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MODELO DE REPRESENTAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA 
POLÍCIA CIVIL 

 
Endereçamento: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Di-
reito da ___ Vara Criminal da Comarca de ______________ 
 
Ref.: IP nº ______ 
 
Preâmbulo: A Polícia Civil do Rio Grande do Norte/Pará, por 
meio de seu Delegado ao final assinado, lotado na Delega-
cia __________, no uso de suas atribuições previstas no art. 
144, §4º da CF, art. 2°, §1° da Lei nº 12.830/13, art. 13. IV, e 
art. 311 do CPP, vem, perante Vossa Excelência, representar 
pela PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de 
________________, conforme fatos e fundamentos a se-
guir. 
 
DOS FATOS 

 Síntese das informações passadas na questão, 
aproveitando sempre os fatos que serão utilizados nos fun-
damentos; 

 Tipificação do crime investigado. 
 
DO CABIMENTO 

 Relatividade dos Direitos Fundamentais – art. 5º, 
XV (liberdade de locomoção) e LXI (ninguém será preso, 
senão...), CF/88; 

 Tipificação do cabimento (art. 313, I ou II ou III ou 
parágrafo único, CPP); 

 Discussão jurídica trazida na questão. 
 
 
DOS PRESSUPOSTOS 

 Fumus Commissi delicti: indícios suficientes de au-
toria e prova da existência do crime – parte final art. 312, 
CPP; 

 Periculum Libertatis: garantia da ordem pública, 
garantia da ordem econômica, conveniência da instrução 
criminal, assegurar a aplicação da lei penal e descumpri-
mento de medida cautelar diversa da prisão (art. 312, parte 
inicial e parágrafo primeiro). 
 Atenção!!! Deixar claro que esses fundamentos têm por 
base fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a 
aplicação da medida adotada (CONTEMPORANEIDADE) -
art. 312, § 2º; 

  Insuficiência de outras medidas cautelares diver-
sas da prisão (art. 282, 6º, CPP). 
 
DO PEDIDO 
Ante o exposto, representa pela decretação da PRISÃO 
PREVENTIVA, em desfavor de ______________, com a con-
sequente expedição do mandado de prisão, após manifes-
tação do membro do Ministério Público, sem, contudo, dar 
ciência a parte investigada (inaudita altera pars), a fim de 
permitir a eficácia da medida. 
 
Nestes termos, pede deferimento. 
 

Local, data 
Delegado de Polícia 

MODELO DE REPRESENTAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA 
POLÍCIA FEDERAL 

 
Endereçamento: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal 
Da___ Vara Federal da Subseção Judiciária _____________. 

 
Ref.: IP nº ______ 
 
Preâmbulo: A Polícia Federal, por meio de seu Delegado de 
Polícia ao final assinado, lotado na Delegacia __________, 
no uso de suas atribuições previstas no art. 144, §1º (I ou II) 
da CF/88, art. 2°, §1° da Lei nº 12.830/13, art. 13. IV e art. 
311 do CPP, vem, perante Vossa Excelência, representar 
pela PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de 
________________, conforme fatos e fundamentos a se-
guir. 
 
DA HIPÓTESE CRIMINAL: quem? Quando? Onde? O quê? 
Como? 
 
DOS FATOS 

 Síntese das informações passadas na questão, 
aproveitando sempre os fatos que serão utilizados nos fun-
damentos; 

 Tipificação do crime investigado. 
 
DO CABIMENTO 

 Relatividade dos Direitos Fundamentais – art. 5º, 
XV (liberdade de locomoção) e LXI (ninguém será preso, 
senão...), CF/88; 

 Tipificação do cabimento (art. 313, I ou II ou III ou 
parágrafo único, CPP); 

 Discussão jurídica trazida na questão. 
 
DOS PRESSUPOSTOS 

 Fumus Commissi delicti: indícios suficientes de au-
toria e prova da existência do crime – parte final art. 312, 
CPP; 

 Periculum Libertatis: garantia da ordem pública, 
garantia da ordem econômica, conveniência da instrução 
criminal, assegurar a aplicação da lei penal e descumpri-
mento de medida cautelar diversa da prisão (art. 312, parte 
inicial e parágrafo único). 
 Atenção!!! Deixar claro que esses fundamentos têm por 
base fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a 
aplicação da medida adotada (CONTEMPORANEIDADE) -
art. 312, § 2º; 

  Insuficiência de outras medidas cautelares diver-
sas da prisão (art. 282, 6º, CPP). 
 
DO PEDIDO 
Ante o exposto, representa pela decretação da PRISÃO 
PREVENTIVA, em desfavor de ______________, com a con-
sequente expedição do mandado de prisão, após manifes-
tação do membro do Ministério Público, sem, contudo, dar 
ciência a parte investigada (inaudita altera pars), a fim de 
permitir a eficácia da medida. 
Nestes termos, pede deferimento. 

Local, data 
Delegado de Polícia 
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MODELO DE REPRESENTAÇÃO PRISÃO TEMPORÁRIA 

POLÍCIA CIVIL 
Endereçamento: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Di-
reito da ___ Vara Criminal da Comarca de ______________ 
 
Ref.: IP nº ______ 
 
Preâmbulo: A Polícia Civil do Rio Grande do Norte/Pará, por 
meio de seu Delegado ao final assinado, lotado na Delega-
cia __________, no uso de suas atribuições previstas no art. 
144, §4º da CF, art. 2°, §1° da Lei nº 12.830/13, art. 2º, “ca-
put” da Lei nº 7.960/89, vem, perante Vossa Excelência, 
representar pela PRISÃO TEMPORÁRIA, pelo prazo de 05 
ou 30 dias, em desfavor de ________________, conforme 
fatos e fundamentos a seguir. 
 
DOS FATOS 

 Síntese das informações passadas na questão, 
aproveitando sempre os fatos que serão utilizados nos fun-
damentos; 

 Tipificação do crime investigado. 
 
DO CABIMENTO 

 Relatividade dos Direitos Fundamentais – art. 5º, 
XV (liberdade de locomoção) e LXI (ninguém será preso, 
senão...), CF/88; 

 Tipificação do cabimento (art. 1°, III da Lei nº 
7.960/89 e Lei nº 8.072/90); 
Obs.: Lembrar como hediondo o Genocídio; porte ou posse 
ilegal de arma de fogo de uso proibido; lesão corpo gravís-
sima ou seguida de morte contra membros dos arts. 142 a 
144 da CF; falsificação, corrupção, adulteração ou alteração 
de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais 
(art. 273, CP); e Tráfico de drogas. 

 Discussão jurídica trazida na questão. 
 
DOS PRESSUPOSTOS 

 Fumus Commissi delicti: fundadas razões de auto-
ria ou participação - art. 1º, III, da Lei nº 7.960/89; 

 Periculum Libertatis: Quando imprescindível para 
as investigações do IP (art. 1º, I) ou quando o indiciado não 
tiver residência fixo ou não fornecer elementos necessários 
ao esclarecimento de sua identidade (art. 1º, II); 
Atenção!! Enunciado 9 (CJF/STJ): Para a decretação da Pri-
são Temporária é necessária a aplicação cumulativa do inc. 
III com o inc. I do artigo 1º da Lei n. 7.960/1989. 
 
DO PEDIDO 
Ante o exposto, representa pela decretação da PRISÃO 
TEMPORÁRIA, pelo prazo de 5 dias (ou 30 dias), em desfa-
vor de ______________, com a consequente expedição do 
mandado de prisão, após manifestação do membro do Mi-
nistério Público, sem, contudo, dar ciência a parte investi-
gada (inaudita altera pars), a fim de permitir a eficácia da 
medida. 
Nestes termos, pede deferimento. 

 
Local, data 

Delegado de Polícia 

MODELO DE REPRESENTAÇÃO PRISÃO TEMPORÁRIA 
POLÍCIA FEDERAL 

Endereçamento: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal 
Da___ Vara Federal da Subseção Judiciária _____________. 

 
Ref.: IP nº ______ 
 
Preâmbulo: A Polícia Federal, por meio de seu Delegado de 
Polícia ao final assinado, lotado na Delegacia __________, 
no uso de suas atribuições previstas no art. 144, §1º (I ou II) 
da CF/88, art. 2°, §1° da Lei nº 12.830/13, art. 2º, “caput” 
da Lei nº 7.960/89, vem, perante Vossa Excelência, repre-
sentar pela PRISÃO TEMPORÁRIA, pelo prazo de 05 ou 30 
dias, em desfavor de ________________, conforme fatos e 
fundamentos a seguir. 
 
DA HIPÓTESE CRIMINAL: quem? Quando? Onde? O quê? 
Como? 
 
DOS FATOS 

 Síntese das informações passadas na questão, 
aproveitando sempre os fatos que serão utilizados nos fun-
damentos; 

 Tipificação do crime investigado. 
 
DO CABIMENTO 

 Relatividade dos Direitos Fundamentais – art. 5º, 
XV (liberdade de locomoção) e LXI (ninguém será preso, 
senão...), CF/88; 

 Tipificação do cabimento (art. 1°, III da Lei nº 
7.960/89 e Lei nº 8.072/90); 
Obs.: Lembrar como hediondo o Genocídio; porte ou posse 
ilegal de arma de fogo de uso proibido; lesão corpo gravís-
sima ou seguida de morte contra membros dos arts. 142 a 
144 da CF; falsificação, corrupção, adulteração ou alteração 
de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais 
(art. 273, CP); e Tráfico de drogas. 

 Discussão jurídica trazida na questão. 
DOS PRESSUPOSTOS 

 Fumus Commissi delicti: fundadas razões de auto-
ria ou participação - art. 1º, III, da Lei nº 7.960/89; 

 Periculum Libertatis: Quando imprescindível para 
as investigações do IP (art. 1º, I) ou quando o indiciado não 
tiver residência fixo ou não fornecer elementos necessários 
ao esclarecimento de sua identidade (art. 1º, II); 
Atenção!! Enunciado 9 (CJF/STJ): Para a decretação da Pri-
são Temporária é necessária a aplicação cumulativa do inc. 
III com o inc. I do artigo 1º da Lei n. 7.960/1989. 
DO PEDIDO 
Ante o exposto, representa pela decretação da PRISÃO 
TEMPORÁRIA, pelo prazo de 5 dias (ou 30 dias), em desfa-
vor de ______________, com a consequente expedição do 
mandado de prisão, após manifestação do membro do Mi-
nistério Público, sem, contudo, dar ciência a parte investi-
gada (inaudita altera pars), a fim de permitir a eficácia da 
medida. 
Nestes termos, pede deferimento. 

Local, data 
Delegado de Polícia 
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MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO 
POLÍCIA CIVIL 

Endereçamento: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Di-
reito da ___ Vara Criminal da Comarca de ______________ 
 
Ref.: IP nº ______ 
 
Preâmbulo: A Polícia Civil do Rio Grande do Norte/Pará, por 
meio de seu Delegado ao final assinado, lotado na Delega-
cia __________, no uso de suas atribuições previstas no art. 
144, §4º da CF, art. 2°, §1° da Lei nº 12.830/13, 282, §2º do 
CPP, vem, perante Vossa Excelência, representar pela ME-
DIDA CAUTELAR XXXXXXX em desfavor de 
________________, conforme fatos e fundamentos a se-
guir. 

 
DOS FATOS 

 Síntese das informações passadas na questão, 
aproveitando sempre os fatos que serão utilizados nos fun-
damentos; 

 Tipificação do crime investigado. 
 
DO CABIMENTO 

 Relatividade dos Direitos Fundamentais – art. 5º, 
XV (liberdade de locomoção), CF/88 e o princípio implícito 
da Proporcionalidade; 

 Tipificação do cabimento: rol exemplificativo do 
art. 319, CPP; 

 adequação da medida à gravidade do crime, cir-
cunstâncias do fato e condições pessoais do investigado – 
art. 282, II, CPP e  

 Discussão jurídica trazida na questão. 
 
 
DOS PRESSUPOSTOS 

 Fumus Commissi delicti: indícios suficientes de au-
toria e prova da existência do crime – parte final art. 312, 
CPP; 

 Periculum Libertatis: necessidade para aplicação da 
lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, para 
evitar a prática de infrações penais – art. 282, I, CPP; 

  Mostrar que ao crime investigado é cabível pena 
privativa de liberdade (art. 283, §1º, CPP); 
 
DO PEDIDO 
Ante o exposto, representa pela decretação da MEDIDA 
CAUTELAR XXXXXXX, em desfavor de ______________, com 
a consequente expedição do mandado de prisão, após ma-
nifestação do membro do Ministério Público e intimação da 
parte representada. 
 
Nestes termos, pede deferimento. 
 

Local, data 
Delegado de Polícia 

 
 
 
 
 

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO 
POLÍCIA FEDERAL 

Endereçamento: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal 
Da___ Vara Federal da Subseção Judiciária _____________. 

 
Ref.: IP nº ______ 
 
Preâmbulo: A Polícia Federal, por meio de seu Delegado de 
Polícia ao final assinado, lotado na Delegacia __________, 
no uso de suas atribuições previstas no art. 144, §1º (I ou II) 
da CF/88, art. 2°, §1° da Lei nº 12.830/13, art. 282, §2º do 
CPP, vem, perante Vossa Excelência, representar pela ME-
DIDA CAUTELAR XXXXXXX em desfavor de 
________________, conforme fatos e fundamentos a se-
guir. 

 
DA HIPÓTESE CRIME: quem? Quando? Onde? O quê? Co-
mo? 

 
DOS FATOS 

 Síntese das informações passadas na questão, 
aproveitando sempre os fatos que serão utilizados nos fun-
damentos; 

 Tipificação do crime investigado. 
 
DO CABIMENTO 

 Relatividade dos Direitos Fundamentais – art. 5º, 
XV (liberdade de locomoção), CF/88 e o princípio implícito 
da Proporcionalidade; 

 Tipificação do cabimento: rol exemplificativo do 
art. 319, CPP; 

 adequação da medida à gravidade do crime, cir-
cunstâncias do fato e condições pessoais do investigado – 
art. 282, II, CPP e  

 Discussão jurídica trazida na questão. 
 
DOS PRESSUPOSTOS 

 Fumus Commissi delicti: indícios suficientes de au-
toria e prova da existência do crime – parte final art. 312, 
CPP; 

 Periculum Libertatis: necessidade para aplicação da 
lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, para 
evitar a prática de infrações penais – art. 282, I, CPP; 

  Mostrar que ao crime investigado é cabível pena 
privativa de liberdade (art. 283, §1º, CPP); 
 
DO PEDIDO 
Ante o exposto, representa pela decretação da MEDIDA 
CAUTELAR XXXXXXX, em desfavor de ______________, com 
a consequente expedição do mandado de prisão, após ma-
nifestação do membro do Ministério Público e intimação da 
parte representada. 
 
Nestes termos, pede deferimento. 
 

Local, data 
Delegado de Polícia 

 


