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Apresentação
E aí, futuro(a) servidor(a)!
Na aula de hoje estudaremos de forma abrangente o tema Prisão e Liberdade Provisória,
o qual irá englobar todas as disposições a respeito do tema.
Lembrando que não faremos uma abordagem “engessada”, tópico a tópico. Apresentaremos os conceitos acima de forma fluida e contextualizada. Você verá que essa abordagem
torna muito mais compreensível o assunto de forma geral.
Ademais, alguns pontos da aula serão tratados com um pouco mais de detalhamento em
razão da Legislação n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a qual merece destaque em razão da
severidade das mudanças trazidas pelo legislador.
Ao final, como de praxe, faremos uma lista de exercícios focada exclusivamente na temática da aula de hoje.
Espero que tenha um estudo proveitoso.
Lembrando que estou sempre às ordens dos senhores no fórum de dúvidas e nas redes
sociais (@teoriainterativa no Instagram). Estamos juntos!
Um abraço a todos e bons estudos!
Você é o seu limite.

1. Introdução
Você sabia que aproximadamente 40% dos presos em nosso país são presos provisórios,
detidos sob a égide de alguma prisão cautelar?
Aliás, você sabe explicar o conceito de uma prisão cautelar, e qual a sua diferença para
uma prisão pena?
Se você não sabe, não se preocupe! Estamos prestes a nos tornar verdadeiros experts nesse assunto.
Então vamos em frente, adentrar a nossa aula sobre prisão e liberdade provisória!

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

4 de 81

DIREITO PROCESSUAL PENAL

Prisão e Medidas Cautelares
Douglas Vargas

2. Medidas Cautelares x Prisão: Gênero & Espécie
Antes de entrar no conceito de prisão, vamos falar brevemente de um outro conceito importante, o qual é a base para um bom entendimento de todo esse capítulo: o conceito de medida
cautelar.
Segundo o STF, medida cautelar é um procedimento que visa prevenir, conservar ou defender direitos. O nome, obviamente, deriva do termo cautela, e caracteriza um ato PREVENTIVO decretado
pelo Judiciário.

Nesse sentido, veja que a medida cautelar é um gênero, que abrange diversas medidas
diferentes a serem decretadas pelo poder Judiciário na defesa de determinados direitos.
A prisão cautelar, portanto, é apenas uma de diversas outras medidas que integram esse
rol, sendo classificada como medida cautelar de natureza pessoal.
Para o nosso legislador, encarcerar um indivíduo nem sempre é a solução necessária ou
adequada para resguardar um determinado bem jurídico, de modo que outras medidas cautelares podem ser tão ou mais eficientes do que a prisão.
Dito isso, vamos seguir em frente, agora apresentando o conceito doutrinário de prisão:
Segundo Nucci, Prisão é a privação da liberdade, tolhendo-se o direito de ir e vir, através do recolhimento da pessoa humana ao cárcere.

A prisão é o conceito mais fácil de se entender – afinal de contas, os noticiários parecem
só falar desse instituto todos os dias. Todo cidadão conhece o que vem a ser uma prisão –
muito embora de uma forma menos técnica.
Entretanto, para nós concurseiros esse conceito não basta. Nosso objetivo é tratar do assunto de um ponto de vista jurídico, não sendo suficiente saber apenas que alguém que comete um determinado ilícito penal pode ser preso - precisamos entender como e por que isso
acontece.
O primeiro passo para isso é entender que a prisão se divide em duas espécies: Prisão
Pena e Prisão Cautelar.
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A prisão processual tem natureza de medida cautelar. A prisão pena, por sua vez, é simplesmente uma espécie de sanção penal.

É importante observar essa diferença pois, desde a mudança no CPP realizada em 2011,
a prisão passou a ser considerada a última das medidas (ultima ratio) à qual o Judiciário deverá recorrer como medida cautelar em nosso sistema jurídico, devendo o julgador buscar uma
solução menos gravosa para a situação do acusado, caso isso seja possível.
Diante do que estudamos até agora, já sabemos o seguinte:
• No processo penal, é possível a decretação de medidas cautelares, que são procedimentos com o intuito de proteger determinados bens e direitos, antes do fim do processo e,
portanto, do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
• Que a prisão possui duas modalidades, uma delas cautelar e a outra de efetiva sanção
penal.
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Vamos então contextualizar esse assunto através de um exemplo extraído de uma notícia
do site www.conjur.com.br:

Conforme afirma a reportagem, João Cláudio já cumpriu mais de um ano de prisão. No entanto, o que interessa realmente não é prazo cumprido por ele até o momento (afinal de contas,
sua pena poderá exceder esse prazo de um ano) – o interessante é notar que João Cláudio
está preso de forma cautelar, e não em virtude de uma sentença condenatória.
A regra em nosso ordenamento jurídico, obviamente, é que as pessoas respondam a processos penais em liberdade – o que se deve, principalmente, ao princípio da presunção de
inocência. Com isso, a decretação de medidas cautelares se torna a exceção, e a decretação
de prisão cautelar, por sua vez, se torna verdadeira exceção da exceção.

HC 282.509 / 2013 – 6ª Turma – STJ: Em situações nas quais couberem tanto a prisão
cautelar quanto as medidas cautelares diferentes da prisão (tendo em vista a similaridade dos pressupostos), se as medidas cautelares se provarem igualmente eficazes
para salvaguardar o bem jurídico em risco, elas devem prevalecer sobre a decretação da
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prisão, posto que as cautelares diferentes da prisão são menos gravosas à liberdade do
indivíduo.

Ou seja: em casos nos quais se torne possível decretar tanto medidas cautelares quanto
prisões cautelares, se as medidas diferentes da prisão forem suficientes, não se deve decretar
a prisão, por se tratar de medida mais gravosa (a ser utilizada apenas em último caso).
O que os ministros querem dizer, nesse sentido, é que além de demonstrar que existem
requisitos para uma prisão preventiva, deve também ser demonstrado que as medidas cautelares diferentes da prisão não são suficientes para atingir os mesmos objetivos da prisão
cautelar.
Este entendimento também está previsto no Informativo n. 783 do STF:
Informativo n. 783/STF
A Turma asseverou que a prisão seria a medida acauteladora mais grave no processo
penal, a desafiar o direito fundamental da presunção de inocência, razão pela qual
somente deveria ser decretada quando absolutamente necessária. Ela somente se legitimaria em situações nas quais fosse o único meio eficiente para preservar os valores
jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do CPP.

Excelente. Já conhecemos o conceito geral de medida cautelar. Aprendemos que a prisão cautelar é espécie desse gênero, e já compreendemos alguns pré-requisitos para sua decretação.
De posse das informações em questão, já temos a base para avançar no nosso estudo.
É hora de ingressar, de forma aprofundada, no tema prisões.

2.1. Alterações – Lei n. 13.964/2019
Na caminhada pelo fortalecimento do sistema acusatório, o chamado pacote anticrime
trouxe inovação importante à sistemática das medidas cautelares:
§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no
curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento
do Ministério Público. (Redação dada pela Lei n. 13.964, de 2019)
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Em primeiro lugar, temos a importante previsão de que o juiz não possui mais iniciativa na
decretação de medidas cautelares. Segundo a doutrina atual, pode o magistrado atuar de ofício apenas para lhes promover o cancelamento. Decretação de medidas cautelares, portanto,
apenas com provocação, nos termos do §2º.
§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o
pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo
de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo
os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados
em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.
(Redação dada pela Lei n. 13.964, de 2019)

Outro ponto importante está no parágrafo 3º: Medidas cautelares passam a ser, em regra,
decretadas apenas após a manifestação da parte contrária, no prazo de 5 dias.
Assim sendo, apenas excepcionalmente (casos de urgência ou perigo de ineficácia da
medida) pode o magistrado decretar a medida cautelar, a pedido, sem ouvir a parte contrária
(o que a doutrina chama de inaudita altera pars – não ouvida a outra parte).
§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor
outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo
único do art. 312 deste Código. (Redação dada pela Lei n. 13.964, de 2019)

Outro ponto que merece destaque: a substituição da medida cautelar pela prisão deve ser
precedida pelo requerimento do MP, do assistente ou do querelante, segundo rege o novo texto inserido no CPP. Não há mais, portanto, a substituição da medida cautelar por uma medida
de prisão de ofício pelo juiz.
§ 5º O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando
verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões
que a justifiquem. (Redação dada pela Lei n. 13.964, de 2019)

Aqui sim: A revogação da cautelar ou sua substituição quando da falta de motivo para sua
subsistência é algo que pode ser realizado de ofício pelo juiz, bem como as demais medidas
do § 5º. Veja, portanto, que se trata de exceção à regra geral (de que o juiz não pode decretar
medidas cautelares de ofício).
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§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por
outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por
outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do
caso concreto, de forma individualizada. (Redação dada pela Lei n. 13.964, de 2019)

Por fim, a previsão do § 6º já vai na esteira do entendimento que precedia a alteração no
CPP. A prisão preventiva só é cabível se outra medida cautelar não for idônea para prover a
tutela pretendida.

3. Prisões Cautelares
Caro(a) aluno(a): chegamos ao momento em que simplesmente nada deu certo. Os bens
jurídicos estão em risco, e as medidas cautelares do art. 319 não são suficientes para que o
Estado ofereça uma tutela adequada no caso concreto. Não resta alternativa senão privar o
acusado de sua liberdade, antes mesmo da conclusão do processo.
Existem três principais hipóteses legais que permitem essa privação de liberdade antecipada: a prisão temporária, a prisão em flagrante e a prisão preventiva. Comecemos pela primeira!

4. Prisão Temporária
A prisão temporária é uma espécie de prisão cautelar, prevista na Lei n. 7.960/1989.
Sua peculiaridade é a seguinte: A prisão temporária tem um vínculo com a INVESTIGAÇÃO
realizada pela polícia e por outros órgãos (como o MP, por exemplo).
Nesse sentido, já temos a primeira diferença entre a prisão temporária e a prisão preventiva: A primeira só pode ser decretada durante a fase pré-processual (investigativa).
Observe que eu não utilizei o termo inquérito policial propositalmente. Antigamente, falava-se apenas em prisão temporária na fase de inquérito policial. Atualmente, no entanto, tal
definição seria um erro. Investigações realizadas por outros órgãos, como a realizada em um
PIC (Procedimento Investigatório Criminal, que tramita no Ministério Público), por exemplo,
também possibilitam a decretação de prisão temporária.
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Certo. Sabendo disso, precisamos agora abordar em quais hipóteses, durante a fase pré-processual, é possível decretar a prisão temporária.
Aqui o rol também é taxativo (só é cabível a decretação da prisão temporária nas hipóteses
prevista na lei, de forma restritiva). Vejamos quais são:
Art. 1º Caberá prisão temporária:
I – quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;
II – quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;
III – quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal,
de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:
a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2º);
b) sequestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1º e 2º);
c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1º, 2º e 3º);
d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1º e 2º);
e) extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, e seus §§ 1º, 2º e 3º);
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, § 1º);
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. 1º, 2º e 3º da Lei n. 2.889, de 1º de outubro de 1956), em qualquer de suas formas típicas;
n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n. 6.368, de 21 de outubro de 1976);
o) crimes contra o sistema financeiro (Lei n. 7.492, de 16 de junho de 1986).
p) crimes previstos na Lei de Terrorismo. (Incluído pela Lei n. 13.260, de 2016).

As hipóteses estão previstas no art. 1º da lei de prisões temporárias, como você acaba de
verificar no quadro acima. Entretanto, existe uma peculiaridade importante que não fica clara
apenas com a leitura do texto de lei:
Segundo a doutrina majoritária, as hipóteses de decretação da prisão temporária devem ser NECESSARIAMENTE COMBINADAS.
Nesse sentido, ou estaremos diante de uma combinação entre o inciso I e o inciso III, ou de uma
combinação entre o inciso II e o inciso III.
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Em outras palavras: a prisão temporária só é cabível para o rol de crimes citados no inciso
III. Uma vez que estamos diante de um dos crimes listados em tal dispositivo, a prisão deve
ainda ser imprescindível para as investigações do inquérito policial OU o indiciado não deve
possuir residência fixa ou não fornecer elementos necessários para esclarecer sua identidade.
É muito importante ler e reler o rol de delitos para os quais é cabível a prisão temporária.
Além disso, especial atenção para a alínea p do inciso III (crimes previstos na lei de terrorismo), visto que as bancas costumam gostar de explorar as inserções mais recentes em um rol
taxativo como o do artigo 1º.
Seguindo em frente, o próximo ponto a ser observado é que a lei fixa um prazo exato para
a duração da prisão temporária – o que não ocorre com a prisão preventiva, que não tem um
prazo específico.
A regra, nas prisões temporárias, é que tal prisão tenha a duração de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, respeitados os ditames do art. 2º da lei:
Art. 2º 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.

Exceção:
No caso de crimes hediondos ou equiparados, o prazo da prisão temporária é de 30 dias,
prorrogável por mais 30, por previsão expressa contida na Lei n. 8.072/1990.
Veja, caro(a) aluno(a), que o prazo previsto na lei é MAXIMO (ou seja, o julgador pode decretar a prisão temporária por um prazo INFERIOR a cinco dias, mas nunca SUPERIOR). Quem
pode o mais, pode o menos!

4.1. Prisão Temporária e Concessão de Ofício

Mesmo antes da vigência do pacote anticrimes, o qual estendeu o entendimento à prisão preventiva, a prisão temporária já não podia ser decretada de ofício pelo julgador. Essa observação DESPENCA em provas de concursos públicos!
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Dessa forma, assim como a preventiva, a prisão temporária deve sempre ser precedida de
requerimento do MP ou de representação do delegado de polícia.
Agora, sim: Já conhecemos os principais pontos sobre a prisão temporária e você já sabe
a importância de conhecer os crimes para os quais a lei admite a prisão temporária. Podemos
então seguir para a segunda modalidade de prisão cautelar: a prisão preventiva.

5. Prisão Preventiva
A prisão preventiva é uma outra modalidade de prisão cautelar, que apesar de possuir o
mesmo efeito prático da prisão temporária, guarda poucas semelhanças com o instituto que
estudamos anteriormente.
A prisão preventiva não possui uma lei específica que a regule, apenas o próprio CPP.
A maior parte das informações, dessa forma, está no próprio Código - e devemos começar
pelo que diz o art. 311:
Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva
decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por
representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei n. 13.964, de 2019)

Logo de cara já nos deparamos com a primeira grande diferença entre a prisão temporária
e a prisão preventiva: enquanto a prisão temporária só pode ser decretada no curso da investigação criminal, a prisão preventiva pode ser decretada a qualquer tempo (ou seja, tanto na
fase investigativa quanto na fase processual).
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Além disso, veja que há uma semelhança: a prisão preventiva também não pode ser decretada de ofício pelo Juiz. Trata-se de efeito de mudança trazida pelo pacote anticrime, a Lei
n. 13.964/2019.
Outra observação importante: nos casos de ação penal privada, a legitimidade para fazer o
requerimento de prisão preventiva passa do MP para o querelante (naturalmente).
Além disso, após a reforma que ocorreu no CPP, até mesmo o assistente tem legitimidade
para tal.
Quanto à observação anterior, entenda como assistente o OFENDIDO, no âmbito da ação penal pública.
Além disso, observe que tanto o querelante (ação penal privada) quanto o assistente (ação penal
pública) também só podem requerer a prisão preventiva do acusado durante a ação penal.
Só quem possui legitimidade para representar pela preventiva durante a fase investigativa, portanto,
são as autoridades policiais e os membros do MP!

5.1. Prazo de Duração da Prisão Preventiva
Este é outro tópico de fundamental importância. Lembram-se quando abordamos a notícia
sobre a prisão que já durava mais de um ano? Pois então. Este é um excelente exemplo para
ilustrar outra diferença marcante entre a prisão temporária e a prisão preventiva:

A prisão preventiva, ao contrário da temporária, não possui prazo previsto em lei!

Com isso, a preventiva deve ser mantida enquanto for necessário, ou seja, enquanto durarem os requisitos que ensejaram a sua decretação.
Uma observação importante, no entanto, é sobre o princípio da duração razoável das prisões cautelares – segundo o qual a duração da prisão cautelar deve ser analisada sob um
prisma de razoabilidade e proporcionalidade.

5.2 Requisitos da Preventiva
Já falamos que a prisão preventiva possui pressupostos diferentes da prisão temporária –
e que a prisão preventiva não possui uma lei própria, sendo regida pelas normas do CPP.
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Devemos, dessa forma, passar para o próximo artigo relevante do Código, que trata justamente dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. Vejamos o que diz a norma
processual:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei n. 13.964, de 2019)
§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer
das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º). (Redação dada
pela Lei n. 13.964, de 2019)
§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de
perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)

Em primeiro lugar, note que o legislador determinou dois requisitos gerais: que exista prova
da existência do crime, e indícios suficientes de autoria.
Havendo estes dois pressupostos, passamos aos chamados requisitos de necessidade,
conforme leciona o mestre Leonardo Alves.
São eles:

Ou seja: existindo prova do crime, e indícios suficientes de autoria, o julgador deve analisar
se qualquer uma das cinco hipóteses acima estão presentes. Se for o caso, será lícito decretar
a prisão preventiva do acusado.
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Em hipótese alguma a doutrina aceita a justificativa que a prisão preventiva foi decretada para
a proteção do próprio acusado!

Ainda sobre este mesmo tema, é importante conhecer o Informativo n. 431 do STJ, a saber:
Informativo n. 431/STF:
Para o Min. Relator, as condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós,
garantir a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia.

Em outras palavras, argumentar que o réu é primário e possui bons antecedentes criminais
não é suficiente para revogar a prisão preventiva. Se os pressupostos do art. 312 estiverem
presentes, tal medida cautelar pode ser decretada sem problema algum!
Mais uma observação importante discorre sobre a última hipótese de decretação da prisão
preventiva (em caso de descumprimento de outras medidas cautelares):
Não basta simplesmente o descumprimento das cautelares já decretadas – os pressupostos do
art. 312 devem estar presentes!

Vejamos um exemplo simples. Imagine que o magistrado venha a decretar a seguinte medida cautelar no curso de um processo penal:
II – proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco
de novas infrações;

Agora imagine que um mês após a decretação dessa medida, o réu seja flagrado frequentando o exato lugar do qual o Juiz determinou que o acusado mantivesse distância.
Nessa situação, não bastará o mero descumprimento da cautelar para que seja decretada
a prisão preventiva. Deverá ser realizada uma análise regular do art. 312 do CPP, comprovando-se que os demais requisitos para a preventiva estão presentes no caso concreto!
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Ainda seguindo essa linha de raciocínio, faço a você, caro aluno, a seguinte pergunta:
Além do art. 312 do CPP, existe mais algum requisito ou novidade no texto relacionado à
decretação da prisão preventiva?

5.3 Pacote Anticrime e o §2º
A próxima mudança relevante está no texto do art. 312 do CPP, o qual passa a contar com
uma nova previsão para a decretação da prisão preventiva, tanto ao final do art. 312 quanto na
figura da inserção de um novo parágrafo (§2º):
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado
de liberdade do imputado.
§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de
perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da
medida adotada.

E por incrível que pareça, ainda não acabamos toda a análise necessária dos requisitos
para a prisão. Assim como a prisão temporária, a prisão preventiva também possui um rol de
circunstâncias legitimadoras, que fica listado expressamente no art. 313 do CPP – que é a próxima norma que devemos abordar e que também sofreu alterações pela Lei n. 13.964/2019.
Vejamos o texto da lei:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(Redação dada pela Lei n. 12.403, de 2011).
I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
(Redação dada pela Lei n. 12.403, de 2011).
II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado
o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei n. 12.403, de 2011).
III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso,
enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
(Redação dada pela Lei n. 12.403, de 2011).
IV – (revogado). (Revogado pela Lei n. 12.403, de 2011).
§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da
pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser
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colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a
manutenção da medida. (Redação dada pela Lei n. 13.964, de 2019)
§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou
recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)

Esse rol é mais um daqueles que você precisa ler e reler.
Não há como fugir disso. Não é qualquer crime – nem qualquer acusado – que estará sujeito à decretação da prisão preventiva, e você precisa saber diferenciar os casos (o que só pode
ser feito se você dominar também o teor deste artigo).
A dica é a seguinte: na hora da prova, em questões que tratarem de caso concreto, primeiro faça a análise sob o prisma do art. 312 (veja se estão presentes os requisitos da prisão
preventiva). Se a resposta for afirmativa, analise as circunstâncias legitimadoras do art. 313.
Se estiver tudo certo, bingo! Você estará diante de um caso que admite a prisão preventiva do
acusado!

O art. 313 passa a contar com o §2º, vedando expressamente a possibilidade de preventiva
como “antecipação do cumprimento de pena”:
Art. 313.(...)
§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou
recebimento de denúncia.

Outro ponto importante é o teor do Informativo n. 523/STF:
Informativo n. 523/STJ:
É ilegal manter a prisão provisória do acusado nos casos em que o início do cumprimento
da pena se dará, previsivelmente, em regime menos rigoroso que o fechado.
Ou seja: se o indivíduo está sendo processado e provavelmente iniciará o cumprimento de sua
pena em regime semiaberto ou aberto, não é lícito mantê-lo preso provisoriamente. Afinal de
contas, se tal medida foi concretizada, o acusado estaria sendo tratado de uma forma mais
gravosa antes de ser condenado do que após sua condenação (o que não faz sentido algum).
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Temos ainda mais um informativo importante para a sua prova:
Informativo n. 560/STJ:
É lícito manter a prisão preventiva quando da sentença condenatória RECORRÍVEL que
determine o regime SEMIABERTO para o cumprimento da pena – desde que persistam os
motivos que inicialmente justificaram a decretação da preventiva – e que o cumprimento
da cautelar seja realizado de modo adequado ao regime semiaberto.

5.4. Prisão Preventiva e Crimes Culposos
Via de regra, não é possível decretar a prisão preventiva em crimes culposos. Entretanto,
excepcionalmente, a doutrina admite que seja autorizada a referida medida cautelar em tais
casos.
Um exemplo seria a decretação da prisão preventiva de acusado de crime culposo quando
houver dúvida sobre a identidade civil deste ou quando ele não fornecer elementos suficientes
para esclarecer sua identidade.

5.5 Circunstância Impeditiva da Prisão Preventiva
Existe uma hipótese em que a prisão preventiva de um determinado indivíduo não poderá
ser decretada. Tal hipótese é bastante coerente: Não poderá ser decretada a prisão preventiva
de um determinado acusado, quando houver prova nos autos de que o fato foi praticado sob
uma excludente de ilicitude!
É o que diz o art. 314 do CPP:
Art. 314. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos I, II e III do caput
do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

Professor, há como traduzir isso em um caso concreto?

Claro que sim. Imagine a seguinte situação:
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Um Policial Federal, realizando uma operação de combate ao tráfico de drogas, é atacado por um
grupo de traficantes. O policial entra em confronto para defender a própria vida, ato em que vem a
matar os três criminosos.
Tanto a injusta agressão perpetrada pela quadrilha bem como a reação do policial ficaram gravadas
por câmeras de segurança, cujo conteúdo foi devidamente juntado ao procedimento de apuração
dos fatos.

Como existe prova nos autos de que o agente praticou o fato (ou seja, o homicídio de seus
agressores) sob o manto de uma excludente de ilicitude (no exemplo acima, legítima defesa),
não há falar em decretação da prisão preventiva do autor!

5.6. Lei n. 13.964/2019 – Demais Alterações
5.6.1. Art. 315
Temos ainda a severa ampliação do art. 315 do CPP. Anteriormente, a norma legal determinava apenas que a decisão de decretação, substituição ou denegação de prisão preventiva
fosse motivada.
O novo texto, no entanto, apresenta a necessidade de motivação e fundamentação, ao passo que são inseridas regras para a motivação e para o não reconhecimento da fundamentação:
Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada
e fundamentada.
§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá
indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação
da medida adotada.
§ 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão, que:
I – limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação
com a causa ou a questão decidida;
II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência
no caso;
III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador;
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5.7. Art. 316
Por fim, temos a mudança no texto do art. 316, deixando clara a possibilidade de revogação da preventiva de ofício pelo magistrado. Ademais, foi inserido o § único, determinando a
revisão periódica, a cada 90 dias, das prisões determinadas pelo órgão responsável:
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da
investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente
decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício,
sob pena de tornar a prisão ilegal.

5.8. Brocardo Rebus Sic Stantibus
O brocardo jurídico acima pode ser traduzido como “estando assim as coisas”, ou “enquanto as coisas estão assim”.
Tal locução manifesta a chamada Teoria da Imprevisão, que trata de casos excepcionais
nos quais é possível que um determinado pacto seja alterado de acordo com a mudança das
circunstâncias que ensejaram sua elaboração.
Nesse sentido, dizemos que a prisão preventiva, por seu caráter provisório, se submete à
cláusula rebus sic stantibus – posto que a validade da prisão preventiva dura enquanto persistirem as circunstâncias de fato que justificam a sua manutenção!
Seguindo em frente, temos algumas observações extremamente importantes que muitos
alunos costumam confundir na hora da prova, e que merecem especial destaque. Trata-se da
diferença entre relaxamento, revogação e concessão de liberdade provisória:
• Diante de uma prisão que for considerada ilegal, o remédio é o relaxamento da prisão.
• Diante de uma prisão legal pode ser decretada a mera revogação da medida (restituição
da liberdade plena) ou pode ser concedida a liberdade provisória (restituição da liberdade com vinculação, ou seja, com imposição de condições).
Então muito cuidado para não confundir essa nomenclatura, pois estamos falando de institutos diferentes. Se a prisão for ILEGAL, ela deve ser relaxada. Se a prisão for legal, mas se
tornar desnecessária, ela deve ser revogada!
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Esquematizando e resumindo:
Esquematizando o que vimos na aula de hoje sobre nossa querida prisão preventiva:
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5.9 Prisão Preventiva & Descumprimento de Cautelares

Ponto bastante interessante está na decretação da prisão preventiva em razão do descumprimento de medidas cautelares.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

23 de 81

DIREITO PROCESSUAL PENAL

Prisão e Medidas Cautelares
Douglas Vargas

O que prevalece é o entendimento que, em razão das previsões do art. 312 e seus respectivos parágrafos, a decretação da prisão preventiva não é automática nesses casos.
Veja como o assunto foi cobrado:

Questão 1

(CESPE/TJ-SC/JUIZ SUBSITUTO/2019) O descumprimento de qualquer das

obrigações impostas a título de medida cautelar é causa suficiente para a decretação imediata
de prisão preventiva.

Errado.
Art. 282, § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas (cautelares), o juiz,
mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir
a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312,
parágrafo único).

5.10. Pedido de Preventiva na Audiência
Outro detalhe jurisprudencial importante: segundo o STJ, pedido de prisão preventiva realizado pelo MP durante a audiência deve ser apreciado após a oitiva da defesa (STJ).
A jurisprudência em questão foi cobrada pela banca CESPE em 2019! Veja só:

Questão 2

(CESPE/TJ-BA/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2019) A decisão sobre o pedi-

do de prisão preventiva formulado durante audiência dispensa a oitiva da defesa, por se tratar
de medida cautelar.

Errado.
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Se o Ministério Público formula o pedido de prisão preventiva na audiência, o magistrado,
antes de decidir, deverá ouvir a defesa. O pronunciamento do advogado pode ser feito
oralmente e tem por objetivo resguardar princípios como o contraditório e a ampla defesa.
STJ. 6ª Turma. RHC 75.716/MG, Rel Min. Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min.
Rogério Schietti Cruz, julgado em 13/12/2016.

6. Prisão Domiciliar
A prisão preventiva, por sua vez, possui uma espécie derivada, que foi incluída no CPP após
a reforma ocorrida em 2011: a prisão domiciliar.
Muito cuidado neste ponto, pois prisão domiciliar não se confunde com a medida cautelar
de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou
acusado tenha residência e trabalho fixo. São institutos diferentes!
Na prisão domiciliar, o indivíduo está apenas preso em um local diferente, só podendo
ausentar-se de sua casa com autorização judicial. Na medida cautelar de recolhimento domiciliar, o indivíduo pode se afastar de sua casa em determinados momentos do dia, visto que sua
liberdade ficará restrita apenas durante a noite e em dias de folga.
Além disso, note que a prisão domiciliar é uma espécie da prisão preventiva, não sendo
considerada uma nova modalidade de prisão cautelar, como ensina AURY LOPES JÚNIOR.
A prisão domiciliar possui algumas peculiaridades relevantes para a sua prova. Vejamos:
Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência,
só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
I – maior de 80 (oitenta) anos;
II – extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III – imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
IV – gestante;
V – mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
VI – homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos.
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste
artigo.
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Sobre o rol do art. 318, eu não preciso nem falar, certo? Ler e reler.
Note que aqui o magistrado não vai decretar a prisão domiciliar diretamente. Ele deverá
decretar a preventiva, e depois permitir que a prisão preventiva decretada seja cumprida em
regime domiciliar. E é justamente por esse motivo que a doutrina categoriza essa modalidade
de prisão como uma espécie da prisão preventiva!
Avançando um pouco mais sobre este tema, a doutrina diz que as hipóteses de prisão domiciliar têm caráter humanitário, asseverando a importância de prova idônea dos requisitos do
art. 318 (conforme o CPP expressa através do parágrafo único do mesmo artigo).

6.1. Obrigatoriedade da Prisão Domiciliar
Você pode se perguntar o seguinte: se estiverem presentes os pressupostos do art. 318,
a prisão domiciliar constitui um direito subjetivo do acusado? Ou seria uma faculdade do juiz
a sua concessão?
Essa é uma questão um pouco polêmica, mas totalmente digna de menção. Veja que a
letra da lei diz o seguinte:
PODERÁ o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente...

Veja que o termo poderá dá a entender que a concessão de prisão domiciliar é uma faculdade do magistrado. Entretanto, para outros, aqui se fala no poder-dever do juiz, consistindo à
medida em verdadeiro direito subjetivo do acusado.

6.2. Informativos Importantes sobre a Prisão Domiciliar
Ainda sobre a discussão do direito à prisão domiciliar, vejamos dois informativos relacionados com este assunto:
Informativo n. 789/STF:
A Constituição assegura às presidiárias condições para que possam permanecer com
seus filhos durante o período da amamentação e enfatiza a proteção à maternidade e à
infância. Com base nessa orientação, a Segunda Turma concedeu a ordem em habeas
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corpus para revogar a prisão preventiva decretada. Na espécie, a paciente fora presa em
flagrante pela suposta prática do delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006. Grávida de
sete meses, ela fora recolhida a uma penitenciária desprovida de estrutura física para acolhimento de presas nessa condição. A Turma reputou que a prisão provisória decretada
em desfavor da paciente não atendera aos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente
no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação,
fossem imediatamente incidentes a ponto de justificar a constrição. Asseverou, ainda,
que não se poderia olvidar que a paciente estaria em estágio avançado de gravidez [CPP:
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:...
IV – gestante a partir do 7º (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco.

O primeiro informativo (n. 789/STF) apresenta decisão em que a 2ª turma do STF reconheceu o direito de uma presidiária a ter convertida a sua prisão preventiva em domiciliar, visto que
a gestante tem o direito constitucional de proteção à maternidade.
Logo, o STF interpretou, no caso concreto, que a conversão da preventiva em domiciliar não
era mera faculdade do juiz – e sim um direito subjetivo da acusada. Muito cuidado com essas
exceções!
Ainda nessa esteira, temos o próximo informativo:
Informativo n. 831/STF).
O Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016), ao alterar as hipóteses autorizativas da concessão de prisão domiciliar, permite que o juiz substitua a prisão preventiva
pela domiciliar quando o agente for gestante ou mulher com filho até 12 anos de idade
incompletos (CPP, art. 318, IV e V). Com base nessa orientação, a Segunda Turma superou
a restrição fundada no Enunciado 691 da Súmula do STF e concedeu, de ofício, a ordem
em habeas corpus para determinar a referida substituição. No caso, a paciente, presa preventivamente pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas com envolvimento de adolescente, dera à luz enquanto se encontrava encarcerada. A impetração alegava que, pelo
princípio da dignidade da pessoa humana, a criança e a mãe têm o direito de permanecerem juntas em ambiente que não lhes cause danos. Ressaltava, ainda, que a paciente
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possui condições favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e idade inferior
a 21 anos.

Novamente, verifica-se a concessão de HC para converter a substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, também baseada no direito da mãe e da criança de permanecerem
unidas em ambiente que não seja nocivo à primeira infância.
Após essa breve abordagem de informativos do STF, é importante deixar claro que o estudo da letra da lei ainda é um dos fundamentos mais importantes para fins de prova – visto que
a maioria das bancas costuma se manter bem alinhada ao que dizem os artigos dos Códigos,
e pronto.
Entretanto, eventualmente os examinadores elaboram questões focadas em informativos
e jurisprudência, logo conhecer essas decisões faz toda a diferença!

7. Prisão Pena & o Fim da Execução Provisória

Caro(a) aluno(a): você já está praticamente um expert em medidas cautelares e nas modalidades de prisão temporária e provisória. No início do capítulo, no entanto, falamos que a
outra modalidade de prisão é a prisão pena, aquela cujo cumprimento deve ser iniciado após o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
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A prisão pena, portanto, é uma modalidade de sanção penal, e o início de seu cumprimento
está relacionado com a mudança do processo para a sua fase de execução.
O conceito de prisão pena é bastante simples, e antigamente não envolvia quase nenhum
detalhe. Entretanto, após diversas mudanças de posicionamento do STF, há grande confusão
dos alunos em relação à chamada possibilidade de execução provisória da pena após o acórdão de segundo grau.
Para resumir de forma bastante simples: Atualmente, por 6 votos a 5 (proferidos em sede
de ADC, instrumento que possui efeito erga omnes – contra todos) o STF entende que NÃO é
possível o cumprimento antecipado da chamada prisão-pena (ou seja, da prisão em razão da
condenação).
Assim, atualmente, se um determinado indivíduo está preso, só existem duas possibilidades:
• Ou sua sentença condenatória já transitou em julgado e este se encontra efetivamente
cumprindo sua pena (prisão-pena);
• Ou o indivíduo está submetido a alguma espécie de prisão cautelar.
Não há, portanto, pelo menos nesse momento, a possibilidade início do cumprimento da
prisão-pena após acórdão condenatório emitido pelos Tribunais, como ocorreu até o mês de
novembro de 2019.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

29 de 81

DIREITO PROCESSUAL PENAL

Prisão e Medidas Cautelares
Douglas Vargas

8. Liberdade Provisória
Seguindo em frente no nosso estudo, devemos falar do instituto da liberdade provisória.
Primeiramente, vamos observar o que diz a Constituição Federal:
LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória,
com ou sem fiança;

Ou seja: se um indivíduo está sendo submetido ao trâmite de um processo penal, a regra é
que este responda em liberdade. Apenas excepcionalmente é que será decretada uma modalidade de prisão cautelar (temporária ou provisória).
Conforme já abordamos ao falar da prisão preventiva, é muito importante que você se lembre que a liberdade provisória não pode ser utilizada como argumento para combater prisões
ilegais – e sim prisões LEGAIS consideradas DESNECESSÁRIAS.
Ou seja: se o indivíduo for encontrado, por exemplo, em flagrante delito, sendo conduzido
ao cárcere de forma legal e respeitando todos os ditames processuais. Para garantir a devolução de sua liberdade, no entanto, poderá fazer um pedido de liberdade provisória!
Veja que o preso não necessitará pedir que sua prisão seja relaxada, haja vista que a causa
de pedir para este segundo instituto é a ilegalidade da prisão à qual o paciente foi submetido
– que, conforme observamos, não é o caso da situação hipotética acima.

Mas, professor, então mesmo que o indivíduo seja preso em flagrante, imediatamente
após praticar o crime, ele poderá fazer um pedido de liberdade provisória, com ou sem
fiança?

É exatamente isso. Excepcionalmente, quando presentes os pressupostos para a prisão
preventiva ou temporária, o juiz poderá converter a prisão em flagrante em uma dessas duas
modalidades. Entretanto, via de regra o que deve ser feito é conceder a liberdade provisória ao
acusado!
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8.1. Delitos Inafiançáveis
Veja, caro(a) aluno(a), que a liberdade provisória pode ser concedida de duas formas: com
ou sem fiança.
Entretanto, em alguns casos, existe vedação expressa da concessão de fiança para o acusado – são os famosos crimes inafiançáveis. São eles:
• Ação de Grupos Armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e contra o
Estado Democrático;
• Crimes Hediondos e Equiparados a Hediondos (TTT – Tráfico, Tortura e Terrorismo);
• Racismo.
Para as três quatro hipóteses acima, portanto, não é permitida a concessão de liberdade
através da fiança. Entretanto, muito cuidado!

8.2. STF, Fiança e Liberdade Provisória
Um entendimento jurisprudencial de máxima importância para sua prova é o posicionamento do STF em relação à possibilidade de concessão de liberdade provisória sem fiança.
Segundo o STF, a vedação da possibilidade de liberdade provisória com fiança não impede
a concessão de liberdade provisória SEM FIANÇA!
Em alguns casos (como na Lei n. 11.343/2006 - que trata do delito de tráfico de entorpecentes), o diploma legal proíbe expressamente a concessão de liberdade provisória (com ou
sem fiança).
No entanto, a Suprema Corte vem sedimentando o entendimento de que tal vedação ofende a individualização da pena, motivo pelo qual mesmo os delitos inafiançáveis podem ser
objeto de liberdade provisória sem fiança.

8.3. Súmula n. 697/STF
Seguindo em frente, ainda é muito importante conhecer o teor da Súmula n. 697/STF, a saber:
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Súmula n. 697/STF:
A proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo.

Ou seja: é perfeitamente possível conceder relaxamento de prisão no caso de prisões em
flagrantes que forem consideradas ilegais, mesmo que os crimes hediondos sejam considerados inafiançáveis.

8.4 Liberdade Provisória com Fiança
Já sabemos que a liberdade provisória pode ser concedida sem fiança ou com fiança. Mas
qual exatamente é o conceito de fiança?
Segundo Guilherme Nucci:
Fiança é uma garantia real, consistente no pagamento em dinheiro ou na entrega de valores ao Estado, para assegurar o direito de permanecer em liberdade no transcurso de um processo criminal.

A fiança é um recurso que tem por objetivo ao mesmo tempo garantir a liberdade provisória
do acusado e o pagamento de eventuais custas processuais e indenizações do dano causado
pelo autor.
Arbitragem de Fiança:
Questionamento relevante sobre a fiança gira em torno da responsabilidade sob a arbitragem do valor da fiança.
A responsabilidade, via de regra, é do juiz. No entanto, segundo o art. 322 do CPP, em infrações penais cuja pena máxima não seja superior a 4 anos, a autoridade policial (Delegado
de Polícia) tem o poder de conceder a fiança ao acusado.
Obviamente, a concessão de fiança pelo Delegado de Polícia também só pode ser operada
durante a fase de Inquérito Policial.

Delegado de Polícia só pode arbitrar fiança durante o IP, em infrações penais cuja pena máxima
não seja superior a 4 anos.
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Dica quente: lembre-se que o delegado de polícia tem o poder de conceder liberdade provisória em alguns casos! Afinal de contas, ao arbitrar a fiança (nos casos em que a Lei lhe permite), a autoridade policial está efetivamente concedendo liberdade provisória com fiança!
Valores:
Mas, professor, qual o valor pode ser arbitrado na hora de conceder a fiança ao acusado?

Vejamos o que diz o CPP:
Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:
I – de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos;
II – de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade
cominada for superior a 4 (quatro) anos.
§ 1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:
I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código;
II – reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou
III – aumentada em até 1.000 (mil) vezes.
Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de
sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.

Algumas observações são muito importantes para que possamos interpretar corretamente
os artigos acima. Vejamos:
• Tanto o juiz quanto o delegado de polícia, nos casos em que os couberem, tem o poder
de reduzir o valor da fiança, nos termos do artigo 325, II;
• Da mesma forma, a doutrina entende que tanto o juiz quanto a autoridade policial podem aumentar a fiança no caso de agentes ricos (conforme a previsão do inciso III do
art. 325);
• No entanto, a dispensa da aplicação da fiança (art. 350 CPP) só pode ser realizada
pelo Juiz!
Existem ainda algumas condições às quais o acusado deve se submeter para que sua fiança seja válida. Caso ele não cumpra com tais condições, dizemos que a fiança foi quebrada.
São elas:
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• Comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito, instrução criminal e julgamento;
• Não mudar de residência sem autorização da autoridade processante;
• Não se ausentar por mais de 8 dias sem comunicar à autoridade o local onde poderá ser
encontrado.
É chato decorar isso aí, né? Eu sei disso. Mas faz parte. Sempre que você estiver diante de
hipóteses assim, numeradas, aumente a sua atenção, pois os examinadores costumam gostar
de escolher uma premissa aleatória e elaborar um item da sua prova!

8.5. Liberdade Provisória sem Fiança
Já falamos sobre a liberdade provisória de uma forma geral, mas ainda não chegamos ao
ponto de especificar o rol de situações que irão ensejar a liberdade provisória sem fiança. E é
hora de fazer justamente isso.
O acusado preso em flagrante terá direito à liberdade provisória, sem fiança, nos seguintes
casos:
• Quando o acusado praticar o fato sob a proteção de uma excludente de ilicitude. Nesse
caso, além de não se admitir a decretação de uma prisão cautelar, deve ocorrer também
a liberdade provisória do acusado (afinal de contas, o juiz não poderá converter a prisão
em flagrante em prisão preventiva). Um exemplo clássico é o do homicídio praticado em
legitima defesa.
• É importante observar que essa modalidade de liberdade provisória deve ser concedida pelo Juiz, seja de ofício ou por provocação das partes, e que o MP deve ser ouvido
previamente.
– A doutrina é crítica deste entendimento. Segundo alguns estudiosos, trata-se de
caso de liberdade plena, e não de liberdade provisória, haja vista que a lei não exige
nenhuma condição ou vinculação para sua concessão.
• Quando o acusado for pobre e não puder arcar com o valor da fiança. Nesses casos,
conforme já observamos, o valor da fiança não poderá ser exigido, e o juiz (somente ele)
poderá conceder a liberdade provisória do acusado ou réu.
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• Quanto ausentes os requisitos da prisão preventiva. Também conforme já observamos,
a regra é que o acusado responda em liberdade. Nesse sentido, sua prisão em flagrante
só será convertida em preventiva caso os requisitos de tal cautelar estejam presentes.
Do contrário, deverá ser beneficiado pela liberdade provisória!
• Nos casos de IMPO (Infração de Menor Potencial Ofensivo) em que o agente compareça imediatamente aos Juizados Especiais Criminais ou ao menos se comprometa a
comparecer a eles. É o caso dos delitos para os quais a autoridade policial não instaura
um inquérito, e sim lavra um TC (termo circunstanciado).
• CTB – Art. 301, nos casos em que o condutor do veículo se envolver em acidente do
qual resultar vítima, não se imporá prisão em flagrante nem se exigirá fiança, caso este
preste socorro pronto e integral à vítima.
• Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas): na lei de drogas não se impõe prisão ao indivíduo
que pratique o art. 28 do diploma legal (porte de drogas para uso pessoal) – mesmo que
este se recuse a prestar o compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal.

8.6. Fiscalização da Prisão
A prisão pena é de responsabilidade do juízo de execuções penais, na forma da legislação
vigente.
Acontece que a prisão processual, por sua vez, deve tão ou mais fiscalizada que a prisão
pena, devendo ser acompanhada pelo Juiz quanto à sua legalidade e demais aspectos. Tamanha é a preocupação com a prisão processual que a própria CF/1988 faz menção à fiscalização da prisão pelo Juiz, nos termos do inciso LXV, Art. 5º:
LXV – a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

Você já aprendeu em nossa aula os institutos adequados para tratar das prisões ilegais.
Também já sabe como se deve lidar com uma prisão cautelar lícita que se tornou desnecessária. No entanto, ainda precisamos estudar uma breve lista de observações sobre a fiscalização
das prisões pelo poder judiciário.
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Em primeiro lugar, é notório que toda prisão deve ser comunicada ao Juiz, para que este
possa avaliar sua legalidade.
A avaliação de uma prisão, nesse sentido, tem dois momentos: O da avaliação de legalidade (em primeiro lugar), e depois o da necessidade e adequação.
Dessa forma, no primeiro momento o magistrado irá verificar se a prisão é ilegal, caso em
que deverá relaxá-la se confirmar alguma ilegalidade.
No segundo momento, no entanto, é que entra o instituto da liberdade provisória. A prisão
é legal, no entanto não há necessidade de sua manutenção, motivo pelo qual o magistrado não
irá relaxá-la, mas irá decretar a liberdade provisória do acusado (com ou sem fiança, a depender do caso).
É muito importante que você entenda a diferença entre avaliar a legalidade da prisão e a
sua necessidade e adequação, bem como a diferença entre revogar uma prisão desnecessária
e relaxar uma prisão ilegal. Fique muito atento nessa terminologia, pois o examinador adora
confundir tais termos!
Diante do exposto, podemos passar para o próximo capítulo: Formalidades relacionadas à
efetivação prática de uma prisão. Vamos em frente!

8.7. Dicas “Quentes” sobre Prisão, Relaxamento, Liberdade Provisória
e Fiança
Prezado(a) aluno(a): para finalizar este assunto, vamos passar algumas dicas e esquemas
que ajudam muito a evitar certas confusões ao responder questões de concursos. São elas:
• A fiança é medida cautelar, por si só. Assim sendo, pode ser CUMULADA com outras
medidas cautelares!
• Conforme já pontuamos, uma prisão pode ser objeto de revogação, relaxamento ou de
conversão em liberdade provisória (com ou sem fiança).
– Nesse sentido, saiba que a ilegalidade que resulta no relaxamento pode ser ab initio
(desde o início) ou superveniente (a prisão é decretada de forma lícita, mas a ilegalidade acaba surgindo depois).
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◦ Um exemplo está na prisão preventiva com excesso de prazo (a qual se torna ilegal
por violar o princípio da duração razoável do processo).

• Lembre-se, sempre:

• Outro ponto importantíssimo está no fluxo processual ante o relaxamento da prisão.
Usualmente, o relaxamento resulta em liberdade plena, mas existe posicionamento na
doutrina e na jurisprudência admitindo que o juiz relaxe uma prisão ilegal e imponha
outras medidas cautelares:
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Nesse sentido, vejamos a lição de Renato Brasileiro:
Reconhecida a ilegalidade da prisão, e deferido o relaxamento da constrição, o agente não fica sujeito ao cumprimento de deveres e obrigações. Permanece o agente livre de quaisquer ônus ou restrições de direito. Trata-se de liberdade plena, diferenciando-se, portanto, das hipóteses de liberdade
provisória com vinculação.
Todavia, se presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, é perfeitamente possível a
imposição de medidas cautelares de natureza pessoal. A propósito, os tribunais têm, reiterada
mente, reconhecido a ilegalidade da prisão, com o seu consequente relaxamento, porém submetido o imputado ao cumprimento de certas obrigações [...].1

O doutrinador cita ainda o referido julgado como exemplo:
A instrução criminal deve ser concluída em prazo razoável, nos exatos termos do art. 5º,
inciso LXXVIII, da Constituição Federal. O excesso de prazo na ultimação do processo-crime
1

Manual de Processo Penal – Renato Brasileiro – 2020 - Página 1015.
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enseja o relaxamento da prisão cautelar. Ordem concedida para reconhecer o excesso de prazo e determinar o relaxamento da prisão do paciente, expedindo alvará de soltura clausulado,
para que compareça a todos os atos do processo, sob pena de revogação da liberdade.2
• A revogação de uma prisão recai sobre uma prisão legal que se tornou desnecessária.
Os pressupostos deixaram de existir. Por exemplo:

• A liberdade provisória pode constituir medida de contracautela (ao substituir uma prisão
cautelar anterior) ou pode ser uma medida cautelar autônoma (quando decretada sem
uma prisão anterior).

2

STJ, 6ª Turma, HC 69.382/BA, p. 371.
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Assim, é possível que um indivíduo em liberdade plena seja submetido à liberdade provisória, sem ter sido submetido a uma prisão cautelar anterior!

Esquematizando:
RELAXAMENTO

REVOGAÇÃO

LIBERDADE PROVISÓRIA

PRISÃO ILEGAL

PRISÃO LEGAL

PRISÃO LEGAL

QUALQUER PRISÃO PODE SER
ILEGAL, NÃO APENAS A PRISÃO
EM FLAGRANTE!

PRISÃO TEMPORÁRIA E
PREVENTIVA

QUALQUER TIPO DE PRISÃO

Não é MEDIDA CAUTELAR, mas sim Não é MEDIDA CAUTELAR, mas sim É MEDIDA DE CONTRACAUTELA OU
MEDIDA DE URGÊNCIA
MEDIDA DE URGÊNCIA
MEDIDA CAUTELAR AUTÔNOMA
RESTITUI A LIBERDADE PLENA (EM RESTITUI A LIBERDADE PLENA (em
REGRA)
regra)
SÓ PODE SER DECRETADO PELO
JUIZ COMPETENTE. Há doutrina
que verse sobre possibilidade
peculiar de relaxamento de prisão
pela autoridade policial, mas não
se trata de posição consolidada ou
majoritária.

QUEM REVOGA É O ÓRGÃO
JURISDICIONAL QUE DECRETOU A
CAUTELAR.

RESTITUI A LIBERDADE COM
VINCULAÇÃO.
PODE SER CONCEDIDA PELO
DELEGADO E PELO JUIZ, DEPENDENDO DO CASO.
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8.8. Aspectos Formais Relacionados à Prisão
Prezado(a) aluno(a): a essa altura você já está fera na parte teórica que envolve todo tipo
de prisão: em flagrante, preventiva, temporária...
Além disso, já conhece os remédios para a prisão ilegal, os institutos que envolvem as prisões legais que se tornam desnecessárias, e por aí vai.
O problema é que até agora, nós não tratamos de uma parte muito interessante: a das formalidades para a execução de uma prisão.
Quando chega a hora de efetivamente cumprir um mandado de prisão, ou quando a autoridade policial se depara com um flagrante delito, quais são as formalidades previstas na
legislação processual? O que pode e o que não pode ser feito? É exatamente isso que vamos
estudar nesse capítulo!
Requisitos Básicos:
Em primeiro lugar, é importante ressaltar o que quase todo mundo já sabe: fora os casos de
flagrante delito, uma prisão só pode ser realizada por ordem judicial escrita e fundamentada!
Ou seja, para que alguém seja preso preventivamente, temporariamente, ou em decorrência
do trânsito em julgado de sua sentença condenatória (prisão pena), será absolutamente necessária a apresentação de mandado de prisão emanado por autoridade judiciária competente.
Horários:
Em qual hora do dia pode ser realizada uma prisão? É óbvio que a prisão em flagrante delito pode ser realizada a qualquer momento (seja do dia ou da noite), afinal de contas, o poder
público deve atuar para cessar a conduta delitiva do agente.
Já nos casos que necessitam de mandado de prisão, existem algumas limitações. Em
regra, se o agente público se deparar com um indivíduo para o qual existe mandado de prisão
em aberto, poderá proceder à sua prisão a qualquer hora do dia. Imagine o seguinte exemplo:
Uma guarnição da Polícia Militar está realizando rondas por uma determinada localidade às 03h da
madrugada, ato em que se depara com indivíduo para o qual existe mandado de prisão em aberto.
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Na situação hipotética acima, é claro que os policiais poderão proceder à prisão e apresentação do indivíduo para a autoridade competente a despeito do horário, pois o mandado de
prisão pode ser cumprido a qualquer hora do dia.
Entretanto, o detalhe importante é que tal indivíduo estava em local aberto, transitando por
via pública. Se o indivíduo estivesse em sua casa, temos a entrada das restrições relativas à
inviolabilidade de domicílio.
Normalmente, quando a autoridade judiciária emite um mandado de prisão, ela o envia para a
polícia civil, que no exercício da atividade de polícia judiciária, deve dar cumprimento a tal medida.
E nesses casos, via de regra, a polícia tentará localizar o endereço no qual reside o indivíduo – ato
em que deverão respeitar os limites impostos pela inviolabilidade do domicílio do acusado.
Assim sendo, o mandado de prisão a ser efetivado na residência do acusado só poderá ser
cumprido durante o dia, período o qual a doutrina entende como aquele compreendido entre
6h e 18h do horário oficial do local onde o mandado será cumprido.
Veja que, ao envolver o domicílio onde habita o indivíduo que deverá ser conduzido ao cárcere, o agente público estará submetido às mesmas regras do mandado de busca e apreensão,
que também só pode ser cumprido durante o dia.

8.9. Flagrante Delito & Domicílio
Lembre-se que, em casos de flagrante delito, não se aplica a restrição de horário e tampouco a de inviolabilidade de domicílio. Nesse sentido, se o agente público (como um policial) se
depara com um homicídio em andamento dentro de uma residência, por exemplo, pode usar de
todos os meios necessários para cessar a conduta delitiva e prender o autor em flagrante!
Separação entre Presos Provisórios e Definitivos:
Outro ponto importante sobre formalidades da prisão trata da separação de presos provisórios e definitivos. O CPP prevê expressamente, em seu art. 300, que o preso provisório
deverá ficar separado dos presos que já tiverem sido condenados!
Ainda sobre este mesmo assunto, militar preso em flagrante de crime militar não deve ser
conduzido ao cárcere comum – e sim ser recolhido ao quartel da instituição à qual pertence.
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9. Prisão em Flagrante
Durante a aula de hoje já falamos bastante sobre a prisão em flagrante, porém sem entrar
em detalhes ou no conceito doutrinário deste instituto. Tudo o que você sabe, por enquanto,
é que a prisão em flagrante dispensa ordem judicial. Mas vamos aprofundar um pouco mais
nesse tema!
A prisão em flagrante é uma modalidade de prisão cautelar, de natureza administrativa, realizada no
instante em que se desenvolve ou que se termina de concluir a infração penal.
Guilherme Nucci

O conceito acima é uma das mais conhecidas definições sobre o que é uma prisão em flagrante. Temos ainda o que diz o CPP:
Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:
I – está cometendo a infração penal;
II – acaba de cometê-la;
III – é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação
que faça presumir ser autor da infração;
IV – é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser
ele autor da infração.

No rol do art. 302 temos as situações em que iremos considerar que um indivíduo está em
flagrante delito (motivo pelo qual pode ser preso sem uma ordem judicial).
Veja como a narrativa do art. 302 está perfeitamente alinhada com o conceito doutrinário da
prisão realizada no instante em que se desenvolve ou que se termina de concluir a infração penal.

9.1. Competência
Agora que você já sabe um conceito mais completo sobre a prisão em flagrante, o próximo
passo é conhecer quem tem a capacidade e a legitimidade para prender um indivíduo que esteja em flagrante delito.
A resposta está expressamente prevista no art. 301 do CPP:
Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem
quer que seja encontrado em flagrante delito.
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Espera aí, professor! Então quer dizer que eu, que ainda nem passei em um concurso,
como cidadão comum, posso prender uma pessoa em flagrante delito?

Exatamente!
Qualquer pessoa do povo pode prender e apresentar um indivíduo em flagrante delito à autoridade competente (se quiser fazê-lo). É claro que a lei não impõe o dever de agir ao cidadão
comum – até porque muitas vezes o cidadão não dispõe dos meios para subjugar o infrator, e a
lei não pode exigir que um indivíduo se sacrifique tentando fazer o trabalho do Estado.
No entanto, já no caso das autoridades policiais e seus agentes, veja que a lei é taxativa:
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Dessa forma, dizemos
que os policiais têm o chamado poder-dever de agir, quando se depararem com uma situação
como essa.
Ainda sobre esse assunto, é importante saber que a doutrina faz a diferenciação da prisão
em flagrante nos dois casos:

Segundo a doutrina, integram o rol de agentes responsáveis pelo flagrante compulsório os
policiais civis, militares, federais, rodoviários e ferroviários.
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Não há ainda manifestação doutrinária sobre a Polícia Penal (Emenda Constitucional de
2019).
Juízes e Promotores, por constituírem autoridades de natureza diferente da autoridade policial, atuam em flagrante facultativo, e não obrigatório!

9.2. Influência da Ação Penal
Outro ponto que pode influenciar na atuação das autoridades policiais é a questão da natureza da ação penal do delito. Sabemos que a regra são os delitos de ação penal pública
incondicionada, na qual o Estado tem o dever de agir sem necessitar de autorização de quem
quer que seja.
Mas e nos casos de ação penal pública condicionada à representação, ou mesmo de ação
penal privada? Pode a autoridade policial e seus agentes atuar para efetivar a prisão em flagrante do autor, sem o consentimento da vítima?
O consenso doutrinário é que inicialmente as autoridades poderão realizar apenas a apreensão física do autor do delito. Após isso, a lavratura do auto de prisão em flagrante (parte
formal do procedimento) só poderá ser realizada mediante a autorização da vítima, do mesmo
modo que se requer para a procedibilidade da ação penal em juízo.

9.3. Natureza da Prisão em Flagrante
Este ponto é bem simples, mas também costuma ser alvo dos examinadores. A prisão em
flagrante, segundo a doutrina, tem uma natureza administrativa e de ato complexo. Vejamos
o motivo:
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9.4. Categorias ou Espécies das Prisões em Flagrante
Vamos retomar brevemente o que diz o art. 302 do CPP:
Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:
I – está cometendo a infração penal;
II – acaba de cometê-la;
III – é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação
que faça presumir ser autor da infração;
IV – é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser
ele autor da infração.

A doutrina apresenta uma nomenclatura específica para esses incisos, que também costuma ser objeto de prova. Vamos a um rápido esquema para facilitar os estudos:
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9.5. Outras Modalidades de Flagrante
Além do rol do art. 302, temos ainda algumas outras modalidades importantes para a sua
prova. Vejamos quais são!

O flagrante preparado é aquele que ocorre quando um agente provocador induz o indivíduo
a cometer uma infração penal, para que possa efetuar sua prisão.
Tal tipo de flagrante é considerado como crime impossível pelo STF, conforme ressalta a
Súmula n. 145:
Súmula n. 145/STF
Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.

Ressalte-se ainda que, segundo o STJ, em sua súmula 567, a existência de sistema de
vigilância composto por seguranças ou por câmeras não torna impossível a configuração do
crime de furto.
O flagrante forjado, por sua vez, também chamado de flagrante urdido, maquiado ou fabricado, é aquele cuja materialidade foi inteiramente composta por terceiros. É um flagrante
totalmente artificial, uma verdadeira armação.
Note que a grande diferença entre o flagrante forjado e o flagrante preparado é que no flagrante forjado sequer há uma conduta por parte do indivíduo que será preso. Exemplo clássico
é o do indivíduo que é preso pelo tráfico de drogas que foram colocadas em seu carro por um
agente da autoridade policial, por exemplo.
Já o flagrante esperado, também chamado de intervenção predisposta da autoridade policial, diferentemente das duas modalidades anteriores, é uma modalidade válida de flagrante.
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Um bom exemplo é a campana, quando o agente policial se desloca a um determinado local e fica observando de forma discreta, aguardando o início da prática de uma infração penal
da qual teve conhecimento através de uma denúncia.
Por último, temos o flagrante diferido, também chamado de flagrante prorrogado, postergado ou de ação controlada. Nesse caso a infração penal está em andamento, e a polícia
retarda a realização da prisão, pois considera que há um momento melhor para obter mais
informações sobre a prática delituosa.
Este tipo de flagrante possui previsão em algumas leis, como na Lei de drogas (n. 11.343)
e na Lei de organizações criminosas (n. 12.850). É importante observar que, no caso da lei de
drogas, exige-se a autorização judicial prévia e a oitiva do MP para autorizar a realização do
flagrante diferido. Já no caso da Lei n. 12.850, basta prévia comunicação ao magistrado, não
havendo que se falar em autorização judicial ou oitiva do MP.

9.6. Auto de Prisão em Flagrante
O último assunto de nossa aula de hoje (finalmente!) é o auto de prisão em flagrante e suas
formalidades.
O primeiro passo é ler os artigos 304 e 305 do CPP:
Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde
logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida,
procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a
imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto.
§ 1º Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do
inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que
o seja.
§ 2º A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante; mas, nesse
caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a
apresentação do preso à autoridade.
§ 3º Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em
flagrante será assinado por duas testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença deste.
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§ 4º Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de
filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. (Incluído pela Lei n. 13.257, de 2016)
Art. 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal.

Ambos os artigos são dignos de leitura e releitura, pois, como de praxe, costumam ser objeto de prova. Além disso, reforço os seguintes pontos como de especial importância:
• A lavratura do auto de prisão em flagrante requer, em regra, duas testemunhas. Se não
estiverem disponíveis duas testemunhas do fato criminoso, a falta pode ser suprida
por duas testemunhas de apresentação do preso à autoridade policial. Curiosidade: na
prática, em delegacias de polícia, quando não há testemunhas do povo disponíveis para
lavratura do auto de prisão em flagrante, os próprios agentes da autoridade policial se
apresentam como testemunhas.
• Segundo o STJ, o próprio condutor do flagrante (o responsável pela apresentação do
preso à autoridade policial) pode contar como testemunha.
• Via de regra, a autoridade policial realiza a oitiva do condutor, das testemunhas, depois
da vítima, e finalmente a do preso (cujo depoimento, obviamente, não é obrigatório, tendo em vista o direito deste ao silêncio).

9.7. Regras Especiais
Muito embora a regra geral é de que qualquer pessoa pode ser presa quando encontrada
em flagrante delito, existem certos indivíduos que possuem uma condição especial ou um cargo que lhes proporciona regras especiais para sua prisão em flagrante.
Neste tópico vamos listar estes indivíduos e as circunstâncias em que não serão aplicadas
as regras gerais de prisão em flagrante. Vejamos!
I – Menores de 18 anos: Por força do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), os menores não
são efetivamente presos, e sim apreendidos. Além disso, cumpre destacar que o flagrante lavrado
em relação a eles é de ato infracional.
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II – Condutores de veículos: Conforme já explicitamos anteriormente, o condutor de veículo envolvido em acidente de trânsito com vítima, se prestar socorro integral à vítima, não poderá ser submetido à lavratura do auto de prisão em flagrante.
III – Advocacia Pública Federal: Membros da AGU não poderão ser presos por descumprimento de
determinação judicial no exercício da função. Soma-se a isso a prerrogativa de só serem presos em
flagrante de crime inafiançável ou por ordem escrita do juízo competente.
IV – Advogados em Geral: Se a causa da prisão for motivada pelo exercício da profissão, o advogado só poderá ser preso em flagrante em casos de delitos inafiançáveis. Observação: Caso não se
encontre no exercício da profissão, o advogado pode ser preso regularmente, entretanto ainda lhe
resta o direito de que sua prisão seja comunicada à OAB;
V – Presidente da República: Conforme estabelece a Constituição Federal, enquanto não houver
uma sentença condenatória, o Presidente da República não estará sujeito a prisão, no caso de crimes comuns.
VI – Membros do MP (Procuradores e Promotores): Só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. Ainda nesses casos, devem ser encaminhados em até 24h para o PGJ ou PGR (a depender
se são membros do MP dos Estados ou da União);
VII – Magistrados em Geral: Assim como os membros do MP, só podem ser presos em flagrante de
crime inafiançável, devendo também ser imediatamente encaminhados ao Presidente do Tribunal a
que estão vinculados.
VIII – Parlamentares Estaduais e Federais: Deputados e Senadores também só podem ser presos
em flagrante de crime inafiançável, devendo ser encaminhados, dentro de 24h, à respectiva casa
legislativa.
IX – Agentes Diplomáticos: Diplomatas, tais como embaixadores, possuem a famosa imunidade diplomática, que nada mais é do que a imunidade, em território nacional, enquanto estiverem a serviço
de seu país de origem. Isso não significa, é claro, que os diplomatas podem cometer crimes, e sim
que não serão processados no Brasil e sim em seu país de origem, por força da chamada Convenção de Viena.
X – Consul: Também possui a mesma imunidade processual que os diplomatas em geral, entretanto
sua imunidade se restringe a infrações praticadas no exercício de suas funções e no território de
seu consulado.

Dúvida comum se dá quanto à atuação das autoridades policiais face ao flagrante daquele
que possui imunidade diplomática. Se o indivíduo é imune à persecução penal em nosso país,
ou não pode ser submetido à prisão em flagrante por outro motivo, o que acontece se a polícia
se deparar com ele enquanto este está perpetrando uma conduta delituosa?
A resposta está na separação entre os momentos da prisão em flagrante, sendo que existe
um momento material e um momento formal. Caso agentes da autoridade policial se deparem, por exemplo, com o Presidente da República praticando um homicídio, poderão contê-lo
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e cessar sua prática delituosa. O que não poderá ser realizada é a lavratura do auto de prisão
em flagrante, ou seja, a parte de formalização do procedimento.
Tal diferenciação é muito importante, pois seria absurdo que tais prerrogativas se tornassem verdadeira salvaguarda para o cometimento de crimes, caso tivessem o condão de forçar
a absoluta inércia dos agentes policiais do Estado.

9.8. Outros Aspectos Importantes
Temos ainda alguns últimos tópicos importantes sobre a prisão em flagrante. Você não
achou que já tinha acabado, né?
Em primeiro lugar, temos a Súmula n. 397/STF:
Súmula n. 397/STF:
O poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em caso de crime
cometido nas suas dependências, compreende, consoante o regimento, a prisão em flagrante do acusado e a realização do inquérito.

Não há muito o que elaborar, visto que o texto visa apenas garantir que a competência da
polícia da Câmara e do Senado prevaleça perante as demais instituições policiais em caso de
crime praticado em suas dependências. Essa súmula costuma ser cobrada em sua literalidade,
então é mais uma da série “para ler e reler”.
Por fim, devemos fazer a leitura dos artigos 306, 307 e 308, que também são recorrentes
em provas:
Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente
ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.
§ 1º Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia
integral para a Defensoria Pública.
§ 2º No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.
Art. 307. Quando o fato for praticado em presença da autoridade, ou contra esta, no exercício de
suas funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o
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preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas
testemunhas e remetido imediatamente ao juiz a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não o for a autoridade que houver presidido o auto.
Art. 308. Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado à do lugar mais próximo.

Mais uma vez, reforço a importância de dominar esses artigos. Entra ano e sai ano, os examinadores continuam copiando e colando essas normas na sua prova, mudando uma palavra
ou um termo para te induzir a erro. Então o negócio realmente é repetir, repetir e fixar.
Por experiência, recomendo principalmente que você foque nas diferenças entre as providências imediatas e as que devem ser tomadas em até 24 horas, motivo pelo qual fiz um
esquema bacana para vocês revisarem:

Segundo o STJ, se a comunicação da prisão do indivíduo à família do preso ou à pessoa por
ele indicada ocorrer de forma tardia, tal irregularidade não contaminará o auto de prisão em
flagrante, que continuará válido.
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Finalmente, note que as 24 horas previstas nos parágrafos 1º e 2º devem ser contadas a
partir da prisão material do indivíduo (ou seja, quando este efetivamente foi preso pelos agentes da autoridade policial), e não da finalização da lavratura do APF.

9.9. Alterações Importantes – Lei n. 13.964/2019
9.9.1. Art. 310
É importante destacar a severa alteração ocorrida no art. 310 do CPP (que trata do procedimento a ser tomado pelo magistrado ao receber o APF).
Anteriormente, o referido artigo apresentava apenas as medidas a serem tomadas pelo
juiz. Vamos relembrar:
Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I - relaxar a
prisão ilegal; ou
II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do
art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas
da prisão; ou
III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas
condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória,
mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.
Redação anterior à Lei n. 13.964/2019

Já a nova (e extensa) redação do artigo possui as seguintes disposições:
Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro)
horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença
do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério
Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
§ 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer
das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade
provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena
de revogação.
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§ 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou
milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou
sem medidas cautelares.
§ 3º A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia
no prazo estabelecido no caput deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela
omissão.
§ 4º Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste
artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de
imediata decretação de prisão preventiva.

Assim as seguintes mudanças se destacam:
• O art. 310 passa a citar expressamente a audiência de custódia;
• O art. 310 passa a citar expressamente o prazo para realização da referida audiência;
• Há previsão expressa de denegação de liberdade provisória para agentes reincidentes
ou que integram organizações criminosas, ou que portem arma de fogo de uso restrito;
• Há previsão de responsabilização de autoridades que derem causa sem motivação idônea à não realização da audiência de custódia no prazo;
• Define-se que a prisão passa a se tornar ilegal no caso de não realização de audiência
de custódia no prazo.

9.9.2. Pacote Anticrimes – Notas Finais
Caro(a) aluno(a): para finalizar a extensa (e produtiva!) aula de hoje, resta mencionar apenas algumas alterações de menor impacto trazidas pela Lei n. 13.964/2019, a saber:

9.9.3. Art. 283 – Mudança no Texto
Mudança pertinente apresentada pelo pacote anticrime está no texto do art. 283 do CPP:
Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada
da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado.

Anteriormente, o referido artigo apresentava a possibilidade de prisão em decorrência de
prisão temporária ou prisão preventiva. A expressão foi substituída pela sentença “prisão cau-
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telar”, ou seja, o artigo passa a prever a possibilidade de prisão pelo gênero e não pelas espécies (preventiva e temporária).

9.9.4. Art. 287
Ainda no âmbito do tema prisões, o art. 287 passa a contar com a previsão expressa sobre
a audiência de custódia:
Redação anterior

Nova redação

Art. 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exi- Art. 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará à prisão, e o preso, em bição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em
tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que
tiver expedido o mandado, para a realização de auditiver expedido o mandado.
ência de custódia.

E nessa nota, caro(a) aluno(a), encerramos o conteúdo da aula de hoje! Vamos para a
revisão!
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RESUMO
Prisão e Medidas Cautelares:
• Segundo o STF, medida cautelar é um procedimento que visa prevenir, conservar ou
defender direitos. O nome, obviamente, deriva do termo cautela, e caracteriza um ato
PREVENTIVO decretado pelo Judiciário;
Prisão:
• Segundo Nucci, “Prisão é a privação da liberdade, tolhendo-se o direito de ir e vir, através
do recolhimento da pessoa humana ao cárcere.”
Prisão Pena:
• É aquela decretada ao condenado, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, não há mais recurso, e só resta ao Estado submeter o indivíduo, cuja
culpa já está formada além de qualquer dúvida razoável, à execução da pena cominada
aos atos por ele praticados.
Prisão Cautelar:
• É uma espécie de medida cautelar, e pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença penal condenatória. Também pode ser chamada de prisão provisória, processual ou mesmo de prisão sem pena, dependendo da doutrina adotada pela banca.
Prisões Cautelares:
• Via de regra a doutrina subdivide as prisões cautelares em preventiva, flagrante e temporária.
Prisão temporária:
• Regida pela Lei n. 7.960/1989.
• Não pode ser decretada de ofício pelo juiz.
• Pode ser decretada apenas durante a fase de investigação.
• Possui prazo previsto em lei.
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Prisão preventiva:
• Regida pelo CPP.
• Não pode ser decretada de ofício pelo juiz.
• Não possui prazo previsto em lei.
• Pode ser decretada na fase de investigação e na fase processual.
Requisitos da prisão preventiva:
• A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
• A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares
Prisão preventiva em crimes culposos:
• Em regra, não é possível a sua decretação.
Impedimentos para a prisão preventiva:
• A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas
constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos
I, II e III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal (por exemplo - em caso de legítima defesa)
Remédios para a prisão:
• Diante de uma prisão considerada ilegal, o remédio é o relaxamento da prisão.
• Diante de uma prisão legal, admite-se a revogação ou a concessão de liberdade provisória, a depender do caso;
Liberdade provisória:
• Previsão CF: Art. 5º, LXVI: ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei
admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;
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• A proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo.
• A regra é que o acusado responda em liberdade!
Fiança:
• Fiança é uma garantia real, consistente no pagamento em dinheiro ou na entrega de valores ao Estado, para assegurar o direito de permanecer em liberdade no transcurso de
um processo criminal.
• Arbitragem, em regra, é do Juiz
• Delegado pode arbitrar na fase de Inquérito, em delitos cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos.
Prisão em Flagrante:
• A prisão em flagrante é uma modalidade de prisão cautelar, de natureza administrativa,
realizada no instante em que se desenvolve ou que se termina de concluir a infração
penal.
• Pode ser realizada por qualquer pessoa;
• As autoridades policiais e seus agentes, no entanto, tem o dever de prender quem quer
que seja encontrado em flagrante delito.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

58 de 81

DIREITO PROCESSUAL PENAL

Prisão e Medidas Cautelares
Douglas Vargas

QUESTÕES DE CONCURSO
Questão 1

(CESPE/DPU/ANALISTA TÉCNICO/2016) João, aproveitando-se de distração

de Marcos, juiz de direito, subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes.
Marcos pretendia doá-las a instituição de caridade. João foi perseguido e preso em flagrante
delito por policiais que presenciaram o ato. Instaurado e concluído o inquérito policial, o Ministério Público não ofereceu denúncia nem praticou qualquer ato no prazo legal.
Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item a seguir.
O prazo previsto para que a autoridade policial comunique a prisão de João ao juiz competente
é de cinco dias.
Questão 2

(CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2015) A prisão preventiva, medida ex-

cepcional, nos termos do Código de Processo Penal, pode ser automaticamente decretada em
caso de descumprimento de medida protetiva de urgência relativa a crime que envolva violência doméstica contra a mulher.
Questão 3

(CESPE/AGU/ADVOGADO/2015) A prisão temporária somente poderá ser de-

cretada em situações excepcionais, quando for imprescindível para a realização de diligências
investigatórias ou para a obtenção de provas durante o processo judicial.
Questão 4

(CESPE/AGU/ADVOGADO/2015) O juiz poderá substituir a prisão preventiva

pela prisão domiciliar, caso o réu tenha mais de oitenta anos ou prove ser portador de doença
grave que cause extrema debilidade.
Questão 5

(CESPE/AGU/ADVOGADO/2015) A conversão da prisão em flagrante em prisão

preventiva ocorrerá automaticamente mediante despacho do juiz, ao qual deverá ser apresentado o auto de prisão em flagrante no prazo de vinte e quatro horas.
Questão 6

(CESPE/TRE-GO/ANALISTA JUDICIÁRIO/2015) Camila foi presa em flagrante

delito pela suposta prática de tráfico de drogas. Após ser citada da ação penal, manifestou
interesse em ser assistida pela defensoria pública.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

59 de 81

DIREITO PROCESSUAL PENAL

Prisão e Medidas Cautelares
Douglas Vargas

Com relação a essa situação hipotética, julgue o próximo item, com base na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e nas disposições do Código de Processo Penal.
Devido à gravidade do delito de que Camila é acusada, o juiz que receber o auto de prisão em
flagrante está legalmente impedido de, de ofício, conceder-lhe liberdade provisória ou aplicar-lhe medidas cautelares.
Questão 7

(CESPE/DPU/DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL/2015) Júlio foi preso em flagran-

te pela prática de furto de um caixa eletrônico da CEF. Júlio responde a outros processos por
crime contra o patrimônio.
A respeito dessa situação hipotética, julgue o seguinte item.
No caso de Júlio ter praticado furto simples, a própria autoridade policial poderia ter arbitrado
a fiança com relação a este crime.
Questão 8

(CESPE/DPU/DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL/2015) Ao ser comunicado da pri-

são e verificando a necessidade de evitar a prática de infrações penais, ao juiz será vedado
aplicar qualquer medida cautelar alternativa à prisão, mesmo que sejam preenchidos os requisitos da necessidade e da adequação previstos no CPP.
Questão 9

(CESPE/DPU/DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL) Na hipótese de uma investiga-

ção policial pelo crime de latrocínio, a prisão temporária poderá ser decretada pelo prazo de
trinta dias, prorrogáveis por igual período, sem prejuízo da possibilidade de decretação da prisão preventiva. Nesse caso, o inquérito deverá ser concluído no prazo, sob pena de constrangimento ilegal.
Questão 10

(CESPE/DPE/DEFENSOR PÚBLICO/2015) A respeito da prisão, da citação, do

aditamento e dos procedimentos nas infrações penais de menor e maior potencial ofensivo,
julgue o item seguinte.
Uma vez informado o nome e o endereço de seu advogado pelo autuado, não haverá necessidade de comunicação da DP a respeito da prisão em flagrante.
Questão 11

(CESPE/POLÍCIA FEDERAL/AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL/2014) Nos crimes

de tráfico de drogas, em caso de necessidade extrema comprovada, poderá ser decretada a
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prisão temporária pela autoridade policial, que terá o prazo de vinte e quatro horas para comunicar a prisão e encaminhar a representação pertinente ao juiz competente.
Questão 12

(CESPE/TJ-SE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2014) Conforme entendimento do STJ,

não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permanece preso durante a instrução do processo, uma vez que a manutenção da prisão constitui um dos efeitos da respectiva
condenação.
Questão 13

(CESPE/TJ-SE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2014) Não é cabível a decretação de pri-

são temporária de indivíduo que participe de organização criminosa para tráfico de drogas
sintéticas, uma vez que o tráfico de drogas não está inserido no rol dos delitos para os quais
se autoriza tal espécie de custódia cautelar.
Questão 14

(CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/TÉCNICO LEGISLATIVO/2014) Paulo e

João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados quando subtraíam
carteiras e celulares dos casacos e bolsas de pessoas que ali transitavam. Paulo tem dezessete anos e teve acesso ao local por intermédio de João, que é servidor da Casa.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.
Tendo sido surpreendidos em situação de flagrante impróprio, Paulo e João devem ser encaminhados à autoridade policial para a lavratura do auto de prisão, devendo o juiz ser comunicado,
no prazo de 24 horas, para, se presentes os requisitos legais, convertê-la em prisão preventiva.
Questão 15

(CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/TÉCNICO LEGISLATIVO/2014) Em regra,

não se admite a decretação de prisão preventiva em caso de acusação pela prática de crimes
culposos.
Questão 16

(CESPE/STF/ANALISTA JUDICIÁRIO/2013) A prisão preventiva subsidiária por

descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta somente poderá ser decretada
para os crimes dolosos punidos com pena máxima privativa de liberdade superior a quatro
anos, observados os demais requisitos normativos.
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Questão 17

(CESPE/AGU/PROCURADOR FEDERAL/2013) A existência de prova concluden-

te da autoria delitiva constitui requisito indispensável para a decretação da prisão preventiva.
Questão 18

(CESPE/PC-DF/AGENTE DE POLÍCIA/2013) Considerando, por hipótese, que,

devido ao fato de estar sendo investigado pela prática de latrocínio, José tenha contratado um
advogado para acompanhar as investigações, julgue os itens a seguir.
Caso seja imprescindível para as investigações, a prisão temporária de José poderá ser decretada de ofício pelo juiz, visto que o crime de latrocínio admite essa modalidade de prisão.
Questão 19

(CESPE/PC-DF/AGENTE DE POLÍCIA/2013) Após a prisão em flagrante, a auto-

ridade policial deverá entregar ao preso a nota de culpa em até vinte e quatro horas, pois não é
permitido que alguém fique preso sem saber o motivo da prisão.
Questão 20

(CESPE/SEGESP-AL/PAPILOSCOPISTA/2013) Mário foi surpreendido no mo-

mento em que praticava crime de ação penal pública condicionada à representação. A partir
dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
A prisão em flagrante é ilegal, por ser vedada em caso de crimes que se submetem à ação penal pública condicionada. Nesse caso, para apurar a conduta de Mário, o delegado poderá, ex
officio, instaurar inquérito policial.
Questão 21

(CESPE/SEGESP-AL/PAPILOSCOPISTA/2013) Na hipótese de ser o crime ina-

fiançável, Mário permanecerá preso durante toda a investigação criminal.
Questão 22

(CESPE/SEGESP-AL/PAPILOSCOPISTA/2013) A nota de culpa deve ser entre-

gue a Mario no momento da prisão em flagrante, sob pena de a autuação posterior tornar-se
ilegal e passível de livramento imediato por habeas corpus.
Questão 23

(CESPE/SEGESP-AL/PAPILOSCOPISTA/2013) A prisão temporária somente

pode ser decretada durante o inquérito policial e por ordem judicial. Uma vez esgotado o prazo
legal, o preso deve ser imediatamente solto, independentemente de alvará de soltura.
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Questão 24

(CESPE/PC-DF/ESCRIVÃO DE POLÍCIA/2013) Por constituir medida cautelar,

a prisão temporária poderá ser decretada pelo magistrado para que o acusado seja submetido
a interrogatório e apresente sua versão sobre o fato narrado pela autoridade policial, tudo isso
em consonância com o princípio do livre convencimento. No entanto, não será admitida a prorrogação, de ofício, dessa modalidade de prisão.
Questão 25

(CESPE/DEPEN/AGENTE PENITENCIÁRIO/2013) Considere que um indivíduo

esteja sendo investigado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo o delegado pedido a sua prisão temporária pelo prazo de trinta dias. Nessa situação, caso seja
deferida, a prisão temporária não poderá ultrapassar o prazo máximo de quinze dias.
Questão 26

(CESPE/DEPEN/AGENTE PENITENCIÁRIO/2013) Em regra, o prazo para a pri-

são temporária é de cinco dias, prorrogáveis por mais cinco dias, quando necessário. No entanto, em caso de crimes considerados hediondos, o prazo da prisão temporária é de trinta dias,
prorrogáveis por mais trinta dias.
Questão 27

(CESPE/POLÍCIA FEDERAL/DELEGADO DE POLÍCIA/2013) É legal a manuten-

ção da custódia cautelar sob o único fundamento da vedação da liberdade provisória a acusados de delito de tráfico de drogas, consoante a jurisprudência STF.
Questão 28

(CESPE/PC-BA/INVESTIGADOR DE POLÍCIA/2013) Após denúncia anônima,

João foi preso em flagrante pelo crime de moeda falsa quando fazia uso de notas de cem reais
falsificadas. Ele confessou a autoria da falsificação, confirmada após a perícia. Com base nessa situação hipotética e nos conhecimentos específicos relativos ao direito processual penal,
julgue o item subsecutivo.
O delegado tem competência para arbitrar a fiança de João, visto que se trata de crime afiançável.
Questão 29

(CESPE/MPU/ANALISTA – DIREITO/2013) Considerando que um servidor pú-

blico tenha sido preso em flagrante pela prática de peculato cometido em desfavor da Caixa
Econômica Federal, tendo sido o crime facilitado em razão da função exercida pelo referido
servidor.
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Julgue os itens a seguir, com base na legislação processual penal.
Ao receber o auto de prisão em flagrante do servidor, o juiz deverá converter a prisão em flagrante em preventiva e, então, se for o caso, deliberar pela aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, como a suspensão do exercício da função pública.
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GABARITO COMENTADO
Questão 1

(CESPE/DPU/ANALISTA TÉCNICO/2016) João, aproveitando-se de distração

de Marcos, juiz de direito, subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes.
Marcos pretendia doá-las a instituição de caridade. João foi perseguido e preso em flagrante
delito por policiais que presenciaram o ato. Instaurado e concluído o inquérito policial, o Ministério Público não ofereceu denúncia nem praticou qualquer ato no prazo legal.
Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item a seguir.
O prazo previsto para que a autoridade policial comunique a prisão de João ao juiz competente
é de cinco dias.
Errado.
Muito cuidado para não confundir prazo de DURAÇÃO de uma prisão com o prazo para COMUNICAÇÃO da prisão ao magistrado!
Conforme rege o CPP, a prisão deve ser comunicada IMEDIATAMENTE à autoridade judiciária:
Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

Questão 2

(CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2015) A prisão preventiva, medida ex-

cepcional, nos termos do Código de Processo Penal, pode ser automaticamente decretada em
caso de descumprimento de medida protetiva de urgência relativa a crime que envolva violência doméstica contra a mulher.
Errado.
Não se decreta prisão automaticamente, como afirma a questão. A prisão preventiva possui
requisitos, e a decisão de decretá-la também depende de fundamentação por parte do juiz.

Questão 3

(CESPE/AGU/ADVOGADO/2015) A prisão temporária somente poderá ser de-

cretada em situações excepcionais, quando for imprescindível para a realização de diligências
investigatórias ou para a obtenção de provas durante o processo judicial.
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Errado.
Nada disso. Lembre-se que a prisão temporária só poderá ser decretada durante a fase investigativa – não durante a fase processual!

Questão 4

(CESPE/AGU/ADVOGADO/2015) O juiz poderá substituir a prisão preventiva

pela prisão domiciliar, caso o réu tenha mais de oitenta anos ou prove ser portador de doença
grave que cause extrema debilidade.
Certo.
De fato, é possível a substituição da preventiva por domiciliar, como medida cautelar, por expressa previsão contida no art. 318 do CPP:
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação
dada pela Lei n. 12.403, de 2011).
I – maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei n. 12.403, de 2011).
II – extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei n. 12.403, de 2011).

Questão 5

(CESPE/AGU/ADVOGADO/2015) A conversão da prisão em flagrante em prisão

preventiva ocorrerá automaticamente mediante despacho do juiz, ao qual deverá ser apresentado o auto de prisão em flagrante no prazo de vinte e quatro horas.
Errado.
De novo essa história de decisões prisões decretadas automaticamente. A prisão preventiva
possui pressupostos, requisitos, que precisam ser comprovados e incluídos na fundamentação da decisão. Nada de conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva de forma
automática, portanto!

Questão 6

(CESPE/TRE-GO/ANALISTA JUDICIÁRIO/2015) Camila foi presa em flagrante

delito pela suposta prática de tráfico de drogas. Após ser citada da ação penal, manifestou
interesse em ser assistida pela defensoria pública.
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Com relação a essa situação hipotética, julgue o próximo item, com base na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e nas disposições do Código de Processo Penal.
Devido à gravidade do delito de que Camila é acusada, o juiz que receber o auto de prisão em
flagrante está legalmente impedido de, de ofício, conceder-lhe liberdade provisória ou aplicar-lhe medidas cautelares.
Errado.
O CPP prevê o seguinte:
Não há norma alguma, nem nenhum entendimento jurisprudencial que admita a gravidade do
delito como fundamento idôneo para impedir o juiz de conceder liberdade provisória ou converter a prisão em medida cautelar.
Lembre-se de que até em crimes inafiançáveis o STF tem admitido a concessão de liberdade
provisória sem fiança!

Questão 7

(CESPE/DPU/DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL/2015) Júlio foi preso em flagran-

te pela prática de furto de um caixa eletrônico da CEF. Júlio responde a outros processos por
crime contra o patrimônio.
A respeito dessa situação hipotética, julgue o seguinte item.
No caso de Júlio ter praticado furto simples, a própria autoridade policial poderia ter arbitrado
a fiança com relação a este crime.
Certo.
A autoridade policial pode arbitrar fiança em delitos cuja pena não supere 4 anos. Este é o caso
do furto simples!

Questão 8

(CESPE/DPU/DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL/2015) Ao ser comunicado da pri-

são e verificando a necessidade de evitar a prática de infrações penais, ao juiz será vedado
aplicar qualquer medida cautelar alternativa à prisão, mesmo que sejam preenchidos os requisitos da necessidade e da adequação previstos no CPP.
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Errado.
Pelo contrário. O juiz deve priorizar as medidas cautelares, optando pela decretação da prisão
preventiva apenas em último caso!

Questão 9

(CESPE/DPU/DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL) Na hipótese de uma investiga-

ção policial pelo crime de latrocínio, a prisão temporária poderá ser decretada pelo prazo de
trinta dias, prorrogáveis por igual período, sem prejuízo da possibilidade de decretação da prisão preventiva. Nesse caso, o inquérito deverá ser concluído no prazo, sob pena de constrangimento ilegal.
Certo.
Exatamente! O latrocínio é delito hediondo, motivo pelo qual a prisão temporária pode ser decretada pelo prazo de trinta dias, e não de cinco dias, que é a regra.

Questão 10

(CESPE/DPE/DEFENSOR PÚBLICO/2015) A respeito da prisão, da citação, do

aditamento e dos procedimentos nas infrações penais de menor e maior potencial ofensivo,
julgue o item seguinte.
Uma vez informado o nome e o endereço de seu advogado pelo autuado, não haverá necessidade de comunicação da DP a respeito da prisão em flagrante.
Certo.
Correto! Uma vez que se garante que o autuado possui advogado constituído, dispensa-se o
envio dos autos à Defensoria Pública!

Questão 11

(CESPE/POLÍCIA FEDERAL/AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL/2014) Nos crimes

de tráfico de drogas, em caso de necessidade extrema comprovada, poderá ser decretada a
prisão temporária pela autoridade policial, que terá o prazo de vinte e quatro horas para comunicar a prisão e encaminhar a representação pertinente ao juiz competente.
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Errado.
Novamente: Não confunda prazo da prisão com o prazo para comunicação da prisão à autoridade judiciária. O prazo para comunicação ao magistrado não é de 24h, visto que a prisão deve
ser comunicada IMEDIATAMENTE!
Além disso, quem decreta a prisão é o juiz, e não a autoridade policial! Dois erros nessa assertiva!

Questão 12

(CESPE/TJ-SE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2014) Conforme entendimento do STJ,

não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permanece preso durante a instrução do processo, uma vez que a manutenção da prisão constitui um dos efeitos da respectiva
condenação.
Errado.
Nada disso! Mesmo condenado, pode ser concedido ao réu o direito de responder em liberdade, se não existirem os pressupostos de manutenção da prisão preventiva. Lembre-se que o
STF entende que a prisão-pena só pode ser cumprida após o trânsito em julgado da sentença
penal condenatória.

Questão 13

(CESPE/TJ-SE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2014) Não é cabível a decretação de pri-

são temporária de indivíduo que participe de organização criminosa para tráfico de drogas
sintéticas, uma vez que o tráfico de drogas não está inserido no rol dos delitos para os quais
se autoriza tal espécie de custódia cautelar.
Errado.
Cabe, sim, prisão temporária para o delito de tráfico de drogas, por expressa previsão legal
(alínea N da lei de prisões temporárias).

Questão 14

(CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/TÉCNICO LEGISLATIVO/2014) Paulo e

João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados quando subtraíam
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carteiras e celulares dos casacos e bolsas de pessoas que ali transitavam. Paulo tem dezessete anos e teve acesso ao local por intermédio de João, que é servidor da Casa.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.
Tendo sido surpreendidos em situação de flagrante impróprio, Paulo e João devem ser encaminhados à autoridade policial para a lavratura do auto de prisão, devendo o juiz ser comunicado,
no prazo de 24 horas, para, se presentes os requisitos legais, convertê-la em prisão preventiva.
Errado.
Nada disso. O juiz deve ser comunicado imediatamente. Assim rege o CPP.

Questão 15

(CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/TÉCNICO LEGISLATIVO/2014) Em regra,

não se admite a decretação de prisão preventiva em caso de acusação pela prática de crimes
culposos.
Certo.
É isso que prevê expressamente o CPP. Vamos relembrar:
Art. 313, I, do CPP:
Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva
I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Questão 16

(CESPE/STF/ANALISTA JUDICIÁRIO/2013) A prisão preventiva subsidiária por

descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta somente poderá ser decretada
para os crimes dolosos punidos com pena máxima privativa de liberdade superior a quatro
anos, observados os demais requisitos normativos.
Errado.
Veja bem: A decretação subsidiária da preventiva está prevista no parágrafo único do art. 312.
Assim sendo, não se limita apenas aos casos de existência do inciso I do art. 313, o qual possui outras hipóteses alternativas (e não cumulativas).
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Questão 17

(CESPE/AGU/PROCURADOR FEDERAL/2013) A existência de prova concluden-

te da autoria delitiva constitui requisito indispensável para a decretação da prisão preventiva.
Errado.
Negativo!
Não há necessidade, ainda, de prova absoluta da autoria delitiva. Para a decretação de preventiva, bastam indícios suficientes de autoria!

Questão 18

(CESPE/PC-DF/AGENTE DE POLÍCIA/2013) Considerando, por hipótese, que,

devido ao fato de estar sendo investigado pela prática de latrocínio, José tenha contratado um
advogado para acompanhar as investigações, julgue os itens a seguir.
Caso seja imprescindível para as investigações, a prisão temporária de José poderá ser decretada de ofício pelo juiz, visto que o crime de latrocínio admite essa modalidade de prisão.
Errado.
O magistrado não pode decretar a prisão temporária de ofício!

Questão 19

(CESPE/PC-DF/AGENTE DE POLÍCIA/2013) Após a prisão em flagrante, a auto-

ridade policial deverá entregar ao preso a nota de culpa em até vinte e quatro horas, pois não é
permitido que alguém fique preso sem saber o motivo da prisão.
Certo.
Exatamente! É o que prevê o art. 306 do CPP:
Art. 306. Dentro em 24 (vinte e quatro) horas depois da prisão, será dada ao preso nota de culpa
assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.

Questão 20

(CESPE/SEGESP-AL/PAPILOSCOPISTA/2013) Mário foi surpreendido no mo-

mento em que praticava crime de ação penal pública condicionada à representação. A partir
dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
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A prisão em flagrante é ilegal, por ser vedada em caso de crimes que se submetem à ação penal pública condicionada. Nesse caso, para apurar a conduta de Mário, o delegado poderá, ex
officio, instaurar inquérito policial.
Errado.
Nada disso! A prisão em flagrante só não será possível se a vítima não comparecer à delegacia. Se a vítima estiver presente e informar a autoridade policial que quer representar, o auto de
prisão em flagrante será lavrado normalmente.

Questão 21

(CESPE/SEGESP-AL/PAPILOSCOPISTA/2013) Na hipótese de ser o crime ina-

fiançável, Mário permanecerá preso durante toda a investigação criminal.
Errado.
Não necessariamente! Até pode ser que ele permaneça preso durante toda a investigação criminal – mas existe a possibilidade de que lhe seja concedida liberdade provisória sem fiança,
mesmo diante da prática de delito inafiançável.

Questão 22

(CESPE/SEGESP-AL/PAPILOSCOPISTA/2013) A nota de culpa deve ser entre-

gue a Mario no momento da prisão em flagrante, sob pena de a autuação posterior tornar-se
ilegal e passível de livramento imediato por habeas corpus.
Errado.
Cuidado! A nota de culpa deve ser entregue em até 24 horas, e não no exato momento da prisão em flagrante, como afirmou o examinador.

Questão 23

(CESPE/SEGESP-AL/PAPILOSCOPISTA/2013) A prisão temporária somente

pode ser decretada durante o inquérito policial e por ordem judicial. Uma vez esgotado o prazo
legal, o preso deve ser imediatamente solto, independentemente de alvará de soltura.
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Certo.
Questão boa, que te deixa inseguro por afirmar que a soltura será realizada independentemente de alvará de soltura. Mas é isso mesmo! Findo o prazo legal da temporária, se não houve
comunicação de sua conversão em prisão preventiva, o preso deve ser imediatamente solto,
e não há a necessidade de alvará de soltura para tal.

Questão 24

(CESPE/PC-DF/ESCRIVÃO DE POLÍCIA/2013) Por constituir medida cautelar,

a prisão temporária poderá ser decretada pelo magistrado para que o acusado seja submetido
a interrogatório e apresente sua versão sobre o fato narrado pela autoridade policial, tudo isso
em consonância com o princípio do livre convencimento. No entanto, não será admitida a prorrogação, de ofício, dessa modalidade de prisão.
Errado.
Nada disso! A prisão temporária possui pressupostos taxativos na lei. Se os pré-requisitos não
estiverem presentes, não poderá ser decretada!
Nesse sentido, a prisão temporária apenas para submeter acusado a interrogatório não possui
amparo legal. Seria absurdo, haja vista que decretar a prisão de uma pessoa para a realização
de um interrogatório no qual este indivíduo possui o direito constitucional de ficar calado seria
totalmente desproporcional.
Lembre-se que, atualmente, sequer o STF admite a condução coercitiva nesses casos. Muito
menos a decretação da prisão do indivíduo.

Questão 25

(CESPE/DEPEN/AGENTE PENITENCIÁRIO/2013) Considere que um indivíduo

esteja sendo investigado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo o delegado pedido a sua prisão temporária pelo prazo de trinta dias. Nessa situação, caso seja
deferida, a prisão temporária não poderá ultrapassar o prazo máximo de quinze dias.
Errado.
Negativo. O prazo limite é de 30 dias, não de 15 dias, haja vista que o delito de tráfico é equiparado a crime hediondo.
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Questão 26

(CESPE/DEPEN/AGENTE PENITENCIÁRIO/2013) Em regra, o prazo para a pri-

são temporária é de cinco dias, prorrogáveis por mais cinco dias, quando necessário. No entanto, em caso de crimes considerados hediondos, o prazo da prisão temporária é de trinta dias,
prorrogáveis por mais trinta dias.
Certo.
Perfeito. Não há o que adicionar! É exatamente essa a regra.

Questão 27

(CESPE/POLÍCIA FEDERAL/DELEGADO DE POLÍCIA/2013) É legal a manuten-

ção da custódia cautelar sob o único fundamento da vedação da liberdade provisória a acusados de delito de tráfico de drogas, consoante a jurisprudência STF.
Errado.
A manutenção da custódia cautelar (como a prisão preventiva) deve respeitar os requisitos
legais – não basta a mera vedação de liberdade provisória para justificar tal medida.
Além disso, a própria vedação da concessão de liberdade provisória ao delito de tráfico de drogas foi declarada inconstitucional pelo STF!

Questão 28

(CESPE/PC-BA/INVESTIGADOR DE POLÍCIA/2013) Após denúncia anônima,

João foi preso em flagrante pelo crime de moeda falsa quando fazia uso de notas de cem reais
falsificadas. Ele confessou a autoria da falsificação, confirmada após a perícia. Com base nessa situação hipotética e nos conhecimentos específicos relativos ao direito processual penal,
julgue o item subsecutivo.
O delegado tem competência para arbitrar a fiança de João, visto que se trata de crime afiançável.
Errado.
Negativo! O delito de moeda falsa possui pena máxima cominada em abstrato SUPERIOR a 4
anos, de modo que o delegado não poderá arbitrar a fiança para tal delito – apenas o magistrado poderá fazê-lo.
Questão pesada, ao requerer que o candidato saiba a pena do delito de moeda falsa.
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Questão 29

(CESPE/MPU/ANALISTA – DIREITO/2013) Considerando que um servidor pú-

blico tenha sido preso em flagrante pela prática de peculato cometido em desfavor da Caixa
Econômica Federal, tendo sido o crime facilitado em razão da função exercida pelo referido
servidor.
Julgue os itens a seguir, com base na legislação processual penal.
Ao receber o auto de prisão em flagrante do servidor, o juiz deverá converter a prisão em flagrante em preventiva e, então, se for o caso, deliberar pela aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, como a suspensão do exercício da função pública.
Errado.
Conforme estudamos, a prisão é a última das medidas cautelares, e só será decretada se nenhuma outra medida cautelar foi suficiente para tutelar os direitos e bens jurídicos ameaçados.
Dessa forma, o juiz primeiro irá deliberar pela aplicação de outras medidas cautelares, para só
depois decidir pela decretação da preventiva!
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JURISPRUDÊNCIA
Info. n. 967 STF
Não é possível a concessão de prisão domiciliar para condenada gestante ou que seja
mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência se já houver sentença condenatória transitada em julgado e ela não preencher os requisitos do art. 117 da LEP.P

Entendimento apresentado no âmbito do Informativo n. 967/STF denota a diferença entre
a prisão domiciliar prevista nos artigos 317, 318 e 319 do CPP (aplicável aos casos de prisão
PREVENTIVA) e a prisão domiciliar prevista na LEP (aplicável aos casos de prisão-pena, em
razão da condenação do indivíduo).
Nesse sentido, entendeu a Suprema Corte que não é possível aplicar a regra da prisão domiciliar prevista no art. 318-A (para prisão cautelar) ao caso de cumprimento definitivo de pena
(cujos requisitos estão previstos no art. 117 da LEP).
Info n. 968 STF
A reforma legislativa operada pelo chamado Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) introduziu a revisão periódica dos fundamentos da prisão preventiva, por meio da alteração do
art. 316 do CPP. A redação atual prevê que o órgão emissor da decisão deverá revisar a
necessidade de sua manutenção a cada noventa dias, mediante decisão fundamentada,
de ofício, sob pena de tornar ilegal a prisão preventiva.
Isso significa que a manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de fatos concretos e atuais que a justifiquem. A existência desse substrato empírico mínimo, apto a
lastrear a medida extrema, deverá ser regularmente apreciado por meio de decisão fundamentada.

Entendimento apresentado no âmbito do Informativo n. 968/STF aplicando a necessidade
de revisão periódica sobre a necessidade da prisão preventiva, havendo necessidade de demonstração de fatos concretos e atuais que ensejem a manutenção da medida, não bastando
meras suposições para tanto (alegações abstratas).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

77 de 81

DIREITO PROCESSUAL PENAL

Prisão e Medidas Cautelares
Douglas Vargas

STJ - HC 559.434/SP
A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferível
após a prolação de sentença, não cabendo, durante o curso do processo, a antecipação
da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso,
caso seja prolatada sentença condenatória, sob pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal.3

Por fim temos o interessante julgado no âmbito do HC 559.434/STJ, no qual a defesa alegou que a prisão preventiva seria medida desproporcional pois havia possibilidade de que a
sentença condenatória fixasse regime menos gravoso do que o fechado.
O STJ entendeu, no caso concreto, que não haveria ofensa ao princípio da homogeneidade
das medidas cautelares por não ser capaz de antecipar a provável colocação da paciente em
regime aberto, semiaberto ou até mesmo a possibilidade de substituição da sua pena de prisão por restritiva de direitos.
Douglas de Araújo Vargas
Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, aprovado em 6º lugar no concurso realizado em 2013. Aprovado
em vários concursos, como Polícia Federal (Escrivão), PCDF (Escrivão e Agente), PRF (Agente), Ministério
da Integração, Ministério da Justiça, BRB e PMDF (Soldado – 2012 e Oficial – 2017).

3

STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 559.434/SP, julgado em 19/05/2020.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

78 de 81

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

79 de 81

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

80 de 81

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

