ferramenta de controle do uso das MPs eram os critérios de relevância e urgência impostos 

pelo constituinte originário, estas as únicas linhas estabelecendo o limite entre o uso regular e 

o excessivo do extraordinário poder de legislar por parte do Poder Executivo.  

 Alberto Silva Franco, porta-voz da parcela da doutrina que se rebelou contra a edição 

da MP nº. 111, posicionou-se pela inconstitucionalidade do diploma por afronta ao princípio 

da legalidade. Segundo o renomado jurista, tratando-se a prisão temporária de instrumento 

processual penal coercitivo, ofensivo à liberdade individual, submeter-se-ia ao princípio da 

reserva absoluta de lei, ou seja, somente poderia ser introduzido no ordenamento jurídico 

pátrio através do procedimento legiferante regulamentado pela Carta Magna de 1988152. O 

fato de ser fruto da função legislativa atípica reservada ao Poder Executivo para situações de 

exceção e emergência, ao invés de concebida pela iniciativa do poder competente, seguindo os 

ditames regulares de tramitação das leis ordinárias, haveria eivado de inconstitucionalidade o 

diploma legal em questão, vício insanável até mesmo pela conversão da medida em lei. 

Mostra-se, dessa feita, contrário à possibilidade de conversão da MP ao afirmar que153: 

Entendimento diverso equipararia a lei de conversão em lei em sentido estrito, 
subverteria as competências prefixadas na Constituição Federal e poria em sério 
risco o Estado Democrático de Direito na medida em que o Poder Executivo, por 
estar seguro de contar com maioria parlamentar, se sentiria livre para invadir, sem 
outros questionamentos, a reserva de competência do Congresso Nacional. 

 Determinado a suspender imediatamente os efeitos da MP nº. 111, o Conselho 

Nacional da OAB ajuizou junto ao Supremo Tribunal Federal uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, por medida cautelar – ADIn nº. 162-1/DF. Os argumentos usados pelos 

impetrantes da demanda residiam, principalmente, na ausência dos requisitos de relevância e 

urgência que autorizadores das MPs, apontando, ainda, alguns outros aspectos de legalidade 

questionável constantes do referido diploma, como a incomunicabilidade do preso e a criação 

de nova figura típica de abuso de autoridade. Ainda de acordo com o Conselho Federal da 

OAB, na figura de seu representante legal, Dr. Ophir Filgueiras Cavalcante: 

                                                 
152 Constituição Federal de 1988: “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 
(...)” 
153 FRANCO, Alberto Silva. Ob.Cit., p. 472. 
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O próprio Sr. Presidente da República reconheceu que a criação desta modalidade 
de “prisão provisória” – a prisão temporária de suspeito – é matéria cujo tratamento 
deve ir através de lei federal ordinária, após amplo debate no Congresso Nacional, 
tanto assim que enviou àquela Casa Legislativa, em meados de setembro deste ano 
de 1989, projeto de lei de conteúdo semelhante ao da Medida Provisória ora 
editada.  
Os estudiosos do Direito Processual Penal bem sabem que a referida idéia – a prisão 
temporária de suspeito – é polêmica. Desde o Projeto de Lei nº. 633/75 (Projeto de 
Novo C.P.P.), inspirado no conhecido “Anteprojeto José Frederico Marques”, vem 
se discutindo no Brasil, no Congresso Nacional, em Seminários Jurídicos e na 
OAB, sobre a malsinada proposta, que, por via oblíqua, visa legitimar a prática 
viciosa e abusiva das autoridades de Polícia Civil, conhecida como “prisão para 
averiguações”, fonte primária das arbitrariedades contra a pessoa humana presa.  
A invocação, na Exposição de Motivos, do recente escândalo das remessas cambiais 
fraudulentas, não serve para justificar a Medida Provisória baixada, uma vez que a 
edição de norma processual penal, ou de norma penal, que tem caráter duradouro, 
não deve ser vinculada a este ou aquele caso concreto.  
Ademais, o caso trazido à colação – remessas cambiais – já vem sendo investigado 
pela Polícia Federal há vários meses, como noticiado pelo Sr. Ministro da Justiça, 
com prova tipicamente documental. 
Não há, desta sorte, os requisitos constitucionais de “relevância” e “urgência” na 
Medida Provisória questionada, que fere o art. 62 da C.F./88. 
(...) 
Outra inconstitucionalidade encontra-se no §1º do art. 3º da mesma Medida 
Temporária nº. 111, que prevê a incomunicabilidade do preso, face ao inciso LXIII 
do art. 5º, da Constituição da República, que garante ao preso “assistência da 
família e do advogado”. 
(...) 
Há outra inconstitucionalidade intransponível no art. 4º da Medida Provisória nº. 
111, que criou tipo penal novo, diante do disposto no art. 5º, inciso XXXIX, da 
C.F./88, que consagra o princípio da reserva legal: “não há crime sem lei anterior 
que o defina”. (grifos do autor) 

 Uma semana antes da publicação da Lei nº. 7.960/89, no dia 14 de dezembro de 1989, 

o Tribunal Pleno do STF decidiu pela rejeição da liminar pleiteada154, acompanhando a 

maioria o voto do Ministro relator, Moreira Alves. Em minoria, e a favor da concessão da 

medida cautelar, restaram vencidos os votos dos Ministros Celso de Mello e Sepúlveda 

Pertence.  
                                                 
154 Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida Provisória nº 111/89. Prisão Temporária. Pedido de liminar. - 
Os conceitos de relevância e de urgência a que se refere o artigo 62 da Constituição, como pressupostos para a 
edição de Medidas Provisórias, decorrem, em princípio, do Juízo discricionário de oportunidade e de valor do 
Presidente da República, mas admitem o controle judiciário quando ao excesso do poder de legislar, o que, no 
caso, não se evidencia de pronto. - A prisão temporária prevista no artigo 2º da referida Medida Provisória não é 
medida compulsória a ser obrigatoriamente decretada pelo juiz, já que o despacho que a deferir deve ser 
devidamente fundamentado, conforme o exige o parágrafo 2º do mesmo dispositivo. - Nessa oportunidade 
processual, não se evidencia manifesta incompatibilidade entre o parágrafo 1º do artigo 3º da Medida Provisória 
nº 111 e o disposto no inciso LXIII do artigo 5º da Constituição, em face do que se contém no parágrafo 2º do 
artigo 3º daquela, quanto à comunicação do preso com o seu advogado. - Embora seja relevante juridicamente a 
argüição de inconstitucionalidade da criação de delito por Medida Provisória, não está presente o requisito da 
conveniência, pois o artigo 4º da citada Medida Provisória, impugnado sob esse fundamento, apenas se destina a 
coibir abuso de autoridades contra a liberdade individual. - A disposição de natureza processual, constante do 
artigo 5º da Medida Provisória nº 111, que estabelece plantão de 24 horas em todas as Comarcas e Sessões 
Judiciais do País, não tem o relevo jurídico necessário para a concessão de providência excepcional como é 
concessão de liminar, em ação direta de inconstitucionalidade. - Pedido de liminar indeferido. (STF, ADInMC-
162/DF, Tribunal Pleno, j. 14-12-1989, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 19-9-1997). 
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Contrariando o argumento principal utilizado pelo promovente, entendeu o Ministro 

relator que os pressupostos de urgência e relevância impostos pelo texto constitucional 

estavam plenamente atendidos no caso em análise, não havendo que se falar em excesso do 

poder de legislar por parte do Poder Executivo. É o que afirma categoricamente em seu voto, 

cujo trecho transcreve-se, verbis: 

No caso, não se evidencia de pronto, na medida provisória em causa, a 
insubsistência dos requisitos da relevância e da urgência capazes de caracterizar, 
nos limites do exame de um pedido de concessão de liminar, o excesso do poder de 
legislar por parte do Executivo. Aliás, o próprio autor não nega que a adoção da 
medida provisória sob exame visa a facilitar a apuração dos crimes chamados 
hediondos e daqueles praticados contra o sistema financeiro e admite que “ninguém, 
de sã consciência neste país, pode ficar insensível à avalanche de crimes cometidos 
de modo violento e contra bens jurídicos relevantes como a vida, o patrimônio, a 
liberdade sexual, o meio ambiente e outros fundamentais à própria paz social’ (fls. 
3). E, pelo menos em princípio, não se manifesta a ausência do requisito de urgência 
sem o juízo de mérito que não se compadece com a caracterização do excesso do 
poder de legislar e, sem o qual, parece difícil que se possa inferir a falta de urgência 
de providências, no momento da edição da medida provisória, sem elementos 
objetivos inequívocos como o acentuado por BISCARETTI DE RUFFIA. Não se 
me afigura que o seja, neste examine preliminar e provisório que estou fazendo, o 
fato de já há três meses ter sido enviado ao Congresso Nacional, sem que se tenha 
notícia de sua apreciação, projeto de lei nos mesmos termos da medida provisória 
em exame, sem que, naquela época, se tenha solicitado urgência para sua 
apreciação. As causas da omissão, de fatos determinantes da urgência no presente 
ou da maior ou menor demora da tramitação no Congresso, inclusive por 
perspectiva de recesso, são fatores que, ao menos no exame perfunctório que se faz 
nessa oportunidade, demandam juízo de mérito para decisão política que refoge ao 
âmbito do manifesto excesso do poder de legislar. (grifos do autor) 

 Em que pese ter sido voto vencido, os argumentos utilizados pelo Ministro Celso de 

Mello acerca da necessidade de se restringir o alcance das medidas provisórias, sobretudo no 

que se refere a tema restritivo do direito de liberdade155, influenciou a edição da Emenda 

Constitucional nº. 32/2001, a qual cuidou em alterar o art. 62 da Lei Maior, disciplinando em 

minúcias as MPs, inclusive vedando sua edição com relação a algumas matérias, entre elas, 

direito processual penal. 

 Indeferida a liminar postulada pelo Conselho Nacional da OAB e convertida a MP nº. 

111 na Lei nº. 7.960/89 arrefeceram-se os ânimos dos defensores da tese da 

inconstitucionalidade por vício de iniciativa, visto que, ao ser aprovado – com modificações, 

                                                 
155 Nas sábias palavras do Ministro, “O texto constitucional – é bem verdade – não contém limitações materiais 
explícitas ao exercício do poder de editar medidas provisórias, diversamente do que ocorria com o decreto-lei do 
regime constitucional anterior. Essa circunstância, porém, não confere ao Presidente da República o poder de 
emanar regras materialmente legislativas, mediante edição dessa singular espécie cautelar normativa. O conteúdo 
material das medidas provisórias não abrange qualquer categoria temática, mas, tão-somente, aqueles assuntos 
cuja disciplina jurídica, por seu intermédio, se revele compatível com o sistema, e os princípios adotados por 
nossa Constituição”. 
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saliente-se – pelo Congresso Nacional, o diploma legitima-se democraticamente, uma vez 

tendo sido discutido e havendo recebido o aval da esfera de Poder que, podendo rejeitá-lo, 

achou por bem incorporá-lo definitivamente ao ordenamento jurídico pátrio por considerá-lo 

necessário e coerente com a ordem constitucional vigente. Sobre o assunto, observa Luís 

Geraldo Sant’Ana Lanfredi156: 

A reparar que a atual Carta Política impõe (como autêntica prestação positiva) a 
manifestação expressa e ativa do Congresso Nacional, sempre que o Presidente da 
República se utilize dessa forma anômala para legislar (sob pena de a matéria 
precariamente disciplinada pelo Executivo perder sua validade e eficácia) – 
diferentemente do que fazia a Constituição Federal anterior, em que a omissão do 
Congresso nacional implicava a validade plena e definitiva da iniciativa do Chefe 
do Executivo -, não se vê com grande repercussão o sugerido vício de origem, a 
ponto de visceralmente contaminar as disposições de uma lei formal, que, mal ou 
bem, se consolidou como tal diante do Poder próprio para a formulação de regras 
gerais e abstratas e também se submeteu a um ritual de discussão e aprovação, 
conquanto mais concentrado e compactado, igualmente imposto a toda e a qualquer 
lei federal.  

 Superada a tese da inconstitucionalidade por vício de origem após o advento da Lei nº. 

7.960/89, persistiu ainda durante algum tempo a tese da inconstitucionalidade material do 

instituto da prisão temporária por afronta ao princípio constitucional da presunção de 

inocência. Conforme abordado supra, tal princípio encontra-se positivado no art. 5º, inciso 

LVII, da Carta Magna de 1988, e determina que ao acusado seja atribuído o status de inocente 

até que eventual sentença condenatória em seu desfavor transite em julgado. Todos se 

presumem, pois, inocentes, cabendo ao Estado provar a culpabilidade dos acusados. 

 Uma interpretação literal do princípio da presunção de inocência implicaria 

logicamente na inconstitucionalidade de todos os espécimes de prisão provisória, não só da 

prisão temporária, uma vez que o encarceramento de investigado ou processado pressupõe a 

existência de um grau mínimo de convencimento acerca da culpa do sujeito passivo. Estar-se-

ia, fatalmente, considerando culpado alguém ainda formalmente inocente, ou não haveria 

razão alguma para a custódia provisória.  Sobre os riscos de uma interpretação meramente 

gramatical do princípio, alerta Tourinho Filho157: 

Contudo, a expressão presunção de inocência não deve ter o seu conteúdo 
semântico interpretado literalmente – caso contrário ninguém poderia ser 
processado -, mas no sentido em que foi concebido na Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão de 1789: nenhuma pena pode ser imposta ao réu 
antecipadamente. E a melhor doutrina acrescenta: a prisão antecipada se justifica 

                                                 
156 LANFREDI, Luís Geraldo Sant’Ana. Ob.Cit., p.115. 
157 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Ob.Cit., p. 62. 
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como providência exclusivamente cautelar, vale dizer, para impedir que a instrução 
criminal seja perturbada ou, então, para assegurar a efetivação da pena. 

 Apesar da adoção, pela maioria da doutrina, da terminologia presunção de inocência 

para o princípio em estudo, parte dos processualistas pátrios e estrangeiros prefere o termo 

presunção de não-culpabilidade. E o motivo para tanto é simples: na verdade, o que é vedado 

pela Lei Maior é a certeza da culpa, o que não se confunde com a presunção de inocência. Se 

assim não fosse, qual a lógica em se condenar, em primeira instância, alguém presumidamente 

inocente? A presunção é a da não-culpabilidade, juris tantum, ou seja, passível de prova em 

contrário, a qual está encarregado de reunir o órgão acusador.  

Portanto, demanda o mandamento constitucional que o indivíduo seja tratado como 

inocente até condenado em sentença irreformável, garantindo-lhe o exercício dos direitos 

humanos, civis e políticos, o que não elimina automaticamente a existência de fortes indícios 

acerca de sua culpa. Na mesma linha de pensamento, pondera Rogério Schietti158: 

(...) afirmar que o acusado é inocente se o processo somente foi instaurado 
exatamente porque se reuniram provas (ou indícios) de sua responsabilidade penal, 
a ser, evidentemente, esclarecida, em sentido positivo ou negativo, na instrução 
criminal. Ora, se indícios são fontes de presunções, com base no que rotineiramente 
acontece (id quod plerunque accidit), logo, havendo indícios de que o acusado 
cometeu determinado crime, seria de presumir-se sua culpa, pois, a não ser assim, 
uma contradição lógica estaria caracterizada. 
Daí, portanto, se infere a compreensão de que a presunção de não-culpabilidade 
deve ser vista como uma presunção de natureza política, e não meramente jurídica e 
muito menos lógica. 
Para obviar aquela contradição, basta que se dê ao princípio em foco a dimensão 
que ele, em verdade, deve possuir. Cuida-se, portanto, de asseverar que o acusado 
em um processo penal não poderá receber tratamento equivalente a alguém já 
considerado culpado, por sentença definitiva.  

 Compreendido em sua exata dimensão prática, qual seja, a de viabilizar um processo 

democrático, assegurando o pleno respeito aos direitos fundamentais do acusado e 

investigado, mormente no que se refere à ampla defesa, o princípio da não-culpabilidade 

repercute no ordenamento jurídico infraconstitucional pátrio em três aspectos principais. O 

primeiro e o segundo referem-se, respectivamente, ao ônus da prova - o qual fica a cargo do 

órgão acusador – e à sua valoração, sendo a mera dúvida quanto à sua culpabilidade suficiente 

a ensejar a absolvição do acusado. O terceiro aspecto, mais relevante ao tema deste trabalho, é 

o que se refere à imposição de qualquer prisão cautelar ao indiciado.     

                                                 
158 CRUZ, Roberto Schietti Machado de. Ob.Cit., p. 73. 
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 Em que pese a significância dos argumentos expostos supra, uma breve interpretação 

sistemática da Constituição Federal de 1988 é suficiente para constatar a legitimidade do uso 

de medidas cautelares de natureza pessoal. O legislador ordinário não vedou expressamente as 

custódias provisórias; apenas condicionou-as à prévia existência de “ordem escrita e 

fundamentada de autoridade judiciária competente”. Daí se depreende que, respeitado o 

princípio da legalidade em todos os seus desdobramentos, como a motivação, a 

excepcionalidade e a provisoriedade, não há que se falar em ofensa à Lei Maior em sede de 

prisão cautelar, e consequentemente, em sede de prisão temporária.  

 Nesse sentido manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, verbis159: 

É inquestionável que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a 
modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão temporária, prisão 
preventiva ou prisão decorrente de sentença de pronúncia) – não se revela 
incompatível com o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. 
(RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429) 

 Diante de todo o exposto, conclui-se não haver incompatibilidade entre a prisão 

temporária e o princípio da não-culpabilidade, argumento principal dos defensores da tese da 

inconstitucionalidade material. A custódia temporária é um instrumento de grande valia a 

tutelar a fase investigativa da persecução penal, apesar das valiosas opiniões em contrário, as 

quais clamam pela sua dispensabilidade e pela inidoneidade de seus fins. Sua decretação está 

sujeita à verificação dos pressupostos cautelares do fumus boni iuris e do periculum in mora, 

sendo possível somente em face de crimes de maior potencial ofensivo, escolhidos pelo 

legislador segundo um critério de juízo de reprovação social e complexidade de investigação.  

Independentemente da alegação de que detenha fins oficiosos, a prisão temporária 

igualmente não representa ofensa aos demais princípios constitucionais que regem o processo 

penal se - e somente se - interpretada sob uma perspectiva garantista e decretada mediante 

rígida observação da base legal.  Assim posiciona-se Jayme Walmer de Freitas160: 

Se partirmos do raciocínio equivocado de que toda custódia cautelar é errada, e 
excepcionalidade que a justifica perderia sentido. E o atendimento a essa 
excepcionalidade é outra característica do princípio da inocência. Quando do 
decreto da prisão temporária, o juiz deve estrita obediência à lei, devendo a prisão 
ser marcada pelo critério da necessidade. 

                                                 
159 STF, HC 68.726/DF, Rel. Min. Néri da Silveira. 
160 FREITAS, Jayme Walmer de. Ob.Cit., pp. 102, 103. 
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Em nova tentativa à expurgação da Lei nº. 7.960/89 do ordenamento jurídico pátrio, o 

Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, utilizando-se da legitimidade ativa “ad causam” a si 

atribuída pelo art. 103, inciso VIII161, da Constituição Federal de 1988, ajuizou, em julho do 

ano passado, Ação Direita de Inconstitucionalidade - com pedido de concessão de medida 

cautelar - em face da aludida lei.  

Os argumentos utilizados pelo impetrante para a declaração da inconstitucionalidade 

do diploma legal não inovam em absoluto os expressos alhures. Alega o PTB, na pessoa de 

seu representante legal, inconstitucionalidade do diploma legal por vício de iniciativa, em 

virtude de haver originado-se a partir da edição de MP, além da inconstitucionalidade material 

por ofensa às cláusulas pétreas da Carta Magna de 1988, mais especificamente os princípios 

da presunção de inocência, do devido processo legal, e da proporcionalidade em sentido 

estrito. Com relação aos dois últimos, baseia-se respectivamente o querelante da redação 

imprecisa do art. 1º da Lei 7.960/89, a qual suscita controvérsias acerca da interpretação 

correta das hipóteses de cabimento do instituto da prisão temporária, bem como na 

discrepância entre os resultados obtidos pela custódia e os meios empregados com a 

intervenção, a qual causaria sofrimento físico e mental ao preso, visando pura e simplesmente 

à obtenção de confissões. 

Conforme analisado supra, tais problemáticas apresentadas pelo postulante podem ser 

facilmente sanadas mediante a interpretação da Lei 7.960/89 em consonância com a ordem 

constitucional vigente. Doutrina e jurisprudência praticamente já firmaram entendimento no 

sentido de que a correta interpretação dos art. 1º da lei em comento passa pela conjugação de 

pelo menos uma das hipóteses presentes nos incisos I e II, quais sejam, imprescindibilidade 

para as investigações do inquérito policial e ausência de identificação ou residência fixa por 

parte do indiciado, com um dos crimes elencados nas alíneas do inciso III. No que se refere ao 

gravame causado à pessoa do preso pela medida constritiva, não se trata essencialmente de 

vício de inconstitucionalidade, mas de abuso de poder por parte da autoridade policial, a qual 

desrespeita o princípio da dignidade da pessoa humana ao submeter o encarcerado a 

tratamento degradante, o que enseja punição nas esferas cível, penal e administrativa. 

                                                 
161 Constituição Federal de 1988: “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação 
declaratória de constitucionalidade: 
(...) 
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;” 
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Remetidos em 15 de julho de 2008 os autos da ADI – 4109 ao Advogado-Geral da 

União e ao Procurador-Geral da República para que se manifestassem no prazo de cinco dias. 

Tendo aqueles, respectivamente, apresentado defesa e emitido parecer pelo não conhecimento 

da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido, foram os autos conclusos à relatora 

Ministra Carmem Lúcia ao final de março deste ano, a qual ainda não manifestou seu voto até 

a presente data. 

 

 

4.2. Policialismo x Cautelaridade: Prisão Temporária e Operações Policiais  

 

 Há quase duas décadas, a criação do instituto da prisão temporária, teve a pretensão de 

oferecer um instrumento adequado à tutela da fase pré-processual da persecução penal, 

possibilitando maior eficiência nos procedimentos investigativos referentes aos crimes de 

maior complexidade e acentuada repercussão social. Acreditava-se – e esse argumento foi 

amplamente utilizado, inclusiva na exposição de motivos da MP nº. 111 – que custódia 

temporária, já adotada largamente nos ordenamentos jurídicos alienígenas162, revelava-se 

imprescindível para que as investigações de tais delitos de alta monta fossem realizadas de 

forma satisfatória, evitando que os suspeitos se evadissem ou destruíssem provas valiosas ao 

eventual processo a ser instaurado. 

 Conforme exposto supra, a reação da doutrina a tal inovação no processo penal 

brasileiro pode ser qualificada por qualquer adjetivo a não ser indiferente, apática, ou qualquer 

um de seus inúmeros sinônimos. Alguns juristas de peso revelaram-se abertamente a favor da 

custódia, enxergando no novo instituto uma esperança para a melhoria da atividade 

investigativa policial, precária devido à falta de recursos materiais e humanos e pela falta de 

investimento em inteligência. A prisão temporária serviria, por conseguinte, como uma 

preciosa ferramenta que permitiria às polícias judiciárias reunir o maior número possível de 

provas antes que os suspeitos pudessem destruí-las, o que não se reveria muito improvável 

                                                 
162 Nesse sentido, assevera Jayme Walmer de Freitas: “A prisão temporária visa, ainda que utopicamente, a 
mitigar o alto índice de criminalidade do País. Conquanto, infelizmente, seja patente o inverso, é instituto que 
amenizou abusos policiais e permitiu melhora na investigação. Cremos que não poderia ser outro o resultado, 
pois se entronizou no País que vige há muito em praticamente todo o mundo civilizado, porque produz frutos 
benéficos para a atividade persecutória pré-processual e, consequentemente, para a persecutio criminis estatal”. 
(FREITAS, Jayme Walmer de. Ob.Cit., p. 90.) 
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tendo em vista o poderio demonstrado por tais organizações, hierarquicamente estruturada e 

com ramificações inclusive no meio político. 

 Não faltou, igualmente, quem comparasse a novel medida cautelar com a antiga e 

infame prática da prisão para averiguações, ora afirmando que a prisão temporária, tinha a 

virtude de promover sua definitiva extirpação da realidade, ora encarando-a como instrumento 

de legalização de tal temeridade. Famoso – e espinhoso – o posicionamento de Tourinho Filho 

com relação ao tema, o qual não poderíamos deixar de reproduzir, verbis163: 

No governo Costa e Silva e no governo Geisel (períodos de exceção) houve várias 
tentativas visando à criação da prisão para averiguações, coisa, aliás, que na prática 
existia e continua existindo. Contudo, aqueles que por ela propugnavam não 
lograram êxito... Passado período da ditadura, o governo democrático a instituiu 
com o nome de prisão temporária.  

 O fato é que, em que pesem as acirradas discussões que se propuseram em torno de sua 

real necessidade, da existência ou não de finalidades políticas escusas a minar-lhe a 

legitimidade, à melhor interpretação a ser dada aos seus dispositivos buscando estabelecer seu 

verdadeiro alcance, e até mesmo no que concerne à sua constitucionalidade, a Lei nº. 7.960/89 

continua em vigor, e a aplicação da prisão temporária já se encontra plenamente consolidada 

em nosso país.  

 Nos últimos anos, a custódia temporária vem sendo largamente utilizada pelas polícias 

judiciárias em suas operações de médio e grande porte, as quais visam essencialmente 

combater o crime organizado. Destaque-se o trabalho desempenhado nos últimos anos pela 

Polícia Federal promovendo mega-operações como a apelidada de Hurricane, a qual revelou, 

em abril do ano retrasado, um dos maiores escândalos na história da Justiça brasileira, 

efetuando não só a prisão de bicheiros e advogados acusados de envolvimento em jogos 

ilegais, bem como de juízes e desembargadores suspeitos de vender sentenças aos 

interessados.  

 Agindo em três estados brasileiros – Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia – além do 

Distrito Federal, a Polícia Federal reuniu mais 400 agentes na operação que desbaratou a 

                                                 
163 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Ob.Cit., p. 487. 
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máfia dos caça-níqueis, prendendo 25 pessoas e recolhendo duas toneladas de documentos, 19 

armas, mais de 500 jóias, 51 carros de luxo e milhões em dinheiro vivo164.  

 As ações organizadas da Polícia Federal têm o objetivo de combater o crime 

organizado nas suas mais variadas vertentes165, e são resultado de meses de investigação 

prévia do serviço de inteligência, o qual faz uso freqüente de recursos como escutas 

telefônicas, analisando em sigilo o funcionamento da organização criminosa. Busca-se, com 

isso, determinar a verdadeira dimensão das atividades da quadrilha, identificando todos os 

seus membros, de maior ou menor hierarquia, além de reunir indícios suficientes que 

justifiquem a adoção das medidas cautelares aptas a tutelar o inquérito policial, especialmente 

os mandados de busca e apreensão e a prisão temporária. 

 No período que vai de 2005 a 2008, a Polícia Federal realizou um total de 657 

operações em todo o país, havendo praticamente quadruplicado o número de ações 

perpetradas nos anos de 2005 e 2008166. Foi efetuado um total de 9.431 prisões – em grande 

parte, temporárias - dentre as quais 1.149 servidores públicos e 42 policiais federais. 

Desnecessário enfatizar a importância de tais operações no combate à “criminalidade do 

poder”, praticada, apoiada e acobertada por agentes fortes e em posição de domínio do cenário 

sócio-econômico e político brasileiro, causando lesões de grande significância e abrangência 

aos bens juridicamente protegidos. Como bem observa Luigi Ferrajoli167: 

(...) a criminalidade que hoje majoritariamente atenta contra direitos e bens 
fundamentais já não é a velha criminalidade de subsistência, praticada por agentes 
individuais, sobretudo marginais. A criminalidade que hoje ameaça 
majoritariamente os direitos, a democracia, a paz e o próprio futuro do nosso 

                                                 
164 AS operações da Polícia Federal. Veja Online, São Paulo, abr. 2007, Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/perguntas_respostas/operacoes_pf/index.shtml>, Acesso em: 15 mai. 
2009. 
165 Nos últimos anos, a Polícia Federal têm efetuado operações tendo como alvo a venda de sentenças judiciais 
favoráveis aos jogos ilegais (Hurricane e Têmis), compra superfaturada de ambulâncias com dinheiro público 
(Sanguessuga), combate ao contrabando (Hidra), venda de sentenças judiciais (Anaconda), tráfico internacional 
de drogas (Águia e Planador), corrupção nas delegacias do trabalho (Zaqueu), fraudes no INSS (Matusalém e 
Zumbi), extração ilegal de diamantes (Lince), adulteração de combustíveis e roubo de carga (Lince 2), remessa 
ilegal de dinheiro para o exterior (Farol da Colina), falsificação de leite em pó (Soro), facilitação de contrabando 
(Sucuri e Trânsito Livre), extorsão de empresários (Pandora), fraude em licitação de hemoderivados (Vampiro) e 
extração ilegal de madeira (Isaías). Os nomes peculiares atribuídos às operações pelos Delegados encarregados 
são geralmente relacionados ao caso, ajudando a manter o sigilo das investigações. A título de exemplo, a 
Operação Isaías recebeu tal alcunha em referência ao seguinte texto do profeta bíblico: "Restarão tão poucas 
árvores em sua floresta, que um menino poderá contá-las.", enquanto a Têmis, sobre o envolvimento de membros 
do Judiciário em crimes, usou o nome da deusa grega da Justiça. 
166 Fonte de dados: relatório de atividades do DPF publicado em 
<http://www.dpf.gov.br/DCS/Resumo_OP_2005.htm>.  
167 FERRAJOLI, Luigi apud. LANFREDI, Luís Geraldo Sant’Ana. Ob.Cit., p.47. 
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planeta é antes de tudo uma criminalidade do poder: um fenômeno já não marginal 
nem excepcional, como a criminalidade tradicional, mas sim inserido no 
funcionamento normal da sociedade. 

 A importância do instituto da prisão temporária para a investigação e combate ao crime 

organizado mostra-se cada dia mais evidente. Entretanto, breve análise aos dados estatísticos 

fornecidos pelas autoridades policiais levanta uma relevante questão: até que ponto é legítimo 

o recurso da custódia temporária para o desbaratamento das instituições criminosas? Qual o 

limite existente entre sua imprescindibilidade para o bom andamento do inquérito policial e a 

conveniência de seu uso como resposta aos anseios sociais e apelo junto à mídia? 

 Já tivemos a oportunidade de analisar que, igualmente às demais medidas cautelares de 

natureza pessoal, a prisão temporária está condicionada a uma interpretação garantista, em 

consonância com os valores elencados na Carta Magna de 1988, sob pena de sua pretendida 

eficiência acabar por se converter, na realidade, em ameaça ao jus libertatis do cidadão, base 

maior do Estado Democrático de Direito. Tal abordagem garantista se resume, assim, no 

respeito aos valores norteadores das prisões provisórias, como a excepcionalidade, a 

necessidade e a proporcionalidade. 

 A face ilegítima do uso das prisões temporárias repousa, inicialmente, na sua 

requisição desnecessária por parte das autoridades policiais e pelo Ministério Público, os quais 

já dispõem de elementos probatórios suficientes para ensejar a propositura da ação penal ou 

poderiam consegui-los por outros meios menos gravosos à liberdade dos suspeitos. Não raras 

vezes o cárcere revela-se absolutamente inútil ao progresso das investigações, uma vez que as 

interceptações telefônicas conseguidas através da instalação de escutas - com a devida 

autorização judicial –, bem como a quebra de sigilo fiscal e bancário já forneceram os dados 

substanciais a respeito do funcionamento do esquema criminoso e do papel de cada um de 

seus partícipes no cometimento do delito.  

 O automatismo de muitos magistrados ao deferir os pedidos de prisão temporária sem 

maiores considerações revela-se tão preocupante quanto o ranço de recorrer à prisão, 

demonstrado pela Polícia Judiciária. Já advertia Tornaghi168: 

O perigo do calo profissional, que insensibiliza. De tanto mandar prender, há juízes 
que terminam esquecendo os inconvenientes da prisão. Fazem aquilo como um ato 
de rotina, como o caixeiro que vende mercadorias ou o menino que joga bola 

                                                 
168 TORNAGHI, Hélio. Ob.Cit., p. 10. 
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despreocupado da sorte alheia (...). o perigo da precipitação, do açodamento, que 
impede o exame maduro das circunstâncias e conduz a erros (...); e o perigo do 
exagero, que conduz o juiz a ver fantasmas, a temer danos imaginários, a 
transformar suspeitas vagas em indícios veementes, a supor que é zelo o que na 
verdade é exacerbação do escrúpulo. 

 No caso da prisão temporária, não se pode culpar somente a natural insensibilidade 

resultante de anos de profissão pelo deferimento descuidado dos pedidos de custódia por parte 

dos magistrados. O prazo exíguo de 24 horas imposto pela Lei nº. 7.960/89, em seu art. 2º, § 

2º, para fundamentação e prolatação do despacho de prisão temporária a partir do recebimento 

da representação ou do requerimento, praticamente inviabiliza um exame detalhado de cada 

caso, sobretudo em se tratando de operações policiais de grande porte, como a Hurricane, em 

que foram cumpridos nada menos que 25 mandados de prisão. 

 A desvirtuação mais grave do uso da prisão temporária, porém, fantasma que assombra 

a doutrina desde sua criação e mostra-se presente nos dias de hoje, é o apelo midiático que 

ronda o instituto.  

Não é segredo algum que existiram razões de fundo político para a introdução dessa 

nova medida cautelar no ordenamento jurídico pátrio, em especial a contenção do aumento 

vertiginoso dos índices de criminalidade que despontavam ao final da década de 80 do século 

passado. Quase vinte anos depois, uma breve observação da realidade denota a falha de mais 

uma medida paliativa adotada pelas autoridades brasileiras, acostumadas a tentativas 

frustradas de resolução dos graves problemas da nação através dos famosos “jeitinhos”, os 

quais cedo ou tarde revelam-se invariavelmente ineficazes.  

Arrefecida pelo tempo, a oficiosa função intimidadora da prisão temporária foi 

substituída pela função apelativa. A integral cobertura pelos meios de comunicação das 

operações realizadas pela Polícia Judiciária expõe os suspeitos presos temporariamente aos 

olhares e críticas de milhões de espectadores em todo o país, sem que haja sequer a certeza de 

um futuro indiciamento e processo. Além disso, acaba fatalmente por criar uma geração de 

agentes públicos apaixonada pela fama e prestígio instantâneos advindos com o status de 

quem combate o crime a corrupção. A imprensa consegue seu show, a pretexto de bem 

informar a população, no qual as autoridades policiais protagonizam orgulhosas a figura da 

eficiência e do dever cumprido à custa da violação dos direitos fundamentais do suspeito, que 

tem sua imagem pública arruinada mesmo que nunca venha a ser efetivamente processado.  
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Em crítica sobre a Operação Nacional da Polícia Civil, realizada no dia 23 de março de 

2007 e considerada pela imprensa nacional “a maior ação policial já realizada no Brasil”, 

assevera Renato Stanziola Vieira169: 

Já se disse e é bom insistir: os números da ação policial realizada no dia 23 de 
março são, em princípio, reconfortantes. É inegável que alguma ideia de segurança 
– ao menos imediata -, pela atuação dos órgãos públicos de controle, há. Afinal, 
nós, que nos auto-intitulamos homens e mulheres de bem, aceitamos sem titubear o 
argumento de que vale a segregação do que nos é ofensivo – nós mesmos, muitas 
vezes, vendemos essa idéia. Enfim, é conhecido o discurso de que “nós” temos de 
“vencer” o “inimigo”, temos que lutar, e vencer o crime. E, claro, salve-se quem 
puder, pois a melhor defesa é o ataque, não é?  
Nesse ponto é que aparece pretensa dicotomia, entre o direito à segurança e a 
segurança do Direito. Para se ter segurança – a qualquer custo – literalmente, chega-
se a desconsiderar a segurança que o Direito deve dar, e se toma atalho de normas 
jurídicas, principalmente ao princípio ético e jurídico de que ninguém pode ser 
considerado como meio para a realização do direito de outro. (grifos do autor) 

Não se defende aqui em absoluto a violação ao direito constitucional da liberdade de 

imprensa, muito menos a privação, por parte da sociedade, de relevantes informações a 

respeito do dia-a-dia das atividades empreendidas pela Polícia Judiciária, de forma alguma. 

Apela-se, porém, à universal e atemporal regra do bom senso. Ludibriada pela falsa sensação 

de segurança transmitida por cada mandado de prisão temporária cumprido pela autoridade 

policial, a população brasileira recupera temporariamente a fé no Poder Judiciário diante dos 

êxitos logrados nas mega operações contra o crime organizado somente para perdê-la 

novamente, finda a custódia e devolvida a liberdade aos suspeitos encarcerados, o que só 

reforça no seio social a sensação de impunidade e descrédito no sistema penal. Nesse sentido, 

Renato Stanziola Vieira170: 

Não existe “troféu” a se exibir, quer em prisões sem cautelaridade voltadas aos 
holofotes, que em estatísticas que impressionam por um dia. E, parece, não se pode 
concordar que a investigação criminal ocorra em rompantes, por “operações 
nacionais”, ao invés de se tratar de cotidiano múnus público indispensável. (...) 
Ao mesmo tempo em que nós não cansamos de repetir que o exemplo vem de cima 
quando pretensamente nos indignamos com índices de corrupção em altas esferas 
do Poder, bastamo-nos a protestar por aumento de repressão penal e extinção de 
direitos quando o exemplo nos é mais próximo. E tome “megaoperações” para nos 
fazer acreditar em mais e mais segurança, ainda que entre os “troféus” se incluam 
prisões de devedores de alimentos, e acomodações em ônibus vazios por falta de 
lugar melhor. (grifos do autor) 

Saliente-se que, cada vez que a verdadeira finalidade da prisão temporária é 

subvertida, seja pelo uso desnecessário e abusivo da medida cautelar, seja pela violação de 

                                                 
169VIEIRA, Renato Stanziola. Viva o país do futebol! (e das “operações policiais de cada dia também). Boletim 
IBCCRIM , nº. 173 –Abril/2007. Disponível em: <www.ibccrim.org.br>. Acesso em: 20 mai. 2009. 
170 Ibidem.  
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direitos e garantias fundamentais do sujeito passivo na execução dos mandatos, o instituto tem 

sua credibilidade abalada junto ao meio social e jurídico, e ganha força a tese de sua 

inconstitucionalidade material. Destina-se tal modalidade de prisão cautelar à tutela do 

inquérito policial, e ainda assim quando ineficaz a adoção de medida menos gravosa para os 

resultados pretendidos, conforme postulado do princípio da proporcionalidade. Não se presta à 

antecipação de pena, ou serve como ferramenta de manipulação da opinião pública.  

 

 

4.3. A Liberdade Acautelada: Críticas e Alternativas à Atual Disciplina do Instituto 

 

 Se existe algum aspecto da Lei n°. 7.960/89 sobre o qual são uníssonos os discursos de 

todos os processualistas pátrios que já discorreram sobre a matéria, este alude à deficiente 

redação do diploma legal. As lacunas presentes na lei, resultado do descuido e atecnia do 

legislador, abriram espaço para uma ampliação preocupante do alcance do instituto, 

possibilitando um uso desarrazoado das custódias temporárias.  

 Ao estabelecer o rol de crimes constante do inciso III do art. 1º, ao quais são 

suscetíveis ao gravame da prisão temporária, o legislador não se preocupou em externar qual 

critério objetivo teria motivado sua escolha, restringindo-se à vaga ideia da acentuada 

complexidade e efetiva repercussão social, selecionando os tipos penais que inspiram maior 

sentimento de insegurança na coletividade e despertam maior comoção no seio social. 

 Em que pesem as escolhas acertadas do legislador, elencando os delitos de maior grau 

de reprovação social e complexidade, afigura-se inevitável, diante dos postulados da 

proporcionalidade que incidem sobre a matéria, questionar acerca da omissão demonstrada 

pelo legislador no que concerne a outras infrações penais, essencialmente graves, não 

contempladas entre o rol taxativo da Lei 7.960/89. Luís Geraldo Sant’Ana Lanfredi aponta 

alguns delitos de alta monta, como os crimes de racismo, tortura, terrorismo e ação de grupos 

armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. 

O renomado autor justifica seu argumento com base no destaque atribuído pela Carta Magna 
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de 1988 a tais figuras delituosas em seu art. 5º, incisos XLII, XLIII, XLIV 171, definindo-as 

como imprescritíveis ou dispensando-as tratamento processual penal diferenciado e mais 

gravoso, suprimindo a graça, anistia e outros institutos penais e processuais. Tal raciocínio, 

segundo o autor, não objetiva em absoluto promover uma expansão da abrangência do 

instituto. Esclarece Lanfredi172 que sua preocupação reside em  

 (...) tão apenas estimular e, até mesmo, ordenar a discussão sobre os critérios dos 
quais o legislador se deve valer para aferir o que é proporcional e o que não é 
proporcional, vale dizer, porque dentre infrações que são igualmente consideradas 
de complexidade e com acentuada repercussão social, destacou algumas e relegou 
outras.  

 O mesmo raciocínio apontado pelo jurista com relação aos crimes expostos em sede 

constitucional estende-se aos delitos relacionados à má administração da máquina pública, 

dotados de altíssimo grau de ofensividade e complexidade, e repercutindo massivamente junto 

ao meio social, uma vez que atenta contra os direitos de cada um dos cidadãos do ente 

federativo lesado pelo mau uso do dinheiro público. 

Consistindo o fenômeno da criminalidade organizada na principal motivação para a 

edição da Medida Provisória nº. 111, posteriormente convertida na Lei nº. 7.960/89, 

demonstra-se contraditória a inércia do legislador pátrio em tipificá-la, uma vez que o 

combate à mais desafiadora e complexa das modalidades delituosas apresentou-se como 

relevante o suficiente para incitar a criação de mais uma medida constritiva de liberdade, há 

quase duas décadas. Se a virtude da custódia temporária está justamente em servir como 

instrumento valioso à investigação das mais variadas atividades ilícitas perpetradas pelas 

organizações criminosas, desbaratando-as, constitui verdadeiro contra-senso que a única 

referência a tais máfias trazida no bojo da Lei nº. 7.960/89 reduza-se ao insignificante, e por 

demais simples, crime de quadrilha ou bando. 

                                                 
171 Constituição Federal de 1988: “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos 
da lei; 
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo 
os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; 
XLIV- constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 
constitucional e o Estado Democrático;” 
172 LANFREDI, Luís Geraldo Sant’Ana. Ob.Cit., pp. 166, 167. 
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De acordo com o disposto art. 288 do Código Penal, o crime de quadrilha ou bando 

consiste em “associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de 

cometer crimes”, e é punido com detenção de reclusão de um a três anos, duplicando-se a 

pena aplicada em caso de tratar-se de quadrilha ou bando armado. Uma vez integrando o rol 

dos crimes passíveis de prisão temporária, o crime de quadrilha ou bando por si só suscitaria a 

decretação da custódia, independentemente da natureza das infrações cometidas pelos 

suspeitos. Dessa feita, atribuindo tratamento indistinto, do ponto de vista legislativo, às 

organizações criminosas de projeção internacional como o Primeiro Comando da Capital, 

conhecido pela sigla PCC, e a gangues de bairro cujo ramo de ações delituosas se reduz a 

pequenos furtos e danos ao patrimônio público, a Lei nº. 7.960/89 deixou brecha à decretação 

da prisão temporária com base em infrações de menor gravidade, o que representa ofensa aos 

postulados da excepcionalidade e proporcionalidade. 

Outro aspecto polêmico do instituto da prisão temporária alude ao prazo estipulado 

para a duração da custódia, qual seja, cinco dias, prorrogáveis por igual período em caso de 

“extrema e comprovada necessidade” – ou 30 dias, igualmente prorrogáveis por igual período, 

quando assim o exigirem as circunstâncias.  

Antes de qualquer coisa, aplausos à iniciativa do legislador em definir a duração de tal 

prisão cautelar, o que apenas evidencia a natureza específica e moderna de tal medida, voltada 

especificamente à salvaguarda da fase investigativa da persecução penal, diferenciando-a de 

suas congêneres, às quais não foi atribuído limite de prazo. Destaque-se igualmente a 

exiguidade do prazo estipulado, o que evidencia o caráter excepcional da custódia, encarando-

a o legislador como último recurso apto a tutelar um procedimento investigativo já em 

andamento, ou até mesmo em fase de conclusão. 

Não tão elogiável, todavia, a omissão legislativa no que diz respeito ao número de 

prorrogações que pode sofrer a medida, uma vez que a simples exegese do texto legal admite, 

em um primeiro momento, a possibilidade de mais de uma dilação de prazo. Em contrapartida, 

uma interpretação garantista no dispositivo, coerente com a excepcionalidade da medida 

cautelar, reduz o alcance inicialmente sugerido pela interpretação literal, concluindo-se como 

aceitável apenas uma única renovação do prazo, não excedendo nunca o teto de dez dias, ou 

sessenta, em caso de crime hediondo ou assemelhado. 
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Interessante a discussão proposta pela doutrina quanto à possibilidade de flexibilização 

dos prazos estabelecidos no texto legal. Explica-se: poderia um magistrado decretar a prisão 

temporária por prazo inferior aos cinco – ou trinta – dias, determinados pela lei? Conforme 

defendido supra, entendemos que nada impede que o juiz, examinando as particularidades de 

cada caso, mensure o prazo adequado pela custódia, uma vez que consistiria ofensa ao 

princípio da proporcionalidade a manutenção de indiciado no cárcere por tempo além do 

necessário à eficácia das diligências investigativas. 

Critiquemos, uma vez mais, a extensão desarrazoada do prazo da prisão temporária 

levada a efeito pela Lei nº. 8.072/90, elevando em seis vezes, sem parâmetro objetivo algum, o 

prazo da prisão ad custodiam em caso de delito hediondo ou equiparado. Em que pese ser 

mais complexa a elucidação de tais crimes em comparação com as demais infrações de menos 

ofensividade, tal exacerbação temporal não se coaduna com a ordem processual penal vigente, 

uma vez que o próprio Código de Processo Penal determina a conclusão do inquérito policial 

no prazo máximo de dez dias estando o acusado preso173. A demora na conclusão do inquérito 

configuraria, portanto, excesso de prazo, enquanto que é lícita a manutenção de suspeito sob 

custódia durante lapso temporal seis vezes maior.  

Aludindo à necessidade de um indiciamento prévio do investigado, Luís Geraldo 

Sant’Ana Lanfredi chama a atenção para a necessidade de outorga ao investigado de um 

estatuto que lhe assegure uma série de direitos e deveres processuais, atribuindo-lhe um status 

jurídico específico, na esteira do Código de Processo Penal português. Trata-se do estatuto do 

arguido, o qual cuida em atribuir direitos ao suspeito para equilibrar a posição de 

desvantagem em que ele se encontra frente ao sujeito público responsável pela investigação. 

Uma vez indiciado, ostentará posição certa e definida, de provável autor da infração penal, 

situação jurídica esta que lhe permitirá exercer direitos e suportar deveres. Nas palavras do 

magistrado paulista: 

Afigura-se evidente, portanto, que essa realidade permitirá ao indiciado, participar 
da (ou ao menos mais de perto acompanhar a) investigação, em condições de plena 
autodeterminação, seja para organizar eficientemente a sua defesa (presente), seja 
para traçar os rumos, desde então, de uma estratégia defensiva (futura). 

                                                 
173 Código de Processo Penal: “Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido 
preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se 
executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.” 
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 Louvável a iniciativa da Lei nº. 7.960/89 ao facultar ao juiz – como também ao 

parquet e ao advogado da parte - a solicitação de informações e esclarecimentos da autoridade 

policial, podendo ainda submeter o preso a exame de corpo de delito ou determinar que seja 

levado à sua presença. Em descompasso com as legislações alienígenas, porém, ao deixar tal 

iniciativa a critério da autoridade judiciária, ou fazendo-a depender de requerimento do 

Ministério Público ou do defensor para tanto. O legislador brasileiro deixou tal providência ao 

alvitre dos legitimados para requerê-la, quando poderia tê-la erigido à categoria de 

formalidade intrínseca da própria prisão temporária.  

 A apresentação do preso temporário junto à autoridade judiciária, na presença de um 

representante do Ministério Público e do seu advogado, e sua respectiva oitiva representa uma 

valiosa oportunidade para que o encarcerado seja devidamente informado dos motivos que 

ensejaram sua prisão, além de oportunizar-lhe o oferecimento de esclarecimento, defendendo-

se conforme possa e eventualmente informando fatos ora desconhecidos pelo magistrado, 

capazes inclusive de fazê-lo reconsiderar o decreto prisional. Tal audiência, conforme visto 

supra, é uma realidade nos ordenamentos jurídicos da Europa Ocidental, e constitui corolário, 

entre outras garantias individuais, do princípio da ampla defesa e do contraditório, consagrado 

na Lei Maior de 1988. 

 O fato é que, malgrado os esforços doutrinários em interpretar as medidas cautelares 

de natureza pessoal, em especial a prisão temporária, sob um enfoque garantista, buscando 

adequar as custódias aos valores que regem o Estado Democrático de Direito, faz-se todavia 

necessário desenvolver, com o auxílio da tecnologia e com arrimo nos resultados de estudos 

relativos à ciência criminal, medidas alternativas ao cárcere, menos gravosas e igualmente 

aptas a cumprir com a função de cautela. 

 As diretrizes estabelecidas nas Regras das Nações Unidas sobre Medidas não-

privativas de liberdade, mais conhecidas como Regras de Tóquio, as quais datam de 1990, 

verbalizaram a tendência mundial que vinha se consolidando desde o último quarto do século 

passado no que se refere à adoção de medidas alternativas de punição não mais restritas à pena 

privativa de liberdade. Voltado mais à temática do encarceramento penal, o teor do documento 

internacional não deixou de fazer referência às prisões provisórias, determinando em seu item 



90 
 

6174 que as medidas cautelares deveriam ser o único recurso a ser adotado nos procedimentos 

penais, encorajando a adoção de medidas substitutivas “sempre que possível”. 

 Traçando um paralelo entre a prisão-cautela e a prisão-pena, observa Rogerio 

Schietti175: 

Logo, se a pena privativa de liberdade, como zênite e fim último do processo penal, 
é um mito que desmorona paulatinamente, nada mais racional do que também se 
restringir o uso de medidas homólogas (não deveriam ser) à prisão pena, antes da 
sentença condenatória definitiva. É dizer, se a privação da liberdade como pena 
somente deve ser aplicada aos casos mais graves, em que não se mostra possível e 
igualmente funcional outra forma menos aflitiva e agressiva, a privação de 
liberdade como medida cautelar também somente há de ser utilizada quando 
nenhuma outra medida menos gravosa puder alcançar o mesmo resultado 
preventivo.   

 Ainda que utilizada com a devida excepcionalidade, enxergada como última alternativa 

à tutela das investigações, a prisão temporária é um mal, ainda que, em comparação a não-

efetividade do inquérito policial e impunidade de eventual infrator da lei penal, revele-se de 

ambos o menor. Ao privar indivíduo formalmente inocente de um os seus mais sagrados 

direitos fundamentais, a liberdade, em nome da preservação dos interesses da Justiça Penal, tal 

custódia se apresenta como uma verdadeira “Caixa de Pandora”, e evitar ao máximo sua 

abertura deveria consistir na preocupação geral de todos os indivíduos afetáveis pelas 

calamidades a serem espalhadas. 

 O Projeto de Lei nº. 4.208/01 - o qual propõe a alteração de vários dispositivos do 

Código de Processo Penal relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais 

medidas cautelares - cuida em introduzir no ordenamento jurídico pátrio uma série de medidas 

cautelares diversas da prisão, apresentando uma gama de alternativas ao juiz da causa para que 

escolha a medida cautelar mais adequada para hipótese em exame. O projeto indica oito 

medidas alternativas à modalidade preventiva, a qual poderia ser decretada quando do 

descumprimento da medida menos gravosa.  

                                                 
174 Regras Mínimas das Nações Unidas para a Elaboração de Medidas não Privativas de Liberdade (Regras de 
Tóquio): “6. A prisão preventiva como medida de último recurso 
6.1. A prisão preventiva deve ser uma medida de último recurso nos procedimentos penais, tendo devidamente 
em conta o inquérito sobre a presumível infracção e a protecção da sociedade e da vítima. 
6.2. As medidas substitutivas da prisão preventiva são utilizadas sempre que possível. A prisão preventiva não 
deve durar mais do que o necessário para atingir os objectivos enunciados na regra 6.1. e deve ser administrada 
com humanidade e respeitando a dignidade da pessoa. 
6.3. O delinquente tem o direito de recorrer, em caso de prisão preventiva, para uma autoridade judiciária ou para 
qualquer outra autoridade independente.” 
175 CRUZ, Roberto Schietti Machado de. Ob.Cit., p. 132. 
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 Idealizadas para substituir a prisão preventiva, não vemos razão para não ser entendida 

a adoção de tais medidas alternativas à fase pré-processual da persecução penal, evitando a 

decretação da custódia temporária e o gravame maior da privação de liberdade do suspeito.  

 O Projeto apresenta uma nova redação ao art. 319 do Código de Processo Penal, a qual 

em seguida se reproduz, verbis: 

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: 
I – comparecimento periódico em juízo, quando necessário para informar e 
justificar atividades; 
II – proibição de acesso ou freqüência a determinados lugares em qualquer crime, 
quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado 
permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; 
III – proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por 
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer 
distante; 
IV – proibição de ausentar-se do país em qualquer infração penal para evitar fuga 
ou quando a permanência seja necessária para a investigação ou instrução; 
V – Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga nos crimes 
punidos com pena mínima superior a dois anos, quando o acusado tenha residência 
e trabalho fixos; 
Vi – Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza 
econômica ou financeira quando haja justo receio de sua utilização para a prática de 
novas infrações penais; 
VII – Internação provisória do acusado em crimes praticados com violência ou 
grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável 
(art. 26 e parágrafo único do Código penal) e houver risco de reiteração; 
VIII – Fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento aos 
atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência 
injustificada à ordem judicial. 

 A adoção, por parte do magistrado, de uma das medidas ora relacionadas em 

substituição à decretação da prisão cautelar implicaria em respeito maior aos postulados do 

princípio da proporcionalidade. Estando, pois, presentes os requisitos ensejadores da custódia, 

limitar-se-ia o juiz a decretar a medida cautelar necessária e adequada à tutela processual que 

se pretende prestar, levando em consideração o futuro deslinde da ação penal caso seja 

provada em juízo a culpa do suspeito. 

 Após sete anos na espera na pauta de votação da Câmara dos Deputados, o Projeto de 

Lei nº. 4.208/01 foi finalmente votado e aprovado por aquela Casa Legislativa em 25 de julho 

do ano passado, restando agora ser apreciado pelo Senado Federal e, uma vez aquiescendo 

igualmente parcela significativa dos 81 parlamentares, eventualmente submetido ao crivo do 

Presidente da República. Resta-nos apenas torcer para que a Casa representativa dos Estados 

não tarde em exercer seu relevante papel na democracia, discutindo a matéria em tempo 

razoável. 
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 A adoção de medidas alternativas às prisões cautelares é uma tendência comum às 

nações que consagram o Estado Democrático de Direito, consubstanciando-se na doutrina e 

jurisprudência de diversos países.  

 Já na década de 70, o legislador francês176 atentou para a necessidade da criação de 

alternativas à medida extrema da custódia provisória, cuidando em introduzir as diversas 

modalidades de controle judiciário constantes do art. 138 do Code de procédure pénale. 

Consistem, sucintamente, tais medidas em: 

a) não deixar os limites territoriais determinados pelo juiz de instrução; 

b) não se ausentar de seu domicílio ou da residência fixada pelo juiz de instrução; 

c) não frequentar certos lugares; 

d) informar o juiz de instrução de todo deslocamento além dos limites determinados; 

e) apresentar-se periodicamente à autoridade designada ou ao juiz de instrução; 

f) responder às convocações das autoridades designadas; 

g) entregar documento de identidade e passaporte à autoridade, mediante recibo; 

h) abster-se de conduzir veículos e entregar sua certeira de habilitação, ressalvada 

avaliação judicial quando for a condução de automóveis necessária à atividade 

profissional do acusado; 

i) abster-se de ter contato com certas pessoas; 

j) submeter-se a medidas curativas, inclusive mediante internação hospitalar; 

k) oferecer caução; 

l) não exercer determinadas atividades de natureza profissional ou social; 

m) não emitir cheques; 

n) não guardar ou portar arma; 

o) constituir, por período e montante fixado pelo juiz de instrução, garantia pessoal ou 

real; 

p) demonstrar que contribui para os encargos familiares ou que provê regularmente os 

alimentos a que foi condenado a pagar por decisão ou acordo judicial.  

Há, ainda, os mecanismos eletrônicos de controle do sujeito passivo, utilizados como 

forma eficiente de monitoramento do cumprimento das medidas restritivas por parte dos 

suspeitos ou acusados. 

                                                 
176 Pode-se encontrar dispositivos análogos nos ordenamentos processuais penais da Itália, Alemanha e Portugal. 
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Apesar do elevado custo aos cofres públicos, o sistema de monitoramento eletrônico 

apresenta vantagens importantes, como a redução da população carcerária e o alívio do 

sistema prisional, além de possibilitar ao sujeito passivo a continuidade de suas atividades 

rotineiras, como o trabalho e o estudo, não o privando do convívio familiar e social.  

Tendo como finalidades precípuas a detenção, restrição ou vigilância do acusado ou 

suspeito, os sistemas de monitoramento eletrônico dividem-se, ainda, em dois tipos, conforme 

lição de Rogério Schietti177: 

Existem dois tipos de sistema de monitoramento eletrônico. Nos sistemas ativos, o 
dispositivo – geralmente um bracelete ou pulseira – é acoplado ao pulso ou 
tornozelo do indivíduo e emite um sinal contínuo que é monitorado por uma central, 
mais ou menos como se faz em relação aos sistemas de alarmes residenciais. Nos 
sistemas ditos passivos, o indivíduo é contactado periodicamente por telefone no 
local onde deve permanecer e é identificado de algum modo (por senha, voz, 
impressão digital ou mesmo por scan de retina). 

Oferecidos como uma alternativa à custódia cautelar, os aparelhos eletrônicos não 

representam desconforto substancial aos indivíduos sujeitos ao monitoramento, sendo 

largamente utilizado em países como Canadá, Reino Unido, Suécia, Holanda, Itália, França, 

Austrália, Nova Zelândia, Singapura e África do Sul.  

O Projeto de Lei nº. 4.208/01 não previu o monitoramento eletrônico como medida 

alternativa às prisões provisórias, quiçá pelo elevado custo do sistema, incompatível com a 

realidade brasileira de caos no sistema prisional, que inviabiliza até mesmo o cumprimento 

devido das disposições constantes da Lei de Execução Penal – Lei nº. 7.210/84. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
177 CRUZ, Roberto Schietti Machado de. Ob.Cit., p. 176. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 Na esteira de seu congênere civil, o direito processual penal dispõe igualmente de 

medidas cautelares, as quais se destinam inteiramente à tutela da administração da justiça, 

salvaguardando a atividade jurídico-penal de eventuais riscos que possam comprometer sua 

efetividade. Não apresentam as cautelares penais, todavia, a feição antecipatória do resultado 

final do processo - distanciando-se assim de algumas medidas civilistas - justamente pela 

repercussão e magnitude de sua ingerência na esfera individual do sujeito passivo, 

especialmente no que tange às medidas de natureza pessoal, cerceadoras do sagrado direito 

fundamental da liberdade.  

 Trazendo intrínsecas as noções de acessoriedade, provisoriedade e instrumentalidade, 

além dos pressupostos fundamentais do fumus boni iuris e do periculum in mora, o uso das 

medidas cautelares penais em nosso país remontam à época colonial, e mostra-se 

perfeitamente compatível com as noções de Estado Democrático de Direito, desde que 

respeitados os vetores fundamentais que regem a matéria, como o favor rei, a dignidade da 

pessoa humana, a presunção de inocência, a legalidade e a proporcionalidade. 

 O advento da Medida Provisória nº. 111, em 24 de novembro de 1989, inaugurou uma 

nova modalidade de providência cautelar no ordenamento jurídico-penal pátrio, a denominada 

prisão temporária. Motivada principalmente pela escalada da violência urbana e do crime 

organizado, a custódia tinha como finalidade precípua a tutela da fase pré-processual da 

persecução penal, oferecendo às autoridades policias um instrumento mais enérgico e eficiente 

na elucidação de crimes de alto potencial ofensivo e complexidade. A novidade gerou grande 

controvérsia entre os processualistas pátrios, notadamente quando da convolação da MP na 

Lei nº. 7.960/89, aos 21 dias do mês seguinte. 

 Realidade antiga nos ordenamentos jurídicos da Europa Ocidental, a prisão temporária 

volta-se à instrumentalização do inquérito policial, sendo decretável apenas em face de um 

dos crimes constantes do inciso III do art. 1º da Lei nº. 7.960/89, e ainda assim somente 

quando imprescindível para as investigações, ou não possuindo o indiciado residência física 

nem fornecendo elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Seus requisitos 

denotam a presença nos pressupostos fundamentais das medidas cautelares penais - fumus 
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comissi delicti e periculum in libertatis - e sua duração está limitada ao prazo de cinco dias – 

ou trinta, em se tratando de crime hediondo ou assemelhado -, sendo ainda possível uma única 

prorrogação por igual prazo. 

 Hostilizada por alguns doutrinadores, que a qualificam como odiosa e desnecessária, a 

prisão temporária já sofreu inclusive tentativas de expurgação da ordem jurídica nacional, 

recebendo o estigma de inconstitucional, do ponto de vista formal e material. Tal tese, 

entretanto, não foi acatada pelo Supremo Tribunal Federal, o qual não conheceu da ADIn nº. 

162-1/DF, impetrada pelo Conselho Nacional da OAB visando à suspensão dos efeitos da MP 

nº. 111, poucos dias após o advento da medida. De fato, a convolação da MP em lei pelo 

Congresso Nacional e a inexistência, à época, de restrição material à edição das medidas de 

urgência no texto constitucional, enfraquece o argumento do vício de iniciativa. No que 

concerne à alegada inconstitucionalidade material, consubstanciada na incompatibilidade entre 

a custódia temporária e o princípio da presunção de inocência, trata-se de questão há muito 

superada na doutrina e jurisprudência, diante da necessidade das prisões provisórias na tutela 

das diversas fases do procedimento penal e da aquiescência da Lei Maior em vigor à sua 

eventual adoção na falta de medida menos gravosa, respeitadas certas formalidades. 

 Plenamente consolidada no meio jurídico brasileiro, as prisões temporárias vem 

desempenhando nos últimos anos um relevante papel nas atividades investigativas das polícias 

judiciárias, notadamente no combate ao crime organizado. Figura importantíssima nas mega 

ações da Polícia Federal, por exemplo, a custódia em comento não raramente tem seu uso 

desvirtuado, o que tão somente mina a legitimidade do instituto e, indiretamente, acaba pondo 

em xeque a credibilidade da justiça penal. Os meios de comunicação em massa têm papel 

relevante nessa vulgarização das prisões temporárias, uma vez que atribuem às ações das 

autoridades policiais um status de verdadeira produção cinematográfica, expondo a intimidade 

dos sujeitos passivos e manipulando a opinião pública. 

 Perfeitamente compatível com a ordem constitucional vigente desde que interpretada 

sob uma perspectiva garantista, é importante que se destaque que a prisão temporária deve ter 

seu uso inexoravelmente relegado a último caso, fazendo-se necessário, consequentemente, o 

desenvolvimento de medidas alternativas à medida restritiva de liberdade, a exemplo daqueles 

adotados pela legislação francesa e dos propostos no Projeto de Lei nº. 4.208/01, atualmente 

em trâmite no Congresso Nacional. 
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