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RESUMO 

 

 

Na presente dissertação tratamos da prisão em flagrante, com o objetivo de 

analisá-la à luz dos princípios introduzidos pela Constituição Federal de 1988. 

O trabalho foi dividido em onze capítulos. No capítulo 1 discorremos sobre 

os princípios, sua distinção das regras e os princípios constitucionais aplicáveis à 

prisão em flagrante. O capítulo 2 trata da prisão e suas espécies, destacando as 

prisões preventiva e temporária. O capítulo 3 trata do conceito de prisão em 

flagrante, sua natureza jurídica e a sua evolução histórica na legislação brasileira. As 

várias espécies de prisão em flagrante vem tratadas no  capítulo 4 e a prisão em 

flagrante nas várias espécies de crimes no capítulo 5. Os sujeitos da prisão em 

flagrante vem estudados no capítulo 6 e as garantias constitucionais da prisão em 

flagrante no capítulo 7. O capítulo 8 trata da documentação da prisão em flagrante e 

o capítulo 9 da apresentação do preso em flagrante ao juiz competente. O exame da 

legalidade da prisão em flagrante vem estudado no capítulo 10. O capítulo 11 

contém considerações sobre a prisão em flagrante no Projeto do Novo Código de 

Processo Penal. A seguir, foram articuladas nossas conclusões sobre o tema 

estudado. 

 

Palavras chaves: Princípios constitucionais; Flagrante; Liberdade.  



ABSTRACT 
 

 

The present work approaches the flagrante delicto arrests analysing them 

under the principles established in 1988’s Brazilian’s Federal Constitution. 

This work is divided in eleven chapters. Chapter 1 discourses on the 

principles, theirs distinction between rules and constitutional principles applied on 

arrest in flagrante delicto. Chapter 2 deals with the arrest in its several species 

highlighting preventive custody and temporary arrests. Chapter 3 presents the 

concept of flagrante delicto arrest, its judicial nature and historic evolution in the 

Brazilian’s legal system. The variety in species of  flagrante delicto arrests are 

presented in chapter 4 and its particular characteristics and considerations are in 

chapter 5. The convicted felon of flagrante delicto arrest is studied on chapter 6 and  

the constitutional assurance of this particular kind of arrest is treated in chapter 7. 

Chapter 8 discourses on legal documents of  flagrante delicto arrest and chapter 9 is 

about the convicted felon presentation’s to the designated judge. The legal exam of 

this specie of arrest is studied in chapter 10. And considerations about flagrante 

delicto arrests based on the Project of Brazilian’s New Criminal Code are discoursed 

on chapter 11. Then, the conclusions on the studied subject are composed. 

 

Key words: Constitutional principles; Flagrant; Freedom. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A atual Constituição Federal, em vigor há mais de vinte anos, proclama que 

a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e 

consagra como seus fundamentos os princípios garantidores dos direitos humanos, 

dos quais a dignidade da pessoa humana constitui o valor supremo. 

 

Contudo, neste Estado Democrático de Direito, todos os dias, milhares de 

pessoas são presas em flagrante e, muitas vezes, as autoridades responsáveis por 

essas prisões não observam os princípios e garantias constitucionais, limitando-se a 

aplicar os dispositivos do Código de Processo Penal que disciplinam este tipo de 

custódia. 

 

Ocorre que o atual Código de Processo Penal foi promulgado em 1941, na 

ditadura de Getúlio Vargas, inspirado no Código de Processo Penal Italiano, de 

1930, de nítido perfil autoritário, em virtude da influência do regime fascista que 

vigorava naquele país europeu. Assim, muitos dos seus preceitos sofreram 

modificações ao longo de sua vigência e outros não foram recepcionados pela atual 

Constituição. 

 

As hipóteses de prisão em flagrante previstas no Código de Processo Penal 

não sofreram, até hoje, qualquer alteração, apesar da sua exposição de motivos 

admitir que essa modalidade de prisão foi definida com mais latitude do que na 

legislação que o antecedeu, ou seja, o Código de Processo Criminal do Império, de 

1832. E isto sob o autoritário e vetusto argumento de que o interesse da 

administração da Justiça não podia continuar a ser sacrificado por obsoletos 

escrúpulos formalísticos. 

 

Não bastasse esse retrocesso, que permitiu a introdução na legislação 

processual de hipóteses de flagrante presumido, definidas nos incisos III e IV do 

artigo 302 do atual estatuto, o Poder Judiciário, inclusive pelos seus Tribunais 

Superiores, muitas vezes, interpreta a possibilidade da prisão em flagrante com 

excessivo elastério, criando conflitos com o princípio constitucional da presunção de 

inocência. 
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Além disso, nossos Tribunais, em inúmeros casos, não têm exigido que o 

juiz fundamente a decisão de manutenção da prisão, o que equivale, na prática, a 

permitir que a autoridade policial, decida, até a prolação da sentença, quem deve 

permanecer na prisão. 

 

Ademais, é na prisão em flagrante que se verifica a grande desigualdade, 

no processo penal, entre pobres e ricos. O rico preso em flagrante é assistido por 

advogado, contratado por ele ou por sua família. Já o pobre, bem ou mal, terá quem 

o defenda no processo criminal, mas dificilmente contará com a assistência de 

advogado ao ser autuado em flagrante, embora a Constituição Federal lhe assegure 

esse direito, ainda não reconhecido pelos nossos Tribunais. 

 

Por tais razões, escolhemos como tema desta dissertação a prisão em 

flagrante, com o objetivo de analisá-la à luz dos princípios introduzidos pela 

Constituição Federal de 1988. 

 

Entendemos que os dispositivos do Código de Processo Penal que  

disciplinam a prisão em flagrante  precisam de uma releitura, com  cariz garantista, 

na qual os princípios constitucionais devem servir de balizas para a sua 

interpretação, em especial os princípios da dignidade da pessoa humana, da 

presunção de inocência, da legalidade, da igualdade e da proporcionalidade.  

 

Para tanto nos valemos de pesquisa doutrinária, legislativa, jurisprudencial e 

do exame do direito comparado.  

  

Dividimos nosso estudo em onze capítulos. 

 

Iniciamos a dissertação com a conceituação dos princípios, sua distinção 

das regras e a análise dos princípios constitucionais que mais se aplicam à prisão 

em flagrante. 

 

Discorremos a respeito da prisão em geral, de suas espécies, destacando 

as prisões processuais, e analisamos as prisões preventiva e temporária. 
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Esboçamos o conceito de prisão em flagrante, sua natureza jurídica e a sua 

evolução histórica na legislação brasileira. 

 

Examinamos, à luz dos princípios constitucionais, as várias espécies de 

prisão em flagrante, a prisão em flagrante nas várias espécies de crimes e os 

sujeitos da prisão em flagrante. 

 

 Estudamos as garantias asseguradas ao preso em flagrante pela 

Constituição Federal em seu artigo 5º., incisos LXII a LXVI. 

 

A seguir, analisamos, sempre sob a ótica da Constituição Federal, os 

dispositivos do Código de Processo Penal que regulamentam a documentação da 

prisão em flagrante, a apresentação do preso em flagrante ao juiz competente e o 

exame da legalidade da prisão em flagrante. 

 

Tendo em vista a tramitação no Congresso Nacional de Projeto de Reforma 

do Código de Processo Penal, comentamos as regras propostas em relação à prisão 

em flagrante, visando adequar este trabalho à regulamentação que, em breve, 

poderá se tornar direito vigente sobre a matéria. 

 

Ao final apresentamos as conclusões extraídas deste estudo. 
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1. DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 

 

1.1. Conceito de princípio 

 

O vocábulo princípio, etimologicamente, deriva do latino principium, principii, 

de principes, o primeiro. E no seu significado vulgar constitui a origem, o começo o 

início de qualquer coisa1. 

  

Os princípios, segundo Geraldo Ataliba,“são as linhas mestras, os grandes 

nortes, as diretrizes magnas do sistema jurídico”2. 

 

Além de nortearem o direito penal e o direito processual penal estas linhas 

mestras estabelecem os limites da atuação do Estado na sociedade 

contemporânea3. 

 

Em razão de sua importância, a violação de um princípio “é muito mais 

grave que a transgressão de uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa 

não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de 

comandos“4. 

 

Em outra visão, os princípios, especialmente os constitucionais, são os 

meios pelos quais os valores passam do plano ético para o plano jurídico. Nessa 

trajetória deixam de ser fonte secundária e subsidiária de Direito para alcançarem o 

centro do sistema jurídico5. 

 

                                           
1 TUCCI, Rogério Lauria. Teoria do direito processual penal: jurisdição, ação e processo penal 
(estudo sistemático). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 224. 
2 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2ª. ed. atualizada por Rosolea Miranda Folgosi, 4ª. 
tiragem. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 34.  
3 SILVA, Marco Antonio Marques. Acesso à justiça penal e estado democrático de direito. São Paulo: 
Juarez de Oliveira, 2001, p. 5.  
4 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 25ª. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 943.  
5 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 1ª. ed. 4ª. tiragem. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 203. 
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Ruy Samuel Espíndola, por outro lado, acentua que, no pensamento jurídico 

contemporâneo, existe unanimidade em se reconhecer aos princípios jurídicos o 

status de norma de direito, de norma jurídica6. 

 

Norberto Bobbio concorda com essa diretriz: ”os princípios gerais são 

normas como todas as outras” 7. 

 

Após longo processo de evolução, a Teoria do Direito firmou-se no sentido 

de que as normas jurídicas são um gênero que comporta, em meio a outras 

classificações, duas grandes espécies: as regras e os princípios8. 

 

Assim, é necessário estabelecer qual a diferença entre essas espécies de 

normas jurídicas, como se fará no tópico seguinte, de forma sucinta, pois este não é 

o objetivo principal do presente estudo. 

 

 

1.2. Distinção entre princípios e regras 

 

A doutrina costuma compilar uma enorme variedade de critérios para 

estabelecer a distinção entre princípios e regras9.  

 

Entretanto, a principal diferença entre regras e princípios – e a que mais 

interessa a este trabalho - consiste na sua aplicação. As regras se aplicam na 

modalidade tudo ou nada10. Ou seja, ocorrendo o fato descrito em seu texto elas 

deverão incidir. Por tal razão se diz que as regras são mandados ou comandos 

definitivos: uma regra somente deixará de ser aplicada se outra regra a excepcionar 

                                           
6 ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais: elementos teóricos para uma 
formulação dogmática constitucionalmente adequada. 2ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 
p. 60. 
7 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10ª. ed. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1999, p. 156. 
8 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo, cit., p. 203. 
9 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo, cit., p. 205. 
10 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução e notas Nelson Boeira. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002, p. 39. 
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ou se for inválida.Os princípios, por seu turno, indicam uma direção, um valor, um 

fim. Como a Constituição comporta princípios que apontam em direções diversas, 

ocorrem tensões e eventuais colisões entre eles. Assim, ao contrário das regras, os 

princípios não são aplicados na modalidade tudo ou nada, mas conforme a 

dimensão de peso que assumem na situação específica. Cabe ao intérprete, desse 

modo, proceder à ponderação dos princípios e fatos relevantes e não a uma 

subsunção do fato a uma regra determinada11. 

 

Portanto, as regras, ao contrário dos princípios, têm pretensão de 

exclusividade, ou seja, ou são consideradas cumpridas ou não cumpridas. Os 

princípios, por outro lado, são mandamentos de otimização12.  Assim, devem ser 

aplicados na maior medida possível, ou seja, dentro das possibilidades fáticas e 

jurídicas. Havendo colisão de princípios não há como definir que sempre um 

princípio prevalecerá sobre o outro. Tudo dependerá do caso concreto13. 

 

É o que ocorre quando o juiz, mesmo diante do principio da presunção de 

inocência, previsto na Constituição Federal, decide pela prisão preventiva do 

acusado tendo em vista, por exemplo, que ele ameaçou testemunhas. Prevalecerá, 

na hipótese, o principio da proporcionalidade, pois a medida cautelar, no caso, é 

adequada e necessária para atingir a sua finalidade14. 

 

Em suma, no conflito entre princípios deve-se buscar a conciliação entre 

eles, ou seja, uma aplicação de cada qual em extensões variadas, segundo a 

respectiva relevância no caso concreto. Isto não significa que se tenha um dos 

princípios excluído do ordenamento jurídico por irremediável contradição com o 

outro15. 

 

                                           
11 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo, cit., p. 207/208. 
12 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2008, p. 90. 
13 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas 
públicas e protagonismo judiciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 94/95.   
14 NICOLITT, André Luiz. Manual de processo penal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 417. 
15 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Direitos fundamentais: tópicos fundamentais. In: MENDES, Gilmar 
Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 
constitucional. 4ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 318. 
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1.3 . Princípios constitucionais aplicáveis à prisã o em flagrante 

 

O Direito Processual Penal brasileiro não pode mais ser aplicado apenas 

com apoio no Código de Processo Penal de 1941, produto da ditadura de Getúlio 

Vargas. As mudanças feitas pela Constituição de 1988 apontam para uma 

interpretação explícita dos princípios constitucionais relativos aos  Direitos Humanos, 

em sentido diametralmente oposto ao Código vigente16. 

 

De fato, a Constituição de 1988 introduziu um grande número de 

disposições sobre o processo penal e sobre a prisão, de tal modo que o Código de 

Processo Penal deve sofrer uma releitura, adaptando-se a esses novos princípios17. 

 

Nessa conformidade, a seguir, estudaremos alguns desses princípios que 

são aplicáveis à prisão, especialmente à prisão em flagrante, escopo fundamental 

desta dissertação.  

 

 

1.3.1. Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

A dignidade da pessoa humana, como assinala Luís Roberto Barroso, “é o 

valor e o princípio subjacente ao grande mandamento, de origem religiosa, do 

respeito ao próximo”18. 

 

A concretização do referido princípio deriva da própria condição de inter-

relacionamento que a sociedade propicia aos seus integrantes e se pauta pela ética 

comportamental e pela intervenção do Estado como última opção19 

  

                                           
16 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 10ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2008, p. 26. 
17 GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. 7ª.ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 249.  
18 BARROSO,  Luís Roberto. Curso de direito constitucional comtemporâneo, cit., p. 250. 
19 PEREIRA, Cláudio José Langroiva e GAGLIARDI, Pedro Luiz Ricardo. Comunicação social e a 
tutela jurídica da dignidade da pessoa humana. In: MIRANDA, Jorge e SILVA, Marco Antonio 
Marques da (coordenação). Tratado Luso-brasileiro da dignidade humana. 2ª. ed. São Paulo: Quartier 
Latin, 2009, p. 41. 
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Jürgen Habermas considera que a dignidade da pessoa, numa acepção 

rigorosamente moral e jurídica, se vincula à simetria das relações humanas e 

assinala que a dignidade “não é uma propriedade que se pode possuir ‘por 

natureza’, como a inteligência e os olhos azuis. Ela marca, antes, aquela 

‘intangibilidade’ que só pode ter um significado nas relações interpessoais de 

reconhecimento recíproco e no relacionamento igualitário entre as pessoas”20. 

 

Portanto, esse relacionamento humano deve ser pautado pela sensibilidade 

no tratamento das diferenças. Assim, como também destaca Jürgen Habermas, “o 

mesmo respeito para todos e cada um não se estende àqueles que são congêneres, 

mas à pessoa do outro ou dos outros em sua alteridade”21. E conclui o mesmo autor 

que “a “inclusão do outro” significa que as fronteiras da comunidade estão abertas a 

todos – também e justamente àqueles que são estranhos um ao outro – e querem 

continuar sendo estranhos”22 

 

Em outras palavras, a dignidade humana, “como princípio, exige a 

consideração da pessoa com base no seu modo de vida”23. 

 

O referido princípio não é apenas uma regra programática consagrada na 

Constituição Federal24. Ao revés, possui caráter jurídico-normativo e tem plena 

eficácia na ordem constitucional, tanto que foi alçado a valor fundamental do nosso 

Estado Democrático de Direito, o que lhe outorga maior pretensão de efetividade25. 

 

A dignidade humana condensa uma forte carga de fundamentação jurídica, 

especialmente no tocante à limitação do poder do Estado. 

 

                                           
20 HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana: a caminho de uma eugenia liberal? Tradução 
Karina Jannini. Revisão da tradução Eurides Avance de Souza. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 
47. 
21  HABERMAS, Jürgen.  A inclusão do outro – estudos de teoria política. Tradução George Sperber, 
Paulo Astor Soethe e Milton Camargo Mota. 3a. ed. Rio de Janeiro: Edições Loyola, 2007, p. 7. 
22  HABERMAS, Jürgen.  A inclusão do outro – estudos de teoria política, cit., p. 8. 
23 PEREIRA, Cláudio José Langroiva e GAGLIARDI, Pedro Luiz Ricardo. Comunicação social e a 
tutela jurídica da dignidade da pessoa humana, cit., p. 41. 
24 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo penal e Constituição: princípios 
constitucionais do processo penal. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 12/13. 
25 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição  
Federal de 1988. 8a. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 81/82. 
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Essa diretriz configura uma opção política elementar, ou seja, a de que o 

Estado e a sociedade se fixam na pessoa e querem o seu respeito e a promoção de 

uma vida digna. Em outras palavras: o Estado é feito para as pessoas e não o 

contrário26.  

 

O principio da dignidade da pessoa humana, estampado no texto da 

Constituição Federal, na verdade é um super-princípio, que ilumina os demais 

princípios constitucionais. Em vista disso, não pode ser desconsiderado em qualquer 

ato de interpretação, aplicação ou criação de normas jurídicas27. 

 

Marco Antonio Marques da Silva apresenta, em síntese, a dimensão desse 

princípio: 

 No direito brasileiro, a dignidade da pessoa humana, erigida em 
princípio, é fundamento do regime republicano, ao lado da soberania, 
cidadania, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo 
político. 
O principio da dignidade da pessoa humana prescreve que todo ser 
humano deve ser reconhecido como membro da humanidade e ser 
tratado com respeito e consideração pelos demais indivíduos, grupos, 
organizações sociais e pelo Estado.28. 
 

No mesmo sentido se manifestou Antonio Luis Chaves Camargo: “A 

dignidade da pessoa humana estará garantida a partir do momento em que se 

reconhece, sob o aspecto social, e se tutela, sob o legal, os direitos fundamentais, 

medidas estas que levarão, certamente, à concretização destes direitos.”29. 

 

Conforme acentua Norberto Bobbio, os titulares dos direitos humanos não 

são os Estados ou cidadãos de algum Estado, mas todos os homens como 

“cidadãos do mundo”30. 

 

                                           
26 COSTA, Helena Regina Lobo da. A dignidade da pessoa humana: teorias da prevenção geral 
positiva. São Paulo:  Revista dos Tribunais, 2008, p. 36/37.  
27 NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. São 
Paulo: Saraiva, 2002.  
28  SILVA, Marco Antonio Marques da. Cidadania e democracia: instrumentos para a efetivação da 
dignidade. In: MIRANDA, Jorge e SILVA, Marco Antonio Marques da  (coordenação). Tratado Luso-
Brasileiro da dignidade humana. 2ª. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 228.  
29 CAMARGO, Antonio Luis Chaves. Culpabilidade e reprovação penal. São Paulo: Sugestões 
Literárias, 1994, p. 31.  
30 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Nova edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 49-50. 
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Portanto, toda a ordem jurídica não teria sentido se não tivesse por objetivo 

o valor da pessoa humana, em função da qual todo o direito gravita e constitui a sua 

razão de ser31. 

 

Este princípio, com seus desdobramentos, devem não só direcionar a 

interpretação da norma a fim de garantir ao cidadão  uma vida digna mas também 

evitar a criação de situações desiguais e ilegais, ponderando normas e valores32. 

  

 

1.3.2. Princípio da presunção de inocência 

 

Conforme assinala Luigi Ferrajoli, o princípio da presunção de inocência 

remonta ao direito romano e foi ofuscado, senão completamente invertido, pelas 

práticas inquisitoriais da Idade Média33. 

 

Contudo, no final do século XVIII, no apogeu do Iluminismo, surgiu a 

necessidade de se proteger o cidadão do extremo arbítrio do Estado, que, de 

qualquer modo, para lograr sua condenação, em regra, o considerava culpado34. 

 

Com a eclosão da Revolução Francesa o princípio foi proclamado na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, em seu artigo 

nono: 

Todo o homem é considerado inocente, até o momento em que 
reconhecido como culpado, se julgar indispensável a sua prisão: todo o 
rigor desnecessário, empregado para a efetuar, deve ser severamente 
reprimido pela lei.35 
 

Marco Antonio Marques da Silva ressalta como marco fundamental da 

reforma da legislação penal no Século XVIII o livro Dei delitti e delle pene de Cesare 

Bonesana, Marquês de Becaria: 

                                           
31 GRECO FILHO, Vicente. Tutela jurisdicional da liberdade. São Paulo: Saraiva, 1989, p.8-10. 
32 RULLI NETO, Antonio. Dignidade humana e direitos fundamentais dentro de um contexto efetivista. 
In MIRANDA, Jorge e SILVA, Marco Antonio Marques da (coordenação). Op. cit., p. 338.  
33 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002, p. 441.  
34 RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 23.  
35 Apud RANGEL, Paulo. Op. cit., p. 24. 
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 Nesta obra todo o sistema punitivo da época é questionado, sendo 
também questionado o modo como o imputado, dentro de um processo 
penal inquisitivo, é tratado como culpado, cabendo a ele o ônus de 
demonstrar sua inocência.36. 

 

Jayme Walmer de Freitas, por outro lado, destaca a divergência doutrinária 

acerca da exata denominação a ser dada ao postulado. Segundo este autor, 

pugnam pela expressão “presunção de não culpabilidade” Hélio Tornaghi e Júlio 

Fabbrini Mirabete, enquanto Antonio Magalhães Gomes Filho afirma que após o 

Brasil ter aderido à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, essa discussão 

perdeu o interesse37. 

 

De fato, a citada convenção, que integra nosso Direito Constitucional, 

dispõe em seu artigo 8, número 2, que: “Toda pessoa acusada de um delito tem 

direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada 

sua culpa”. 

 

Todavia, segundo pesquisa realizada por Jayme Walmer de Freitas, existe, 

na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, ampla preferência pela expressão 

“presunção de não culpabilidade” 38. 

 

Entretanto, como lembra Alexandra Vilela, a doutrina mais recente não faz 

distinção entre presunção de inocência e presunção de culpabilidade39. 

 

Resulta bem claro desse princípio, previsto no artigo 5º.,  LVII, da 

Constituição Federal, que a acusação não precisa apenas demonstrar a autoria e a 

materialidade da infração, mas a própria culpabilidade do agente. 

 

Assim, como destaca Nelson Nery Jr., “a acusação é que precisa derrubar a 

presunção constitucional juris tantum que milita em favor do réu, comprovando o 

contrário do que dela resulta, isto é, a culpa (strito sensu) do réu”40. 

                                           
36 SILVA, Marco Antonio Marques da. Acesso à justiça penal e estado democrático de direito, cit.,  p. 
25. 
37 FREITAS, Jayme Walmer de. Prisão temporária. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 14.  
38 FREITAS, Jayme Walmer de. Op. cit.,  p. 15. 
39 VILELA, Alexandra. Considerações acerca da presunção de inocência em direito processual penal. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 51. 
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Além dessa repercussão no tocante ao ônus da prova, o principio da 

presunção de inocência atua igualmente sobre o regime vigente de prisões 

processuais, inclusive na prisão em flagrante41. 

 

O princípio da presunção de inocência assegura uma forma de tratamento 

ao suspeito, indiciado ou acusado, que antes da condenação definitiva não pode 

sofrer qualquer medida restritiva de direitos que importe em equiparação ao culpado, 

especialmente quando, em nome de interesses processuais, a legislação admite 

limitações à própria liberdade do réu42. 

 

Na opinião de Antonio Magalhães Gomes Filho, o princípio da presunção de 

inocência “indica a necessidade de se assegurar, no âmbito da justiça criminal, a 

igualdade do cidadão no confronto com o poder punitivo, através de um processo 

justo” 43. 

 

Entretanto, a bem da verdade, associada ao princípio nemo tenetur se 

detegere, “a presunção de inocência aprofunda a desigualdade no processo, 

facultando ao imputado ocultar as informações de que se valerá em sua defesa e 

compelindo a acusação a dar-lhe acesso a tudo quanto pretenda usar contra ele” 44. 

 

A presunção de inocência, como destaca Manuel Monteiro Guedes Valente, 

está “conexa ao princípio do respeito à dignidade da pessoa humana que tem como 

base o direito a que todos temos do processo criminal assegurar todas as garantias 

de defesa...”45.   

 

                                                                                                                                    
40 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal: processo civil, penal e 
administrativo. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 300. 
41 DUCLERC, Elmir. Direito processual penal. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 39. 
42 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Significados da presunção de inocência. In COSTA, José de 
Faria, SILVA, Marco Antonio Marques da  (coordenação). Direito Penal Especial, Processo Penal e 
Direitos Fundamentais – Visão Luso-Brasileira. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 322.  
43 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Presunção de inocência e prisão cautelar. São Paulo: Saraiva, 
1991, p. 37. 
44 BAPTISTA, Francisco das Neves. O mito da verdade real na dogmática do processo penal. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2001, p. 174. 
45 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Processo penal. Tomo I. Coimbra: Almedina, 2004, p. 150. 
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A presunção de inocência, como se viu, é muito mais do que uma simples 

regra probatória, que implica que a prova da culpabilidade deve ser feita pela 

acusação. Ela também revela profunda ligação com a liberdade individual do 

acusado e se aplica até a decisão final irrecorrível no processo criminal46. 

 

Portanto, a prisão em flagrante, que neste aspecto é a que mais interessa a 

este trabalho, precisa se fundar em hipóteses legais restritas e devidamente 

comprovadas no mundo fático47, como adiante se verá. 

 

 

1.3.3. Princípio da legalidade 

 

O Brasil é um Estado Democrático de Direito, que tem como fundamentos 

constitucionais a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político48. 

 

Embora todos estes fundamentos reflitam na elaboração, interpretação e 

aplicação das leis, a dignidade da pessoa humana (artigo 1°., III, da Constituição 

Federal), como já exposto acima, foi erigida pelos juristas pátrios, com apoio em 

J.J.Gomes Canotilho, em “valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos 

fundamentais do homem”49 e “elemento fundamental legitimador do Sistema Jurídico 

Nacional”50. 

 

O Direito Penal, cuja missão é a proteção de bens jurídicos contidos como 

valores e interesses no âmbito constitucional51 é regulado pelo princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

 

                                           
46 VILELA, Alexandra. Op. cit., p. 87. 
47 BEDÊ JUNIOR, Américo e SENNA, Gustavo. Princípios do processo penal: entre o garantismo e a 
efetividade da sanção. São Paulo: Revista do Tribunais, 2009, p. 66.  
48 Artigo 1°. da Constituição da República Federativa  do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988 
49 SILVA, José Affonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 
109 
50 NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Op. cit., p.40.  
51 SILVA, Marco Antonio Marques da Silva. Acesso à justiça penal e estado democrático de direito, 
cit.,  p. 6.  
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Da dignidade da pessoa humana derivam princípios constitucionais do 

Direito Penal, que “cumprem a função fundamentadora da intervenção do Estado 

Democrático de Direito na privacidade e na intimidade das pessoas, através do 

poder de punir, estabelecendo os limites deste”52. 

 

Os princípios constitucionais do Direito Penal não se afastam dos princípios 

históricos, fixados pela Magna Carta e ampliados pelas declarações de direitos que 

se seguiram à Revolução Francesa. Compreendem os princípios da igualdade, da 

legalidade, da última ratio, da fragmentaridade, da subsidariedade, da adequação, 

da necessidade, da proporcionalidade e da culpabilidade53 

 

Os princípio da legalidade, presente já no Código Penal de 1940, está fixado 

no artigo 5°., incisos XXXIX e XL, da Constituição Federal, in verbis: “não haverá 

crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”; “a lei 

penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. 

 

O princípio da legalidade foi enunciado por Fuerbach, no século XIX, pela 

fórmula latina “nullum crimen, nulla poena sine lege”. Contudo, ele já se encontrava 

na Magna Carta, no século XIII, no Bill of Rights firmado na Filadélfia em 1774 e na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, da Revolução Francesa, de onde se 

propagou para os outros países54  

 

Este princípio desdobra-se em quatro garantias:  

a) lex praevia - proibição de retroatividade de leis que fundamentem ou 

agravem a punibilidade;  

b) lex scripta - proibição de fundamentação ou agravamento da punibilidade 

pelo direito consuetudinário;  

c) lex stricta - proibição da analogia in malam partem;  

d) lex certa - proibição de leis penais indeterminadas55. 

                                           
52 SILVA, Marco Antonio Marques da Silva. Acesso à justiça penal e estado democrático de direito, 
cit.,  p. 15.  
53 Para estudo dos princípios do Direito Penal confira-se TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios 
básicos do direito penal. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1991. 
54 TOLEDO, Francisco de Assis. Op. cit. p. 21-22. 
55 TOLEDO, Francisco de Assis, Op. cit,  p.22 
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O princípio da legalidade subdivide-se em dois princípios: a anterioridade e 

a reserva legal. Pelo primeiro proíbe-se a retroatividade da lei penal, exceto em 

beneficio do réu. Pelo segundo, somente a lei, em sentido estrito, pode definir crimes 

e cominar penas, a lei penal deve ser precisa (princípio da taxatividade) e o emprego 

da analogia é vedado, salvo para beneficiar o réu (analogia in bonam partem). 

 

O princípio da taxatividade exige que a lei penal descreva a conduta 

delituosa com todos os seus elementos e circunstâncias, a fim de que todos saibam 

qual o comportamento proibido. A lei penal não se coaduna com tipos abertos, 

genéricos ou abrangentes. 

 

O princípio da legalidade não se aplica somente ao Direito Penal. Interessa 

também ao Direito Processual Penal, sobretudo na medida em que ninguém poderá 

ser preso em flagrante por fato que não tenha sido anteriormente definido como 

infração penal ou por fato que já não constitua infração penal. 

 

Além disso, ninguém poderá ser preso em flagrante, a não ser nas 

hipóteses taxativas previstas no Código de Processo Penal. 

 

Visto do ângulo do individuo, no princípio da legalidade se insere a 

afirmação da liberdade como regra geral. Isto equivale a dizer que cada cidadão é 

livre para fazer o que a lei não lhe proíbe56. Decorre deste mesmo principio, por 

outro ângulo, que o cidadão está obrigado a fazer somente o que a lei determina, 

sobretudo nas suas relações com o Estado57. 

 

 

1.3.4. Princípio da igualdade 

 

                                           
56 Constituição Federal, art. 5º., inciso II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei. 
57 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de direito e constituição. 4ª. ed. 2ª. tiragem. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 23/24. 
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O princípio da igualdade ou da isonomia, preliminarmente, impõe tratamento 

jurídico idêntico a todos que se encontrem em situação similar. 

 

Enquanto o princípio da legalidade constitui, grosso modo, uma garantia 

formal aos cidadãos no sentido de que só poderão usufruir de direitos e obrigações 

definidos em lei, o princípio da igualdade, de caráter material, se volta para o 

conteúdo da lei, para o teor de suas disposições. 

 

O princípio não se esgota apenas na obrigação de tratar igualmente os que 

se encontrem em situações equivalentes, mas também tratar de forma desigual 

aqueles que se encontram em situações desiguais, na medida de suas 

desigualdades58 

 

Com a adoção deste postulado, evitam-se as diferenciações arbitrárias, 

pois, como ressalta Rogério Sanches Cunha, “o tratamento desigual dos casos 

desiguais, na medida em que se desigualam, é corolário do próprio conceito de 

justiça”59. 

 

No tocante à aplicação da lei, o intérprete e a autoridade pública, em 

obediência a este princípio, não a deverão fazer de maneira a criar ou aumentar 

desigualdades arbitrárias. Assim, o Poder Judiciário, no exercício de sua função de 

dizer o direito no caso concreto, deve utilizar os dispositivos constitucionais no 

sentido de dar interpretação única e igualitária às normas jurídicas60. 

 

Nessa conformidade, o princípio em comento, como se verificará no corpo 

deste estudo, tem especial aplicação na prisão em flagrante, particularmente no 

tocante à assistência jurídica a ser prestada ao agente preso nessa situação. 

 

 

                                           
58 MOTTA FILHO, Sylvio Clemente da e BARCHET, Gustavo. Curso de direito constitucional. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2007, p. 165/166. 
59 CUNHA, Rogério Sanches. Introdução: uma breve síntese dos postulados constitucionais. In 
SCHMITT, Ricardo Augusto (organizador). Princípios penais constitucionais – Direito e processo à luz 
da Constituição Federal. Salvador: Juspodivm, 2007, p. 26. 
60 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 15ª. ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 67  
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1.3.5. Princípio da proporcionalidade  

 

Malgrado o grande prestígio que o princípio da proporcionalidade assume 

no direito contemporâneo, grande parte dos textos constitucionais não o contemplam 

expressamente. Tal é o que ocorre na Alemanha e no Brasil, onde sua aplicação 

está em franca progressão61. 

 

Embora não conste expressamente da Constituição Federal, o princípio da 

proporcionalidade é considerado como princípio geral de direito inserido 

esparsamente no texto constitucional, como assinala Paulo Bonavides: 

No Brasil a proporcionalidade pode não existir enquanto norma geral de 
direito escrito, mas existe como norma esparsa no texto constitucional. A 
noção mesma se infere de outros princípios que lhe são afins, entre os 
quais avulta, em primeiro lugar, o princípio da igualdade, sobretudo em 
se atentando para a passagem da igualdade-identidade à igualdade 
proporcionalidade, tão característica da derradeira fase do Estado de 
direito.62. 

 

No mesmo sentido afirma Luiz Antonio Rizzatto Nunes: 

Esse princípio da proporcionalidade, novo na doutrina constitucionalista, 
tem servido, de fato, como vetor orientador do intérprete constitucional. 
Na verdade, foi da experiência concreta, tópica, de casos interpretados, 
nos quais surgiram conflitos de princípios, que a doutrina pode extrair-lhe 
a essência para declará-lo existente e chegando, como visto, ao status 
de princípio constitucional expresso.63 

 

O referido princípio, que também é conhecido como princípio da 

razoabilidade, constitui o produto da conjugação das idéias vindas de dois sistemas 

diversos: da doutrina do devido processo legal substantivo do direito norte-

americano e do princípio da proporcionalidade do direito alemão64. 

 

                                           
61 PEREIRA, Jane Rios Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais: uma 
contribuição ao estudo das restrições aos direitos fundamentais na perspectiva da teoria dos 
princípios. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 319/320. 
62 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 24ª. ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2009, 
p. 434. 
63 NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Op. cit.,  p. 41. 
64 BARROSO, Luis Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção de um novo modelo.  1ª. ed.  São Paulo: Saraiva, 2009, p. 255. 
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Cuida-se de valioso instrumento de proteção dos direitos fundamentais que 

permite ao juiz, no caso concreto, graduar o peso da norma, de forma que ela não 

produza um resultado indesejado pelo sistema65. 

 

Portanto, a principal finalidade do princípio da proporcionalidade é a 

contenção dos excessos, pois ele se apresenta como mecanismo apto a ponderar 

direitos, valores e interesses quando estes se encontram em rota de colisão66. 

 

O princípio da proporcionalidade se subdivide em três sub-princípios, a 

saber: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 

 

Estes sub-princípios têm sido reconhecidos expressamente em estatutos  

processuais penais mais modernos, como no Código de Processo Penal da Itália 

(art. 275) e no Código de Processo Penal de Portugal (art. 193º)67. 

 

No que concerne ao subprincípio da adequação, como assinala Rogério 

Schietti Machado Cruz68, uma medida cautelar só será legítima quando capaz de 

produzir o resultado esperado e idôneo para proteger o direito ameaçado na 

situação concreta. 

 

Quanto à necessidade infere-se que a medida cautelar a ser tomada, além 

de adequada, deverá ser a alternativa menos onerosa ou gravosa ao sujeito passivo, 

daquelas previstas em lei69. 

 

O subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, por sua vez, implica 

em uma relação justa entre os benefícios obtidos com a medida cautelar e os 

empregados para levá-la a termo70. 

 

                                           
65 BARROSO. Luis Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 6ª. ed. São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 373. 
66 SOUZA, Sérgio Ricardo de e SILVA, Willian. Manual de processo penal constitucional: pós reforma 
de 2008. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 8. 
67 CRUZ, Rogério Schietti Machado. Prisão cautelar: dramas, princípios e alternativas. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2006, p. 94/95. 
68 CRUZ, Rogério Schietti Machado. Op. cit., p. 96. 
69 CRUZ, Rogério Schietti Machado. Op. cit., p. 97. 
70 CRUZ, Rogério Schietti Machado. Op. cit., p. 99. 
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No tocante à prisão cautelar, segundo este sub-princípio, ela só se 

justificará se guardar proporcionalidade entre o bem que se procura proteger e o 

sacrifício da liberdade humana71. 

 

Portanto, o princípio da proporcionalidade estabelece as balizas da atuação 

do magistrado na fixação da tutela cautelar pessoal, estabelecendo o difícil equilíbrio 

entre o direito individual e o dever de punir do Estado72. 

 

O princípio da proporcionalidade e seus subprincípios devem ser 

observados pelo juiz ao receber a comunicação da prisão em flagrante, como se 

demonstrará no presente trabalho. 

                                           
71 CRUZ, Rogério Schietti Machado. Op. cit., p. 99. 
72 WEDY, Miguel Tedesco. Teoria geral da prisão cautelar e estigmatização. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 110. 
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2. DA PRISÃO EM GERAL 

 

 

2.1. Conceito de prisão  

 

A palavra prisão vem do latim prensione, esta, por sua vez, vem de 

prehensione  (prehensio, onis), que significava o ato de prender, a captura. Além de 

captura, passou a denominar, também, o lugar ou estabelecimento em que alguém 

fica segregado, o recolhimento do preso ao cárcere e a guarda, a mantença da 

pessoa na situação de preso após a captura e o recolhimento. Apesar desses 

múltiplos sentidos, “a prisão é sempre a privação da liberdade de ir e vir”73. 

 

 

2.2. Espécies de prisão 

 

Antes da reforma pontual do Código de Processo Penal, realizada em 

200874, a doutrina classificava a prisão em duas espécies: prisão pena, quando 

decorria de sentença condenatória transitada em julgado, e prisão sem pena, 

também chamada de provisória e cautelar em sentido amplo, incluindo a prisão em 

flagrante, a prisão preventiva, a prisão resultante de pronúncia, a prisão decorrente 

de sentença condenatória não transitada em julgado e a prisão temporária75.  

 

Ocorre que a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível foi 

extinta pela reforma do estatuto processual penal. Atualmente, o juiz, ao sentenciar, 

deve verificar se a prisão preventiva é ou não necessária, como dispõe o artigo 387, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi dada pela 

Lei 11.719/ 2008. A regra, agora, deve ser a liberdade. A exceção deve ser a prisão, 

devidamente justificada76. 

 

                                           
73 THORNAGHI, Hélio Bastos. Instituições de processo penal. 2ª. ed., vol. 3. São Paulo: Saraiva, 
1978, p. 144. 
74 Leis 11.689/2008 e 11.719/2008. 
75 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. 10ª. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 359. 
76 MENDONÇA, Andrey Borges de. Nova reforma do código de processo penal comentada artigo por 
artigo. São Paulo: Método, 2008, p. 247. 
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Por outro lado, a nova redação do artigo 413, parágrafo 3º, do Código de 

Processo Penal deixou claro que não mais subsiste a prisão processual decorrente 

de decisão de pronúncia. A nova previsão apenas reforça a possibilidade do juiz, no 

momento da pronúncia, decretar a prisão preventiva do acusado, diante da presença 

dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal77. 

 

Diante da previsão geral do artigo 311 do Código de Processo Penal de que 

a prisão preventiva poderá ser decretada ”em qualquer fase do inquérito ou da 

instrução criminal”, a decisão de pronúncia constitui somente um dos momentos em 

que, presentes os requisitos legais, poderá ser decretada a prisão preventiva78.  

 

Nessa conformidade, em nosso entendimento, atualmente, no Processo 

Penal brasileiro, existem somente a prisão pena e as seguintes prisões processuais: 

prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária79.  

 

Passemos à análise sucinta de cada uma dessas prisões processuais, com 

exceção da prisão em flagrante, que será examinada com  profundidade em tópico à 

parte porque constitui o objetivo principal deste trabalho. 

 

 

2.3. Prisão preventiva 

 

A prisão preventiva é a prisão de caráter processual que pode ser decretada 

para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por necessidade da instrução 

criminal e para a segurança da aplicação da pena, como dispõe o artigo 312 do 

Código de Processo Penal. 

 

Trata-se de hipótese clássica de prisão cautelar80, que Romeu Pires de 

Campos Barros qualificou como “medida cautelar típica”81 e que José Frederico 

Marques considerou a mais genuína dessas formas de prisão82. 

                                           
77 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Tribunal do Júri: Lei 11.689, de 09.06.2008. In MOURA, 
Maria Thereza Rocha de Assis (Coordenação). As reformas no processo penal: as novas leis de 2008 
e os projetos de reforma. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 82/83.   
78 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Tribunal do Júri: Lei 11.689, de 09.06.2008, cit., p. 83. 
79 NICOLITT, André Luiz. Manual de processo penal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 420. 
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2.3.1. Iniciativa e decretação 

 

O artigo 311 do Código de Processo Penal prevê que a prisão pode ser 

decretada em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, o que pode 

ocorrer de ofício pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou 

mediante representação da autoridade policial. 

 

Considerando que o sistema acusatório consagrado na Constituição de 

1988 impõe ao juiz uma postura de alheamento, fundamental para assegurar a sua 

imparcialidade, entendemos inconstitucional a possibilidade do juiz decretar de ofício 

a prisão preventiva83. 

 

 

2.3.2. Pressupostos 

 

A prisão preventiva, como se expôs, é uma espécie de prisão processual de 

natureza cautelar. Em razão disso, para a sua decretação devem estar presentes o 

fumus boni juris (a fumaça do bom direito) e o periculum in mora (risco de 

perecimento do direito caso a medida não for tomada para preservá-lo). 

 

A necessidade da prisão cautelar se mede pela compatibilidade com o 

princípio da proporcionalidade. Este princípio é que deve orientar o juiz, diante do 

caso concreto, a ponderar entre a gravidade da medida e a finalidade pretendida, 

avaliando se a custódia é adequada à violação perpetrada pelo agente, à luz dos 

fatos e dos requisitos legais que justificam a segregação provisória84. 

 

                                                                                                                                    
80 FERNANDES, Antonio Scarance.Processo penal constitucional. 4ª. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 315. 
81 BARROS, Romeu Pires de Campos. Processo Penal Cautelar. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
1982, p. 184. 
82 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Vol. IV. Campinas: Bookseller, 
1997, p. 57. 
83 LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Vol. II. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 91. 
84 FREITAS, Jayme Walmer de. Prisão temporária. 2ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 20/21. 
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O artigo 312 do Código de Processo Penal85 elenca os pressupostos da 

prisão preventiva e os fundamentos que autorizam a sua decretação.  

 

Os pressupostos serão analisados neste passo e os fundamentos logo a 

seguir. 

 

Constitui pressuposto da prisão preventiva a prova da existência do crime e 

indicio suficiente de sua autoria. 

 

Como primeiro pressuposto para a decretação da medida é indispensável a 

comprovação da ocorrência do delito, seja por exame pericial, oitiva de testemunhas, 

por documentos, interceptação telefônica autorizada judicialmente ou qualquer outra 

forma de demonstração da existência do crime, sendo inviável a segregação 

cautelar quando houver dúvida a respeito da  existência do delito86. 

 

O segundo pressuposto exige apenas indicio suficiente de autoria apto a  

vincular o agente à pratica do crime. Não se exige a certeza necessária para uma 

condenação. A lei se conforma com o lastro superficial mínimo vinculando o agente 

ao delito87.  

 

Portanto, indicio suficiente de autoria não significa prova contundente e 

robusta que gere a certeza absoluta de autoria do indiciado ou acusado. Bastam, 

para autorizar a custódia, apontamentos de que o indigitado ou acusado é o autor do 

fato criminoso88. 

 

 

2.3.3. Fundamentos 

 

                                           
85 Código de Processo Penal. Artigo 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. 
86 TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal. 3ª. ed. 
Savador: Jus Podivm, 2009, p. 478. 
87 TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Op. cit., p. 478. 
88 RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 641. 
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Os fundamentos previstos para a decretação da prisão preventiva são 

taxativos, o que permite concluir que se a eventual fundamentação acolhida pelo juiz 

não estiver contida no artigo 312 do Código de Processo Penal, implicará em prisão 

ilegal, que autorizará a impetração de habeas corpus89. 

 

O fundamento da garantia da ordem pública é altamente questionável por 

ser de cognição aberta, indefinida e violar, bem por isso, o princípio da legalidade90. 

 

Todavia, a doutrina e a jurisprudência têm associado “a expressão ora à 

chamada periculosidade do agente, outras vezes à necessidade de assegurar “o 

meio social“ e também à credibilidade da justiça em face da gravidade ou 

repercussão do delito”.91. 

 

No entanto, a gravidade do delito como fundamento da prisão preventiva, 

muitas vezes invocada pelos juízes, não guarda relação com a ordem pública e não 

consta do rol taxativo previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. 

Decretada a prisão por esse motivo a ilegalidade é manifesta92. 

 

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em acórdão relatado pelo Ministro 

Marco Aurélio, malgrado não tenha admitido a prisão preventiva em razão do clamor 

social, a entendeu cabível diante da periculosidade do agente93. 

 

Em outra oportunidade, o mesmo Tribunal admitiu a custódia preventiva do 

acusado com base no clamor popular e porque ele não demonstrou “interesse em 

colaborar com a Justiça”94. 

 

O segundo fundamento, ou seja, a garantia da ordem econômica, é ainda 

mais vago e associado a condutas que possam, conforme o artigo 20 da Lei 

8.884/94, limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a 

                                           
89 BOSCHI, Marcus Vinicius. Código de processo penal comentado. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2008, p. 264. 
90 BOSCHI, Marcus Vinicius. Op. cit., p. 264. 
91 NICOLITT, André. Op. cit. p. 427. 
92 BOSCHI, Marcus Vinicius. Op. cit., p. 264. 
93 Revista dos Tribunais 823/495. 
94 Revista dos Tribunais 787/525. 
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livre iniciativa; dominar mercado relevante de bens ou serviços; aumentar 

arbitrariamente os lucros ou exercer de forma abusiva posição dominante95.  

 

Este fundamento é invocado nos casos de agentes que constante e 

insistentemente violam o fisco. Assim, se determinado empresário, a todo mês, 

omite-se ou reduz o recolhimento de tributos, indicando reiteração criminosa, 

justifica-se, em tese, a decretação da prisão. No entanto, é imprescindível que o juiz 

aponte nos autos de forma concreta a sua necessidade e que esta não seja 

hipotética ou especulativa ou fruto de ideação mental96. 

 

Por conveniência da instrução criminal entende-se a necessária 

manutenção da ordem quando da colheita da prova. A lei menciona “instrução 

criminal” e não “instrução processual”, o que autoriza a conclusão de que o requisito 

se destina tanto a produção probatória do inquérito policial quanto da própria ação 

penal97.  

 

Assim, se o indiciado ou réu estiver afugentando testemunhas, cujos 

depoimentos possam prejudicá-lo, subornando peritos, aliciando falsas testemunhas, 

ameaçando vítimas ou testemunhas, a prisão preventiva se justificará. Caso 

contrário, o juiz não poderá colher, com segurança, os meios de prova necessários 

para julgar o litígio penal98. 

 

Tal é o entendimento de Antonio Scarance Fernandes: “a prisão por 

conveniência da instrução criminal serve para garantir a prova. São exemplos dessa 

hipótese a prisão porque há ameaça a testemunhas, ou porque pode o acusado 

eliminar importantes fontes de prova”99. 

 

Por fim, o asseguramento da aplicação da lei penal constitui o quarto 

requisito da prisão preventiva. A fuga ou outra dificuldade injustificada criada para o 

                                           
95 NICOLITT, André. Op. cit.,  p. 427. 
96 BOSCHI, Marcus Vinicius. Op. cit., p. 265. 
97 BOSCHI, Marcus Vinicius. Op. cit., p. 265. 
98 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 
453. 
99 FERNANDES, Antonio Scarance .Processo penal constitucional, cit.,  p. 316. 
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andamento do processo pelo acusado retarda e torna incerta a aplicação da lei 

penal, autorizando a prisão preventiva100. 

 

Para Basileu Garcia, com o qual concordamos, “o fim mais saliente da 

prisão preventiva é evitar-se que o indiciado fuja. Ante essa eventualidade, 

assentada plausivelmente, é impossível deixar de reconhecer-se legitima e justa a 

providência”101. 

 

Antonio Alberto Machado102, José Frederico Marques103 e Júlio Fabbrini 

Mirabete104 também entendem que, quando há probabilidade de fuga do acusado, 

se justifica a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 

 

 Como assinala Marcos Vinicius Boschi “assegurar a lei penal é, ao fim e ao 

cabo, assegurar a efetividade de eventual sentença condenatória, pois é nela que a 

lei penal é reconhecida e aplicada“105. 

 

 

2.3.4. Hipóteses legais de decretação da prisão pre ventiva 

 

  A prisão preventiva, conforme dispõe o artigo 313 do Código de Processo 

Penal, somente poderá ser decretada nos crimes dolosos: I – punidos com reclusão; 

II – punidos com detenção, quando se apurar que o indiciado é vadio ou, havendo 

dúvida sobre a sua identidade, não fornecer ou não indicar elementos para 

esclarecê-la; III – se o réu tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença 

transitada em julgado, ressalvado o disposto no artigo 64, I, do Código Penal; IV – 

se o crime envolver violência doméstica ou familiar contra a mulher, nos termos da 

lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 

 

                                           
100 NICOLITT, André. Op. cit.,  p. 428. 
101 GARCIA, Basileu. Comentários ao Código de Processo Penal. Vol. III. Rio de Janeiro: Revista 
Forense, 1945, p. 163. 
102 MACHADO, Antonio Alberto. Curso de processo penal. 2ª. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 488. 
103 MARQUES, José Frederico. Op. cit., p .62/63. 
104 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal, cit., p. 386. 
105 BOSCHI, Marcus Vinicius. Op. cit., p. 265. 
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Os crimes culposos e as contravenções penais não comportam essa 

medida Além disso, a prisão preventiva abrange apenas os crimes dolosos mais 

graves, ou seja, aqueles apenados com reclusão. 

 

Todavia, em caráter excepcional, a prisão preventiva terá cabimento nos 

crimes dolosos apenados com detenção quando se apurar que o indiciado é vadio 

ou, havendo dúvidas sobre a sua identidade, não fornecer ou não indicar elementos 

para esclarecê-la (artigo 313 do Código de Processo Penal, inciso II). 

 

Entendemos que este dispositivo é inconstitucional, pois ninguém pode ser 

tolhido em sua liberdade apenas por adotar meio de vida eticamente inadequado. 

Além disso, a identificação do agente é atribuição do Estado e não do próprio 

individuo106. Na ausência de identificação idônea e na insistência na omissão de 

indicar elementos que possam esclarecê-la, a Lei 10054/ 2000, em seu artigo 

1º.,autoriza a identificação criminal do agente, incluindo o processo datiloscópico e 

fotográfico, não sendo o caso, portanto,  de se decretar a prisão107. 

 

Caberá a prisão preventiva, nos termos do inciso III, do artigo 313, do 

Código de Processo Penal, se o réu tiver sido condenado por outro crime doloso, em 

sentença transitada em julgado, ainda que o novo crime seja apenado com 

detenção. Assim, a lei não distingue se o crime posterior é apenado com detenção 

ou reclusão, mas o anterior necessariamente deve ser doloso108. Entretanto, se a 

condenação for anterior aos últimos cinco anos (artigo 64, inciso I, do Código Penal),  

afasta os efeitos da reincidência e nesse caso não será possível a decretação da 

prisão preventiva. 

 

A lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, introduziu nova 

hipótese de prisão preventiva ao acrescentar o inciso IV ao artigo 313 do Código de 

Processo Penal, dispondo que será decretada a medida “se o crime envolver 

violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para 

                                           
106 BOSCHI, Marcus Vinicius. Op. cit., p. 265. 
107 TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Op. cit., p. 482. 
108 FREITAS, Jayme Walmer de. Op. cit., p. 53. 
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garantir a execução das medidas protetivas de urgência”, independentemente de 

tratar-se de crime punido com detenção ou reclusão109. 

  

Frise-se que a decretação da prisão nesta hipótese só poderá ocorrer se o 

agente de algum modo inviabilizar a execução das medidas protetivas de urgência 

concedidas pelo juiz110. 

 

Ressalte-se que a presença dos requisitos previstos no artigo 313 do 

Código de Processo Penal não é suficiente para ensejar a decretação da prisão 

preventiva. É preciso, também, que se apresentem os pressupostos previstos no 

artigo 312 do Código de Processo Penal111. 

 

 

2.3.5. Duração da custódia 

   

Inexiste previsão legal para a duração da custódia decorrente da prisão 

preventiva, que poderá se estender até a sentença final prolatada no processo. 

 

Na versão original do Código de Processo Penal, a jurisprudência firmou o 

entendimento de que o prazo máximo de prisão processual, incluindo os prazos do 

inquérito, os prazos cartorários e os prazos do juiz não expressos, seria de oitenta e 

um dias, sob pena de se caracterizar constrangimento ilegal112.  

 

Tendo em vista as alterações procedimentais ocorridas em 2008, Vicente 

Greco Filho acredita que esse prazo, hoje, é de noventa e nove dias113. 

 

Antonio Alberto Machado, por seu turno, sustenta que a prisão preventiva, 

no processo comum ordinário, pode se estender até cento e quinze dias114. 

 

                                           
109 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 10ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2008, p. 439. 
110 FREITAS, Jayme Walmer de. Op. cit., p. 53.  
111 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Op. cit., p. 439. 
112 GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. 7ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 382/383. 
113 GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal, cit., p. 382/383. 
114 MACHADO, Antonio Alberto. Curso de processo penal. 2ª. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 502. 
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Já Eugênio Pacelli de Oliveira entende que a nova contagem do prazo para 

o encerramento da instrução no rito ordinário chega aos oitenta e seis dias como 

regra, ressalvadas as circunstâncias específicas de cada caso concreto115, sendo 

este o prazo máximo da prisão preventiva. 

 

Os tribunais, de forma geral, têm considerado que, ultrapassado o prazo 

total relativo à instrução processual, deve ser reconhecida a ilegalidade da prisão, 

malgrado, em alguns casos, tenha sido admitido o excesso de prazo, ao arrepio da 

lei, quando o crime é grave e o agente apresenta alguma periculosidade116. 

 

Portanto, excedido o prazo na prisão cautelar, impõe-se o seu relaxamento, 

seja pela via do habeas corpus, seja de ofício pelo tribunal, na apreciação de 

eventual recurso, independentemente da natureza do crime em apuração117.  

 

Em caso de eventual condenação, o prazo da prisão provisória, nos termos 

do artigo 42 do Código Penal, será descontado da pena definitiva aplicada ao 

acusado. 

 

Diante da lacuna acima apontada, seria conveniente a lei estabelecer o 

prazo máximo de duração da prisão processual, como ocorreu, por exemplo, com a 

Lei 9034/95, que trata da prevenção e repressão de ações praticadas por 

organizações criminosas e que fixou, por força da Lei 9303/99, em seu artigo 8º, o 

prazo de oitenta e um dias para o encerramento da instrução quando o réu estiver 

preso. 

 

Tal providência é necessária, pois o artigo 648, inciso II, do Código de 

Processo Penal indica essa diretriz, ao dispor que a coação será considerada ilegal 

“quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei “, autorizando, 

nesse caso, a concessão de habeas corpus. 

  

2.3.6. Fundamentação da decisão 

                                           
115 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Op. cit., p. 440. 
116 MACHADO, Antonio Alberto. Op. cit., p.503 
117 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Op. cit., p. 442. 
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O despacho que decretar ou negar a prisão preventiva, conforme dispõe o 

artigo 315 do Código de Processo Penal será sempre fundamentado. 

 

O referido dispositivo guarda simetria com a Constituição Federal, pois 

todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas (artigo 93, IX, da 

Constituição Federal). 

 

A fundamentação que se exige do juiz não é aquela meramente formal, com 

a invocação genérica e abstrata dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de 

Processo Penal. Ao contrário, a decisão constritiva da liberdade deve ser 

suficientemente fundamentada, com a indicação concreta da necessidade da 

prisão118. 

 

 

2.3.7.Prisão preventiva e exclusão da ilicitude 

 

Conforme dispõe o artigo 314 do Código de Processo Penal, a prisão 

preventiva não poderá ser decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos 

autos ter o agente praticado o fato em alguma das situações  excludentes da 

ilicitude, hoje previstas no artigo 23 do Código Penal, ou seja, em estado de 

necessidade, em legitima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no 

exercício regular de direito. 

 

Tais hipóteses, inclusive, autorizam a absolvição do acusado, nos termos do 

que dispõe o artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. 

 

A prova da ocorrência da excludente de ilicitude não precisa ser plena e 

irrefutável, mas apenas razoável. Assim, evita-se o risco de colocar na prisão o 

agente que tem a possibilidade de ser absolvido119. 

 

                                           
118  BOSCHI, Marcus Vinicius. Op. cit., p. 266. 
119 MOSSIN, Heráclito Antônio. Comentários ao Código de Processo Penal: à luz da doutrina e da 
jurisprudência. Barueri, SP : Manole, 2005, p. 314. 
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As causas que afastam a culpabilidade, a nosso juízo, também obstam a 

decretação da custódia. De fato, como destacam Nestor Távora e Rosmar Rodrigues 

Alencar, “afinal se é provável a absolvição, em razão da presença das justificantes 

ou das dirimentes, não há razão para o cárcere”120. 

 

 

2.3.8. Revogação da prisão 

 

A prisão preventiva, como toda prisão provisória, somente deve ser mantida 

enquanto perdurarem os motivos que levaram à sua decretação121. Verificando o juiz 

que esses motivos não subsistem deverá revogar a prisão. 

 

 Apesar do dispositivo legal (artigo 316 do Código de Processo Penal) 

mencionar que o juiz “poderá” revogar a medida, não se trata de mera faculdade do 

magistrado pois, uma vez presentes os requisitos legais, surge o direito subjetivo do 

acusado de retornar à liberdade122. 

 

Todavia, se sobrevierem razões que a justifiquem, a prisão poderá ser 

novamente decretada. 

 

Não se conformando com a decisão que revogar a prisão preventiva, o 

Ministério Público poderá manejar Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no 

artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal. 

 

 

2.3.9. Apresentação espontânea do acusado 

 

A apresentação espontânea do acusado, tanto na fase policial como na 

judicial, não elide o eventual decreto de prisão preventiva, como dispõe o artigo 317 

do Código de Processo Penal.  

 

                                           
120  TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Op. cit., p. 482. 
121 JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal: estudos e pareceres. Rio de Janeiro: Forense, 
1990, p. 364. 
122  RANGEL, Paulo. Op. cit.,  p. 648. 
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Ocorrendo um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, 

aliado à necessidade concreta da prisão, o juiz estará legitimado a decretá-la123. 

 

 

2.4. Prisão temporária 

 

A prisão temporária surgiu com a Lei 7960/89 e veio legitimar a prática ilegal 

da chamada “prisão para averiguações”, que era realizada pela própria polícia124. 

 

 

2.4.1. Momento para a decretação e legitimados para  requerer a medida  

 

Trata-se de prisão cautelar, cabível somente na fase de inquérito policial, 

que o juiz poderá decretar depois de vislumbrar o fumus bonis juris e o periculum in 

mora, acolhendo representação da autoridade policial ou a requerimento do 

Ministério Público. 

 

A lei não contempla a vítima como legitimada a requerer a medida. Também 

não poderá requerer a prisão o assistente de acusação, não só porque dentro de 

suas atribuições não pode pleitear a decretação de nenhum tipo de prisão, mas 

também pelo fato da figura do assistente só existir na fase processual125. 

 

Ao contrário do que ocorre com a prisão preventiva (artigo 311 do Código de 

Processo Penal ) o juiz não pode decretar de ofício esta espécie de prisão. 

 

A decisão, que será sempre fundamentada, deve ser proferida em 24 horas 

(artigo 2o., inciso I). 

 

 

2.4.2. Duração da prisão 

                                           
123 BOSCHI, Marcus Vinicius. OP. cit., p. 267. 
124 KATO, Maria Ignez Lanzellotti Baldez. A (des)razão da prisão provisória. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2005, p. 126. 
125 TÁVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Op. cit.,  p. 488. 
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O tempo de prisão é de cinco dias (art.2º., parágrafo 7º.) ou de trinta dias, 

em se tratando de crimes hediondos e equiparados (art. 2º., parágrafo 4º, da Lei 

8072/900). 

 

Admite-se a prorrogação desses prazos por igual período (cinco ou trinta 

dias), em casos de extrema e comprovada necessidade (art.2º, caput, da Lei 

7960/89 e parágrafo 3º. do artigo 2º. da  Lei 8.072/90) 

 

Decorridos esses prazos, salvo o caso de prorrogação deferido pelo juiz, o 

preso deverá ser posto imediatamente em liberdade, sob pena de abuso de 

autoridade (art.2º, parágrafo 7º. da Lei 7960/89). 

 

 A prisão somente poderá ser efetuada após a expedição do mandado 

(art.2º, parágrafo 5º, da Lei 7960/89). Caso a autoridade policial concretizar a prisão 

e após requerer o mandado, a medida será manifestamente ilegal126.  

 

Efetuada a prisão deve a autoridade policial informar o preso dos direitos 

previstos no artigo 5º, da Constituição Federal, como dispõe o parágrafo 6º do artigo 

2º, da Lei 7960/89. 

 

O juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou de advogado, 

poderá determinar a apresentação do preso, solicitar informações e esclarecimentos 

da autoridade policial e submete-lo a exame de corpo de delito (art. 2º., parágrafo 

3º.). 

 

 

2.4.3. Hipóteses de cabimento 

 

O artigo 1º da Lei 7960/89 estabelece os requisitos necessários para a 

decretação da medida, que caberá: 

I – quando imprescindível para as investigações no inquérito policial; 

                                           
126 NICOLITT,  André. Op. cit., p. 433. 
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II – quando o indiciado 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 parágrafo 2º.); 

b) seqüestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus parágrafos 1º e 2º.); 

c) roubo (art. 157, caput, e seus parágrafos 1º, 2º.  e 3º.); 

d) extorsão (art. 158, caput, e seus parágrafos 1º e 2º.) 127; 

e) extorsão mediante seqüestro (art. 159, caput, e seus parágrafos 1º, 2º e 3º.); 

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

parágrafo único)128; 

g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua combinação com o artigo 

223, caput, e parágrafo único)129; 

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

único)130; 

i) epidemia com resultado de morte (art. 267, parágrafo 1º.); 

j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal 

qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com o art. 285); 

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

m) genocídio (arts. 1º, 2º. e 3º. da Lei 2.889, de 1º de outubro de 1956), em 

qualquer de suas formas típicas; 

n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n. 6368, de 21 de outubro de 1976)131; 

o) crimes contra o sistema financeiro (Lei 7.492, de 16 de junho de 1986).     

  

Devem ser acrescentados a esse rol os crimes hediondos e assemelhados, 

quais sejam, tráfico, tortura e terrorismo, mesmo os não incluídos no artigo 1º. da Lei 

                                           
127 A Lei 11.923, de 17 de abril de 2009, acrescentou o parágrafo 3º. ao artigo 158 do Código Penal, 
que dispõe sobre seqüestro relâmpago. 
128 A Lei 11.923, de 17 de abril de 2009, alterou a redação do artigo 213 e revogou o artigo 223 do 
Código Penal.  
129 A Lei 11.923, de 17 de abril de 2009, revogou os artigos 214 e 223 do Código Penal, passando a 
matéria a ser tratada pelo artigo 213. 
130 O artigo 219 do Código Penal foi revogado pela Lei 11.106, de 28 de março de 2005, e o artigo 
223 foi revogado pela  Lei 11.923, de 17 de abril de 2009. 
131 A Lei 6.368, de 21 de outubro de 1976, foi revogada pela Lei 11.343, de 25 de agosto de 2006, 
que dispõe sobre a matéria no artigo 33. 



 35

7.960/1989, porque são suscetíveis de prisão temporária por força do parágrafo 4º., 

do artigo 2º. da Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos)132. 

 

 

2.4.4. Fundamentação da decisão que decreta a prisã o 

 

Para a decretação da prisão não é possível a aplicação isolada de qualquer 

das hipóteses previstas nos incisos I a III do artigo 1º da Lei 7960/89133. 

 

A posição dominante na doutrina aponta no sentido de se aplicar, na 

decretação da prisão, sempre o inciso III do artigo 1º  da Lei 7960 ( fundadas razões 

de autoria ou participação), que revela  a presença do fumus boni juris em 

concomitância ora com o inciso I (quando imprescindível para a investigação do 

inquérito policial), ora com o inciso II ( quando o indiciado não possuir residência fixa  

ou não fornecer elementos indispensáveis à sua identificação), que revelam os 

pressupostos do periculum libertatis134. 

 

Entendemos, com apoio em Marcellus Polastri Lima135 e Eugênio Pacelli de 

Oliveira136, que devem estar presentes necessariamente para a decretação da 

medida as situações previstas nos incisos I e III do artigo 1º da Lei 7960/89.              

Estes autores sustentam que as hipóteses previstas no inciso II do artigo 1º da Lei 

7960/89 ( quando o indiciado não possuir residência fixa ou não fornecer elementos 

necessários ao esclarecimento de sua identidade) já estariam contempladas pelo 

inciso I, ou seja, constituiriam mera redundância. 

 

Todavia, as hipóteses previstas no inciso II do artigo 1º da Lei 7960/89, em 

nosso entendimento, são inconstitucionais. O pressuposto da prisão quando o 

indiciado não tem residência fixa legitima a desigualdade social, pois é notório que o 

excluído economicamente não possui trabalho regular e sequer moradia fixa. O outro 

pressuposto que autoriza a prisão temporária - o não fornecimento de elementos de 

                                           
132 TÁVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Op. cit., p. 490. 
133 GRECO FILHO, Manual de processo penal, cit., p. 260. 
134  KATO, Maria Ignez Lanzellotti Baldez. Op. cit.,  p. 126/127. 
135 LIMA, Marcellus Polastri. Manual de processo penal, cit., p. 553. 
136 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, cit., p. 446. 
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identificação - viola o direito ao silencio e revela resquícios inquisitoriais, exigindo 

que o indiciado colabore para o resultado da investigação policial137. 

 

Note-se que a imposição da prisão temporária, ao revés do que ocorre com 

a prisão preventiva, não exige a certeza da existência material do crime e nem as 

situações de perigo representadas pela liberdade do indiciado. Bastam “ fundadas 

razões” de que o indiciado teria praticado algum dos crimes previstos na lei e o 

argumento de que a prisão é “imprescindível para a investigação”, pressupostos 

extremamente vagos e incertos138. 

  

Em vista disso, o exame dos requisitos que autorizam a prisão temporária 

deve ser realizado com o máximo rigor139. 

 

Ademais, para a decretação da custódia temporária é imprescindível a 

existência de um inquérito policial instaurado. Como adverte Maurício Zanoide de 

Moraes, ”sem investigação, enfim, sem inquérito instaurado, não há como 

legitimamente se fundamentar por meio de elementos indiciários públicos e sujeitos 

ao contraditório uma medida tão excepcional como a prisão cautelar de alguém“140. 

                                           
137  KATO, Maria Ignez Lanzellotti Baldez.Op. cit.,  p. 128/129. 
138 MACHADO, Antonio Alberto. Op. cit., p.535. 
139  MACHADO, Antonio Alberto. Op. cit., p.535. 
140 MORAES, Maurício Zanoide de. Prisão temporária. In FRANCO, Alberto Silva e STOCCO, Rui 
(coordenação). Leis penais especiais e sua interpretação jurisprudencial. Vol. 2. 7ª. ed. São  Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p. 2879. 
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3. DA PRISÃO EM FLAGRANTE 

 

 

3.1. Conceito de prisão em flagrante 

 

Flagrante vem do latim flagrans,  flagrantis, que significa ardente, brilhante, 

que está pegando fogo, ou, como diz Fernando da Costa Tourinho Filho, “o que está 

crepitando”141 . Daí dizer-se, também, flagrante o que é claro, manifesto.  

 

Emprega-se a palavra flagrante para o que é atual e, também, para o que é 

evidente, patente, inequívoco142. 

 

Segundo Hélio Tornaghi, “prender em flagrante é capturar alguém no 

momento em que comete um crime. O que é flagrante é o delito; a flagrância é uma 

qualidade da infração.”143. 

  

Para Tales Castelo Branco144, poucos conseguiram conceituar tão bem o 

flagrante delito como  Nogent-Saint-Laurents, citado por Tostes Malta. 

 

Flagrante delito significa para Nogent-Saint-Laurents o delito ainda 

queimante, o momento mesmo da perpetração, a plena posse da evidência, a 

evidência absoluta, o fato que acaba de cometer-se, que acaba de ser provado, que 

foi visto e ouvido e, em presença do qual, seria absurdo ou impossível negá-lo145. 

 

Portanto, a prisão em flagrante é aquela que se efetua quando a infração 

penal está sendo cometida, ou acaba de ser cometida, de forma que o fato se torna 

evidente pela certeza visual, que dele se tem146. 

                                           
141 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 
438. 
142 TORNAGHI, Hélio Bastos. Instituições de processo penal. 3º. vol. 2ª. ed. São Paulo: Saraiva, 
1978, p.  258. 
143  TORNAGHI, Hélio Bastos. Op. cit.,  p. 259. 
144  BRANCO, Tales Castelo. Da prisão em flagrante. 5ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 14.  
145 MALTA, Christovão Piragibe Tostes. Do flagrante delicto. 2ª. ed. São Paulo: Saraiva, 1933, p. 
23/24. 
146 ROSA, Inocêncio Borges da. Comentários ao Código de Processo Penal. 3ª. ed. São Paulo:  
Saraiva, 1982, p. 408. 
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Por outro lado, a prisão em flagrante cumpre especial função de impedir que 

o crime produza conseqüências ulteriores. Nesse caso, a adoção dessa medida 

restritiva de liberdade, justificada pelo fim de prevenção especial, pode se conciliar 

com o princípio da presunção de inocência, não porque tal princípio não se encontre 

em vigor naquele momento, mas porque no flagrante a exigência de prevenção é 

acompanhada pela exigência de interromper a atividade criminosa147.  

 

 

3.2. Natureza jurídica da prisão em flagrante 

 

A doutrina brasileira, de forma majoritária, classifica a prisão em flagrante 

como medida cautelar148. 

 

Fernando da Costa Tourinho Filho, adotando essa diretriz, afirma que: 

Nenhuma dúvida quanto à natureza jurídica da prisão em flagrante.Da 
mesma forma que a prisão preventiva é medida cautelar, também o é a 
prisão em flagrante. Assim, efetivada a prisão em flagrante, só se justifica 
a permanência do indiciado no cárcere para assegurar o resultado final 
do processo e para garantir-lhe o desenrolar normal.149. 

 

José Frederico Marques, por sua vez, é enfático: “A prisão preventiva, a 

prisão em flagrante e a prisão por pronúncia são os exemplos clássicos de prisão 

cautelar”150. 

 

Todavia, o próprio Fernando da Costa Tourinho Filho admite que, “o ato de 

prender em flagrante não passa de simples ato administrativo levado a efeito, grosso 

modo, pela Polícia Civil, incumbida de cuidar da ordem pública”151. 

 

De fato, a prisão em flagrante, em razão de prescindir de autorização 

emanada de juiz competente, tem caráter meramente administrativo, pois é realizada 

                                           
147 VILELA, Alexandra. Considerações acerca da presunção de inocência em direito processual penal. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 106. 
148 LOPES JR., Aury. Introdução crítica ao processo penal. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, 
p. 213.  
149 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal, cit., p. 439. 
150 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Vol. IV. Campinas: Bookseller, 
1997, p. 40. 
151 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Op. cit, p. 439. 
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à margem da jurisdição e decorre, tão somente, de um juízo de valor realizado pelo 

agente que a efetua152. 

 

Assim, a prisão em flagrante não é uma medida cautelar pessoal, mas sim 

pré-cautelar que não se destina a garantir o resultado final do processo, mas, 

apenas, a colocar o detido à disposição do juiz, a fim de que este adote, ou não, 

uma verdadeira medida cautelar153, como explica Aury Lopes Júnior: 

A prisão em flagrante é uma medida pré-cautelar, de natureza pessoal, 
cuja precariedade vem marcada pela possibilidade de ser adotada por 
particulares ou autoridade policial, e que somente está justificada pela 
brevidade de sua duração e o imperioso dever de análise judicial em até 
24h, onde cumprirá ao juiz analisar sua legalidade e decidir sobre a 
manutenção da prisão (agora como preventiva) ou não. 
Em síntese, o primeiro aspecto a ser destacado é que a prisão em 
flagrante não é uma prisão cautelar, mas sim uma medida pré-cautelar. 
Isto porque destina-se a preparar, instrumentalizar uma futura medida 
cautelar. Por isso, é a única forma de detenção que a Constituição 
permite seja realizada por um particular ou pela autoridade policial sem 
ordem judicial.154. 

 

Antonio Scarance Fernandes não discrepa desse entendimento: 

Trata-se de medida pré-cautelar, verificando a autoridade policial, com 
base nos depoimentos e no interrogatório do auto de prisão em flagrante, 
a “fundada suspeita contra o conduzido” (art. 304, parágrafo 1º., do 
Código de Processo Penal), ou seja, a presença do fumus boni iuris. A 
necessidade de prisão será analisada pelo juiz quando receber a cópia 
do auto, devendo ser mantida a custódia como providência cautelar, se 
estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do 
que dispõe o art. 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Em 
caso contrário, será concedida a liberdade provisória, assumindo o 
liberado a obrigação de comparecer aos atos do processo.155. 

 

Portanto, realizada a medida administrativa pela autoridade policial, a prisão 

só constituirá verdadeira medida cautelar após a decisão judicial ratificatória da 

prisão em flagrante156. 

 

 

3.3. Evolução histórica da prisão em flagrante na l egislação brasileira 
                                           
152 GERBER, Daniel.  Prisão em flagrante: uma abordagem garantista. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2003, p. 107. 
153 LOPES JR., Aury. Introdução crítica do direito penal, cit., p. 214. 
154 LOPES JR., Aury. Introdução crítica do direito penal, cit., p. 215/216. 
155 FERNANDES, Antonio Scarance. A reação defensiva á imputação. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002,  p. 137. 
156 LIMA, Marcellus Polastri. Manual de processo penal. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 
541. 
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No período colonial vigorou no Brasil a legislação portuguesa (Ordenações 

Manuelinas, Ordenações Filipinas e legislação extravagante ou leis especiais, 

complementares às Ordenações157). 

 

A legislação colonial considerava em flagrante delito não só o agente 

encontrado no local da infração, cometendo-a, como também aquele que, não 

encontrado no lugar do delito, estava ainda, em ato contínuo ou pouco tempo 

depois, fugindo à perseguição dos agentes da autoridade158. 

 

Resultava da legislação colonial que o flagrante delito tinha um duplo efeito: 

1º. Dar ao juiz o direito de proceder ex officio; 2º. Dar a qualquer pessoa do povo o 

direito de prender o delinquente. Todavia, o preso não podia ser levado à cadeia 

antes de ser apresentado ao juiz159. 

 

Após a família real portuguesa deixar o Brasil, o Príncipe Regente D. Pedro 

I decretou que nenhuma pessoa livre poderia ser presa sem ordem escrita do juiz, 

“exceto somente o caso de flagrante delito, em que qualquer pessoa do povo deve 

prender o delinqüente” (Decreto de 23 de maio de 1821). 

 

Proclamada a independência, a primeira Constituição do Brasil (Constituição 

Imperial de 25 de março de 1824) elevou a liberdade a direito inviolável e, no seu 

artigo 176, 10, regulou a prisão em flagrante como a única exceção à necessidade 

de ordem escrita da autoridade legítima para se efetuar a prisão e sujeitou os 

responsáveis por prisões arbitrárias a penalidades 160. 

 

                                           
157 PIERANGELLI, José Henrique. Processo penal: evolução histórica e fontes legislativas. Barueri – 
SP: Editora Jalovi, 1983, p 57-70. 
158 ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O processo criminal brazileiro. Vol. I. 3ª. ed. Rio de Janeiro: 
Typ. Baptista de Souza, 1920, p. 329/330. 
159 ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. Op. cit., p.330. 
160 Constituição Política do Império do Brazil. Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis e Políticos 
dos Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é 
garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte: ... 10. À exceção do flagrante delito, a 
prisão não pode ser executada senão por ordem escrita da autoridade legítima. Se esta for arbitrária, 
o Juiz, que a deu, e quem a tiver requerido serão punidos, com as penas que a lei determinar. 
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A Lei de 30 de agosto de 1828 definiu o flagrante delito, ao dispor, em seu 

artigo 1º., que poderiam ser presos sem culpa formada  “os que forem achados em 

flagrante delito, entendendo-se presos em flagrante delito não só os que se 

apreenderem cometendo o delito, mas também os que se prenderem em fugida, 

indo em seu seguimento os oficiais de justiça ou quaisquer cidadãos, que 

presenciassem o fato, conduzindo-os diretamente à presença do juiz”. 

 

Portanto, a Lei de 1828 só admitia a prisão sem prévia ordem judicial de 

quem fosse encontrado cometendo o crime ou fosse perseguido e preso na fuga por 

oficiais de justiça ou cidadãos que tivessem presenciado o fato. O preso deveria ser 

imediatamente conduzido à presença do juiz161.  

 

Em 29 de novembro de 1832 foi promulgado o Código de Processo 

Criminal, que, em seu artigo 131, disciplinou a prisão em flagrante da seguinte 

forma: 

Art. 131. Qualquer pessoa do povo pode e os Oficiais de justiça são 
obrigados a prender, e levar à presença do Juiz de paz do Distrito, a 
qualquer que for encontrado cometendo algum delito, ou enquanto foge 
perseguido pelo clamor público. Os que assim forem presos entender-se-
ão presos em flagrante delito. 

 

Firmou-se na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que a 

expressão “for encontrado cometendo algum delito”, contida nesse dispositivo legal, 

abrangia o crime que está sendo cometido e o que acaba de ser cometido162. 

 

Dessa forma, o Código de Processo Criminal do Império admitia apenas três 

hipóteses para a prisão em flagrante: a prisão daquele que estava cometendo o 

delito, ou acabara de cometê-lo, ou em fuga era perseguido pelo clamor público. 

Não estabeleceu qualquer presunção ou ficção. O encontro, logo depois de 

consumada a infração, de instrumentos, armas, objetos ou papéis com o indigitado 

não constituía flagrante delito, mas apenas fortes indícios da autoria163. 

 

                                           
161 BRANCO, Tales Castelo. Op. cit., p. 26. 
162 BRANCO, Tales Castelo. Op. cit., p. 26/27. 
163 BRANCO, Tales Castelo. Op. cit., p. 26/27. 
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Ó Código de Processo Criminal do Império já delineou “a prisão em 

flagrante facultativa, (praticada pelos particulares) e a prisão em flagrante 

compulsória (praticada pelos oficiais de justiça)”164. 

 

Após a proclamação da República, a Constituição de 24 de fevereiro de 

1891 tratou da prisão em seu artigo 172, parágrafo 13, reproduzindo, com pequenas 

alterações, o disposto na Constituição de 1824165. 

 

A nova Constituição não especificou o que se devia entender por flagrante 

delito, deixando maior liberdade de ação para o legislador ordinário. Continuou em 

vigor o Código de Processo Criminal de 1832166. 

 

Foi criado o processo federativo, que permitiu a cada unidade da Federação 

possuir o seu próprio Código de Processo Penal. Entendiam os juristas que os casos 

de flagrante delito não poderiam ser determinados pelas legislaturas estaduais, pois 

esta matéria afetava diretamente o direito à liberdade. Contudo, alguns Estados, 

especialmente Rio Grande do Sul e Goiás, inspirados no positivismo adotado pelo 

Código de Processo Criminal Italiano de 1865, introduziram em seus códigos de 

processo penal um novo caso de flagrância: surpreender-se uma pessoa com 

objetos que façam presumir ser autor ou cúmplice de crime pouco antes cometido. 

Essas tentativas de imitação do direito italiano foram repudiadas pela consciência 

jurídica nacional e ignoradas pelos demais Estados da Federação167. 

 

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1934, tratou 

da prisão em flagrante no capítulo sobre os direitos e garantias individuais. Em seu 

artigo 113, 21, considerou o flagrante como a única exceção à regra de que ninguém 

poderá ser preso sem ordem escrita da autoridade competente168. 

                                           
164 BRANCO, Tales Castelo. Op. cit., p. 26. 
165 Constituição de 1891. Art. 72. Parágrafo 13. À exceção do flagrante delito, a prisão não poderá 
executar-se, senão depois de pronúncia do indiciado, salvo os casos determinados em lei, e mediante 
ordem escrita da autoridade competente. 
166 BRANCO, Tales Castelo. Op. cit., p. 27. 
167 ALMEIDA JUNIOR, João Mendes. Op. cit., p. 339-342. CASTELO BRANCO, Tales. Op. cit., p. 28-
30 . 
168 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934. Art. 113, 21. Ninguém será 
preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita da autoridade competente, nos casos 
expressos em lei. A prisão ou detenção de qualquer pessoa será imediatamente comunicada ao juiz 
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A matéria foi tratada de forma semelhante no artigo 121 da Constituição dos 

Estados Unidos do Brasil de 1937169, no artigo 141, parágrafos 20, 21 e 22 da 

Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946170 e no artigo 150, parágrafo 12, 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1967171. 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 5º., 

inciso LXI, manteve a diretriz de considerar a prisão em flagrante como exceção à 

regra de que ninguém poderá ser preso sem ordem escrita da autoridade 

competente, mas  inovou ao exigir expressamente que essa ordem judicial seja 

fundamentada e ao excepcionar dessa regra geral os casos de transgressão militar 

ou de crime propriamente militar172. 

 

No dia 1º. de janeiro de 1942 entrou em vigor o atual Código de Processo 

Penal (Decreto-lei n. 3689 de 03 de outubro de 1941), que regulamenta a prisão em 

flagrante em seus artigos 301 a 310. Este estatuto processual apresenta algumas 

diferenças em relação à legislação anterior, que serão analisadas nos capítulos 

seguintes.  

                                                                                                                                    
competente, que a relaxará, se não for legal,  e promoverá, sempre que de direito, a responsabilidade 
da autoridade coatora.  
169 Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937. Art. 122. À exceção do flagrante delito, a 
prisão não poderá efetuar-se senão depois de pronúncia do indiciado, salvo os casos determinados 
em lei e mediante ordem escrita da autoridade competente. Ninguém poderá ser conservado em 
prisão sem culpa formada, senão pela autoridade competente, em virtude de lei e na forma por ela 
regulada; a instrução criminal será contraditória, asseguradas, antes e depois da formação da culpa, 
as necessárias garantias de defesa.   
170 Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946. Artigo 141. Parágrafo 20. Ninguém será preso 
senão em flagrante delito ou, por ordem escrita da autoridade competente, nos casos expressos em 
lei. Parágrafo 21. Ninguém será levado à prisão ou nela detido se prestar fiança permitida por lei. 
Parágrafo 22. A prisão ou detenção de qualquer pessoa será imediatamente comunicada ao juiz 
competente, que a relaxará, se não for legal, e, nos casos previstos em lei, promoverá a 
responsabilidade da autoridade coatora.   
171 Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Artigo 150. Parágrafo 12. Ninguém será 
preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita de autoridade competente. A lei disporá sobre a 
prestação de fiança. A prisão ou detenção de qualquer pessoa será imediatamente comunicada ao 
juiz competente, que a relaxará, se não for legal. 
172 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Artigo 5º, inciso LXI. Ninguém será preso 
senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente, 
salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. 
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4. ESPÉCIES DE FLAGRANTE  

 

No Código de Processo Criminal de 1832, como se expôs no capítulo 

anterior, o conceito de prisão de flagrante era restrito. Considerava-se em flagrante 

delito, e como tal poderia ser presa, a pessoa encontrada cometendo algum delito 

ou, se em fuga subsequente a tal fato, fosse perseguida pelo clamor público. Não se 

encontrava em flagrante delito quem fosse surpreendido com armas, instrumentos, 

objetos ou papéis que pudessem presumir ser autor de infração penal173. Portanto, o 

legislador do Império não se orientou pelas legislações francesa e italiana, que 

admitiam esta espécie de flagrante presumido174. 

    

O atual Código de Processo Penal, de nítida inspiração fascista, foi 

elaborado com bases notoriamente autoritárias, hauridas na legislação processual 

italiana produzida na década de 30175. 

 

Nessa linha, o estatuto processual ampliou de forma considerável o conceito 

de prisão em flagrante176 . 

 

A sua Exposição de Motivos deixou clara essa tendência: 

A prisão em flagrante e a prisão preventiva são definidas com mais 
latitude do que na legislação em vigor. O clamor público deixa de ser 
condição necessária para que se equipare ao estado de flagrância o caso 
em que o criminoso, após a prática do crime, está a fugir. Basta que, 
vindo de cometer o crime, o fugitivo seja perseguido “pela autoridade, 
pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser 
autor da infração”: preso em tais condições, entende-se preso em 
flagrante delito. Considera-se, igualmente, em estado de flagrância, o 
indivíduo que, logo em seguida á perpetração do crime, é encontrado 
“com o instrumento, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser 
autor da infração”. O interêsse da administração da justiça não pode 
continuar a ser sacrificado por obsoletos escrúpulos formalísticos, que 
redundam em assegurar, com prejuízo da futura ação penal, a afrontosa 
intangibilidade de criminosos surpreendidos na atualidade ainda 
palpitante do crime e em circunstância que evidenciem sua relação com 
êste177. 

                                           
173 GARCIA, Basileu. Comentários ao Código de Processo Penal. Vol. III. Rio de Janeiro: Revista 
Forense, 1945, p. 26.  
174 GONÇALVES , Daniela  Cristina Rios.  Prisão em flagrante. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 31. 
175 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 10ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2008, p. 5. 
176 AZEVEDO, Vicente de Paulo Vicente de. Curso de direito judiciário penal. 2º. vol. São Paulo: 
Saraiva, 1958, p. 108. 
177 Exposição de Motivos do Decreto-lei 3689, de 03 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).   
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A lei atual não faz menção ao clamor público, como dispunha o Código de 

Processo Criminal de 1832178. 

 

João Mendes de Almeida Junior afirmava que, além da  prisão no ato da 

prática do delito, o antigo Código “só considerou feita em flagrante a prisão daquele 

que foge perseguido pelo clamor público”179. 

 

Basileu Garcia elogiou a omissão da referência ao clamor público no Código 

atual, considerando-a uma vantagem, mas, contraditoriamente, deixou expresso que 

“O clamor público, comum nessa conjuntura, será um elemento de certeza, 

assinalando o flagrante”180.  

 

Esse retrocesso, em relação à legislação anterior será melhor analisado no 

decorrer deste trabalho. 

 

O Código em vigor prevê quatro situações de prisão em flagrante, no seu 

artigo 302, in verbis: 

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. 
 

Essas situações não poderão ser ampliadas sob pena de se violar a idéia de 

imediatidade da prisão em relação ao fato punível, que é essencial ao flagrante. E 

este aspecto também deve ser levado em consideração na interpretação daqueles 

dispositivos legais181 

 

                                           
178 Código de Processo Criminal de 1832. Art. 131. Qualquer pessoa do povo pode e os Oficiais de 
Justiça são obrigados a prender, e levar à presença do Juiz de paz do distrito, a qualquer que for 
encontrado cometendo algum delito, ou enquanto foge perseguido pelo clamor público. Os que assim 
forem presos entender-se-ão presos em flagrante delito. 
179 ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O processo criminal brazileiro. 3ª. ed. Vol. I, Rio de Janeiro: 
Typ. Baptista de Souza, 1920, p. 335. 
180 GARCIA, Basileu. Op. cit., p. 100. 
181 GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. 7ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 225. 
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A doutrina, para melhor estudar o tema, dependendo do autor, considera 

duas ou três as modalidades de flagrante delito182. 

 

Fernando da Costa Tourinho Filho entende que existem três espécies de 

flagrante. As hipóteses previstas nos incisos I e II indicam o chamado flagrante 

próprio, a hipótese prevista no inciso III o flagrante impróprio e a prevista no inciso 

IV, o flagrante presumido183. 

 

Fernando Capez também classifica o flagrante em três espécies: próprio 

(artigo 302, I e II, do Código de Processo Penal), impróprio (artigo 302, III, do Código 

de Processo Penal) e presumido (artigo 302, IV, do Código de Processo Penal)184, 

no que é seguido por Edilson Mougenot Bonfim185. 

 

Sérgio Marcos de Moraes Pitombo classifica o flagrante em real (artigo 302, 

I e II, do Código de Processo Penal) e virtual (artigo 302, III e IV, do Código de 

Processo Penal) e afirma que: “... só duas são as espécies de flagrante: o real e o 

virtual. Um nasce da certeza visual da infração e o outro em base da presunção 

comum. Não há como privilegiar a prisão em flagrante a mais da medida, no 

referente à prova da autoria”186. 

 

Todavia, Sérgio de Oliveira Médici187, com razão, assinala que a Exposição 

de Motivos do Código de Processo Penal deixa clara a existência de duas 

modalidades de flagrante, o real e o quase flagrante, invocando José Frederico 

Marques. 

 

De fato, destaca este último que: 

A prisão em flagrante delito pode dar-se, ou ao ser o criminoso 
surpreendido “na atualidade ainda palpitante do crime” ou “em 

                                           
182 MÉDICI, Sérgio de Oliveira. Aspectos da prisão em flagrante. In Revista Brasileira de Ciências 
Criminais, ano 4, n. 4, Abr.-Jun. /96, p. 304. 
183 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 
441-442. 
184 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 12ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 234. 
185 BONFIM. Edilson Mougenot. Curso de processo penal. 4ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 405-
406. 
186 PITOMBO, Sérgio Marcos de Moraes. Da prisão em flagrante. In: Jornal do Advogado, abril de 
1970, n. 69, p.13. 
187 MÉDICI, Sérgio de Oliveira. Op. cit., p. 304-305. 
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circunstâncias que evidenciam sua relação com ele” (cf. Exposição de 
Motivos, no. VIII). No primeiro caso, existe flagrante real, ocorrendo no 
segundo o chamado quase-flagrante. 
As duas hipóteses, respectivamente previstas nos itens I e II do art. 302 
do Cód. de Proc. Penal, são de flagrante real, enquanto as dos itens III e 
IV pertencem às formas do quase-flagrante.188. 

 

No presente trabalho, adotaremos a orientação que classifica o flagrante em 

duas modalidades: real ou próprio (incisos I e II) e quase flagrante ou presumido 

(incisos III e IV). 

 

 

4.1. Flagrante real ou próprio 

 

 

4.1.1. Inciso I do artigo 302 do Código de Processo  Penal 

 

Na hipótese do inciso I do artigo 302 do Código de Processo Penal o agente 

é surpreendido quando está praticando a ação incriminada. Assim, se caracteriza 

uma situação de ardência, que leva à chamada “certeza visual do crime”189. Esta 

expressão é de autoria do Desembargador mineiro Rafael Magalhães190. 

 

Hélio Tornaghi assevera que a hipótese do inciso I do artigo 302 do Código 

de Processo Penal é a única de verdadeiro flagrante. Nas demais, a lei, segundo 

ele, ‘”finge que há flagrante”191. 

 

Este inciso  encerra o conceito preciso de flagrante, pois se refere à prisão 

que ocorre no instante da prática da infração, ou seja, quando a ação criminosa está 

a “arder” 192. 

 

                                           
188 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Vol. IV. Campinas: Bookseller, 
1997, p. 76/77. 
189 MALTA, Christóvão Piragibe Tostes.  Do flagrante delicto. 2ª. ed. São Paulo: Saraiva, 1933, p. 25. 
190  MARQUES, José Frederico. Op. cit., p. 75. 
191 TORNAGHI, Hélio Bastos. Instituições de processo penal. 3ª. ed. 3º. vol. São Paulo: Saraiva, 
1978, p. 2 64. 
192 GERBER, Daniel.  Prisão em flagrante: uma abordagem garantista. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2003, p. 131. 
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Assim, ocorrendo a intervenção de alguém, impedindo o prosseguimento da 

execução da infração, esta fica, em grande número de casos, apenas na fase da 

tentativa193. 

 

De fato, como esclarece Romeu Pires de Campos Barros : “O primeiro tipo 

de flagrância, consante [sic] do art. 302, já aponta como núcleo do fato típico o verbo 

cometer, conjugado com o auxiliar estar, exprimindo a ação delituosa ainda no seu 

iter “194. 

 

 

4.1.2. Inciso II do artigo 302 do Código de Process o Penal 

 

Na hipótese do inciso II do artigo 302 do Código de Processo Penal o 

agente é surpreendido quando acabou de praticar a ação incriminada.  

 

Apesar de Hélio Tornaghi entender que a hipótese do inciso I do art. 302 do 

Código de Processo Penal  “é única de verdadeiro flagrante”195 , acreditamos  que o 

inciso II , por sua vez, também trata de flagrante próprio ou real, pois ao revés do 

ocorre com os incisos III e IV  do art. 302 do Código de Processo Penal, não faz 

menção a qualquer presunção. 

 

Magalhães Noronha defende esta posição: ”a verdade é que ela [a lei] 

emprega o verbo presumir somente nos dois últimos incisos. Seguiu, dessarte, o 

Código de Processo italiano e a corrente doutrinária apontada. Os incisos I e II são, 

portanto, para ela casos de flagrante próprio196. 

 

Nas palavras “acaba de cometê-la”, como adverte Basileu Garcia, “há 

indiscutivelmente, o pensamento de rigorosa imediatidade. O delito é ainda 

                                           
193  GRECO FILHO. Manual de processo penal,  cit., p. 255. 
194 BARROS, Romeu Pires de Campos. Processo Penal Cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 1982, p. 
128. 
195 TORNAGHI, Hélio Bastos. Op. cit., p. 265. 
196 NORONHA, Edgard Magalhães. Curso de Direito Processual Penal. 2ª. ed. São Paulo: Saraiva, 
1995, p. 163. 
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flagrante”197. O agente, portanto, deve ser encontrado imediatamente após a prática 

da infração198. E deve ser encontrado, ainda no local dos fatos, sob pena de não se 

caracterizar o flagrante, como ressalta Borges da Rosa: 

Entende-se que o agente acaba de cometer a infração, quando já tem 
cessado a prática do último ato de sua execução e ainda se acha no 
mesmo local do crime, logo após tê-lo cometido. Se está no mesmo local, 
mas já tem decorrido apreciável espaço de tempo, não mais se pode 
falar em flagrante delito porque já deixou de ocorrer  o tempo 
imediatamente posterior   à prática do último ato de execução199. 

 

 

4.2. Flagrante impróprio ou quase flagrante 

 

 

4.2.1. Inciso III do artigo 302 do Código de Proces so Penal  

 

A primeira hipótese do chamado flagrante impróprio ou quase flagrante é a 

de ser o agente perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por 

qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. 

 

Nesta hipótese duas situações podem ocorrer. Na primeira, a ação do 

agente é visualizada pela autoridade – ou por qualquer do povo – e o agente é 

perseguido e capturado. Na segunda, conforme Daniel Gerber, a ação não é 

presenciada pelo perseguidor, mas, por qualquer circunstância, que pode ser até o 

clamor público, o agente é tido, presumidamente, como o autor da infração200. 

 

Daniel Gerber também afirma que somente na primeira situação existe,  

ainda que de forma velada,  o respeito à forma estrita do flagrante, ou seja, a certeza 

visual da ação criminosa: “Através desta visualização, o perseguidor terá, quando da 

efetiva prisão do indivíduo, a certeza quanto à autoria e materialidade do fato, 

relativizando, somente, a inocência propriamente dita. Em verdade, estar-se-á 

versando sobre o flagrante próprio.”201. 

                                           
197 GARCIA, Basileu. Op. cit., p. 103. 
198 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Op. cit., p. 442. 
199 ROSA, Inocêncio Borges da. Comentários ao Código de Processo Penal. 3ª. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1982, p. 410. 
200  GERBER, Daniel. Op. cit., p. 138.  
201 GERBER, Daniel. Op. cit., p. 138. 
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Na segunda situação, o agente pode ser perseguido por quem não o viu 

cometendo o delito. Embora esta modalidade de prisão já existisse no Brasil Império, 

não bastava que o autor da infração fosse perseguido logo após a sua prática para 

configurar o flagrante. Era indispensável o clamor público, como afirma Daniela 

Cristina Rios Gonçalves: “Era necessário que o criminoso, ao fugir após a prática da 

infração, fosse mostrado ou designado pelos gritos do povo, em alta voz, como autor 

ou cúmplice.”202. 

 

O legislador do século XIX, ao exigir a existência do clamor público para a 

configuração do flagrante, “entendeu que o mesmo fornecia um melhor juízo de 

credibilidade à prisão, eis que trazia por escopo limitar a incidência do flagrante a 

quem tivesse sido visto cometendo o delito e, por força de tal ato, fosse perseguido e 

preso”.203. 

 

Portanto, o clamor público exigia que alguém tivesse visto o agente praticar 

o delito e que houvesse o vozerio, o alarido. 

 

Tales Castelo Branco admite que “o clamor público representa, ainda hoje, 

expressiva lembrança do passado em favor da liberdade e da certeza da autoria’204, 

mas assevera que atualmente a prisão se justifica “sem o vozerio, sem a 

reclamação”205. 

 

Em relação a esta hipótese, Daniel Gerber afirma: “Infelizmente, e como a 

praxe diária insiste em nos informar, a “presunção” a que se refere o Código autoriza 

a inexistência da certeza visual do ato.”206. 

 

Entendemos, ao contrário de Daniel Gerber, que o atual Código de 

Processo Penal, ao suprimir a exigência do clamor público para a prisão em 

flagrante no seu artigo 302, inciso III, apenas dispensou  o “vozerio”, o “alarido”, mas 

                                           
202 GONÇALVES, Daniela Cristina Rios. Op. cit., p. 34. 
203 GERBER, Daniel. Op. cit., p. 140. 
204 GONÇALVES, Daniela Cristina Rios. Op. cit., p. 49. 
205 BRANCO, Tales Castelo.  Da prisão em flagrante. 5ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 48. 
206 GERBER, Daniel. Op. cit., p. 145. 
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não a percepção  da infração por alguma pessoa, ainda que essa eventual 

testemunha não se ponha aos gritos, como ressalta Espínola Filho: 

A invocação do Código nacional autoriza a prisão, sem necessidade do 
alarido, do vozerio, reclamando-a; nem se exige qualquer grito, e nem 
mesmo palavras, afirmando a autoria, A própria mímica, o gesto, 
enérgico e expressivo (que pode provir de um mudo), é quanto basta, eis 
que, com ele, fique firmemente indicada a pessoa a prender e em cuja 
perseguição está. Doutra  parte, essa perseguição traduz, na realidade, o 
pedido de prisão, não sendo necessário a concretize o perseguidor na 
corrida, atrás do fugitivo. Da sua casa, A, verificando o furto, chega a 
tempo de ver sair o ladrão, dispara um tiro, para alarmar a vizinhança, e, 
da própria janela, indica o delinqüente a um transeunte, que, 
rigorosamente em flagrante, o detem, quando alcança a esquina. Pode 
mesmo figurar-se o caso da perseguição por telefone. B é ferido por C, 
no seu quarto, no sétimo andar de um edifício de apartamentos, e, 
enquanto o agressor se lança pelas escadas, telefona ao porteiro, dando-
lhe os sinais e pedindo a prisão, que é efetivada à porta da rua, 
perfeitamente em flagrante.207 

 

Destarte, a detenção sem a existência de testemunhas oculares não permite 

o enquadramento da conduta do agente no inciso III do Código de Processo 

Penal208. 

 

Assim, sem a percepção da infração por alguma testemunha, não há 

certeza visual do delito e, por conseqüência, não é possível a prisão em flagrante 

com fundamento no inciso III, do artigo 302 do Código de Processo Penal. 

 

Além disso, essa perseguição deve ser continua e a prisão deve ser 

efetivada no menor lapso temporal possível, como assinala José Frederico Marques: 

O início da perseguição tem de ser imediato: praticado o crime é preciso 
que in continenti  passe o réu a ser perseguido. E a perseguição deve ser 
mantida sem solução de continuidade até o instante de prender-se o 
autor da infração penal. Mas, embora persista essa perseguição 
contínua, desaparecerá o flagrante se, após razoável espaço de tempo, 
não se consegue efetuar a prisão do delinqüente perseguido. De onde se 
vê que se exigem as condições seguintes para a legitimidade do ato de 
coação: 1ª ) imediata perseguição do delinqüente;  2ª ) prisão deste em 
breve tempo, isto é, em tempo  bem vizinho da prática do crime209. 

 

A prisão sem tais condições não caracteriza o estado de flagrância. 

 

                                           
207 ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal Brasileiro anotado. 5ª. ed.  Vol. III. Rio de 
Janeiro: Editora Rio, 1976, p. 333. 
208 GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal, cit., p. 255 
209 MARQUES, José Frederico. Op. cit., p. 78. 
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4.2.2. Inciso IV do artigo 302 do Código de Process o Penal 

 

A quarta hipótese de flagrante (artigo 302, inciso IV, do Código de Processo 

Penal) é aquela em que o agente é encontrado logo depois do fato, com 

instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da 

infração. 

 

Esta situação se distingue da hipótese do inciso II, do art. 302, do Código de 

Processo Penal, porque não existe no caso a imediatidade visual da infração210. 

Distingue-se da hipótese do Inciso III do mesmo dispositivo processual porque não 

exige a perseguição. 

 

Para a caracterização da quarta hipótese de prisão em flagrante, a lei exige 

apenas dois requisitos: que o infrator seja encontrado logo depois do fato e com 

instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da 

infração. 

 

Válter Kenji Ishida sustenta que, caso não haja a apreensão de qualquer 

objeto, a mera localização do infrator não caracteriza o flagrante211. 

 

Dispensando a lei a perseguição do agente, estaria ela se referindo ao seu 

encontro casual, fortuito, pela autoridade policial ou qualquer outra pessoa. Ou seja, 

o agente poderia ser o provável autor do delito, ou o receptador, ou alguém com 

quem o criminoso deixou os objetos ou instrumentos do crime212. 

 

Por tais razões, tal espécie de flagrante, como assinala Romeu Pires de 

Campos Barros, “nunca foi aceito pela doutrina como uma forma respeitosa à 

liberdade individual”213. 

 

A propósito destaca João Mendes de Almeida Junior; 

                                           
210 GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal, cit., p. 255. 
211 ISHIDA, Válter Kenji.  Processo penal. São Paulo: Atlas, 2009, p. 163.  
212 SZNICK, Valdir.  Liberdade, prisão cautelar e temporária. 2ª. ed. São Paulo: LEUD, 1995, p. 370. 
213 BARROS, Romeu Pires de Campos. Op. cit., p. 137. 
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Esta noção parece admitir que, em todo e qualquer tempo após o crime, 
desde que o delinqüente seja preso pelos que o presenciaram, há 
flagrância. Isto, porém, não corresponde à idéia indicada pela analogia 
que deu ao termo flagrante delito. O delinqüente que não foi preso no 
ato, in faciendo, ou pouco tempo depois do crime, fugindo às 
conseqüências, este delinqüente não se pode dizer que praticou um ato 
ainda aceso aos sentidos da autoridade e à memória dos membros da 
sociedade os sinais já não estão vivos, as testemunhas não estão no 
lugar, nem estão seguindo o malfeitor, a emoção pública já não subsiste, 
o corpo de delito já não está ao alcance de todos e, muitas vezes, não 
estará ao alcance da própria autoridade.214. 

 

Aury Lopes Junior também esclarece que o simples encontro do agente na 

situação prevista no dispositivo em testilha não autoriza a prisão em flagrante: 

O primeiro requisito é que o agente seja “encontrado”. Fazendo uma 
interpretação sistemática em relação aos incisos anteriores, pode-se 
afirmar que esse “encontrado” deve ser causal e não casual. É o 
encontrar de quem procurou, perseguiu e depois, perdendo o rastro, 
segue buscando o agente. Não se trata de um simples encontrar sem 
qualquer vinculação previamente estabelecida em relação ao delito. 
Assim, não há prisão em flagrante quando o agente que acabou de 
subtrair um veículo é detido, por acaso, em barreira rotineira da polícia, 
ainda que esteja na posse do objeto furtado. Isso porque não existiu um 
encontrar de quem procurou (causal, portanto). Não significa que a 
conduta seja impunível, nada disso. O crime, em tese, existe. Apenas 
não há uma situação de flagrância para justificar a prisão com este 
título.215. 
  

Por outro lado, a expressão “logo depois” peca pela indefinição, propiciando 

uma interpretação subjetiva, que não se harmoniza com o princípio da legalidade, 

em sentido lato, e permite sua flexibilização, em prejuízo do agente, de acordo com 

o caso concreto216. 

 

A jurisprudência tem dado indevida elasticidade a essa expressão, como se 

dessume da pesquisa feita por Válter Kenji Ishida: 

A jurisprudência admite a prisão nas hipóteses dos incisos III e IV 
passadas algumas horas (RT 541/367) e mesmo após um dia do crime, 
devido ao conceito elástico de “logo após” e “logo depois” (RT 611/411). 
Não se admitiu, contudo, o flagrante na hipótese de prisão na residência 
do infrator ao anoitecer do dia seguinte à prática da infração penal (RT 
539/360), observando que o prazo de 24 horas, embora não seja previsto 
na lei, é usado dentro dos costumes na interpretação jurisprudencial...217. 

 

                                           
214 ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de.  Op. cit., p. 340/341. 
215 LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Vol. II, Rio de 
Janeiro: Lumen  Juris, 2009, p. 69/70. 
216 GERBER, Daniel. Op. cit., p. 148/149. 
217 ISHIDA, Valter Kenji. Op. cit.,  p. 163. 
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Entendemos que a possibilidade do agente ser autuado em flagrante, 

simplesmente porque é encontrado logo depois da prática da infração com objetos 

que representam indícios de autoria, conflita com o princípio constitucional de 

presunção de inocência e amplia a probabilidade de prisão de acordo com o caso 

concreto218, ensejando o arbítrio da autoridade que a efetua. 

 

   

4.3. O flagrante compulsório ou obrigatório 

 

Conforme dispõe o artigo 301 do Código de Processo Penal, as autoridades 

policiais e seus agentes - incluindo-se os agentes da polícia civil, militar, rodoviária e 

o corpo de bombeiros militar (art.144 da Constituição Federal) – devem prender, sob 

pena de responsabilização criminal e administrativa, aquele que for encontrado em 

flagrante delito (art.302 do Código de Processo Penal). 

 

Discordamos do entendimento de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues 

Alencar219, que sustentam que a autoridade policial ou seu agente, que se encontrar 

de folga, de férias ou licença, atua como qualquer cidadão e a obrigatoriedade cede 

espaço, no caso, a mera faculdade de prender em flagrante. 

 

Ao revés, a autoridade policial e seus agentes estão permanentemente em 

serviço, ou seja, na medida do possível, durante as 24 horas do dia. Esta é a 

percepção que se extrai de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo: “A 

situação de trabalho do policial civil o remete ao porte permanente de arma, já que 

considerado por lei constantemente atrelado aos seus deveres funcionais” (HC 

342.778-3, Jaú, 6ª. Câmara, rel.  Barbosa Pereira, j. 19.04.2001, v.u.). 

 

Note-se que a Delegacia Geral de Polícia de São Paulo, por meio da 

Portaria DGP, de 19 de outubro de 1994, exige que os policiais civis portem  

permanentemente a identidade funcional e a arma, porque, segundo o artigo 3º. 

deste ato normativo, o “policial civil, mesmo fora do horário normal de trabalho é 

                                           
218 GERBER, Daniel. Op. cit., p. 151.  
219 TÁVORA, Nestor e  ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal. 3ª. ed. 
Salvador: Jus Podivm, 2009, p. 463. 
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obrigado a intervir em qualquer ocorrência de policia judiciária de que tenha 

conhecimento, adotando as medidas que o caso exigir”220. 

 

Entretanto, os membros da guarda civil metropolitana não estão obrigados a 

realizar prisões em flagrante. Tendo em vista que essa instituição não tem poder de 

polícia, seus integrantes possuem apenas a faculdade de prender nessa situação, 

como qualquer outra pessoa221 . 

 

 

4.4.O flagrante facultativo 

 

O Código de Processo Penal autoriza, em seu art.301, qualquer do povo 

efetuar a prisão em flagrante. 

 

Como lembra Guilherme de Souza Nucci,222 nesta hipótese, o popular 

estará agindo sob a excludente de ilicitude denominada exercício regular de direito 

(artigo 23, III, do Código Penal). 

 

Cumpre destacar que o particular que auxilia o policial na prisão em 

flagrante pode até figurar como sujeito passivo de crime contra a administração 

pública (artigo 329 do Código Penal), caso o agente surpreendido nesta situação 

resista, injustificadamente, à prisão.  

 

 

4.5. Flagrante prorrogado ou retardado 

 

A Lei 9034/95, que trata dos crimes praticados por organizações criminosas, 

em seu artigo 2º., II introduziu no Direito Brasileiro, sob a nomenclatura “ação 

controlada”, a faculdade da atuação policial, em casos de flagrante delito, ser 

                                           
220 São Paulo (Estado). Policia Civil. Manual de polícia judiciária: doutrina, modelos, legislação / 
coordenador Carlos Alberto Marchi de Queiroz – São Paulo: Delegacia Geral de Polícia, 2000, p. 518. 
221  TÁVORA, Nestor e ALENCAR , Rosmar Rodrigues. Op. cit., p. 463. 
222  NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 8ª. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2008, p. 595. 
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protelada até momento mais eficaz do ponto de vista da formação de provas e 

fornecimento de informações. 

 

A nova Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) também dispõe em seu artigo 53, II, 

sobre a não-atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores 

químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem em 

território brasileiro, com a finalidade de identificar  e responsabilizar maior número de 

integrantes de operação de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal 

cabível. 

 

Nas situações previstas na Lei 9034/95 o retardamento fica ao arbítrio da 

autoridade ou agente policial, que aguarda o momento oportuno para agir e efetivar 

a prisão em flagrante. 

 

Na nova Lei de Drogas a postergação da prisão depende de prévia 

autorização judicial, ouvido o representante do Ministério Público (artigo 53).  

 

Antes da edição dessas leis tal postergação não era possível, sob pena de 

se configurar o crime de prevaricação (artigo 319 do Código Penal), diante dos 

termos peremptórios do artigo 301 do Código de Processo Penal: “Qualquer do povo 

poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que 

seja encontrado em flagrante delito.” 

 

Acresce notar que Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, com razão, nega 

que o flagrante retardado seja uma nova modalidade de prisão, pois entende que se 

trata apenas de uma autorização legal para que a autoridade policial e seus agentes, 

que a princípio teriam a obrigação de efetuar a prisão em flagrante, deixem de fazê-

lo com vistas à maior eficácia da investigação223. 

 

 

4.6. Flagrante forjado 

 

                                           
223 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Direito processual penal, tomo II, Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2007, p. 136/137.  
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No flagrante forjado o agente não pratica qualquer ação delituosa. A própria 

Polícia ou terceiros criam, de forma ardilosa, situações para falsamente imputar a 

alguém a prática de uma infração penal. 

 

Marcos Vinicius Boschi lembra, como caso clássico, o da autoridade a 

pretexto da realização de busca pessoal ou no interior de uma residência, ali 

depositar  drogas ou produtos furtados para legitimar a prisão,  especialmente se o 

ingresso na casa se efetivou sem o respectivo mandado judicial e a busca é 

infrutífera224. 

 

Nesses casos, a prisão em flagrante deve ser relaxada, pois é ilegal e a 

conduta dos agentes policiais, além do evidente abuso de autoridade, pode 

configurar o crime previsto no artigo 339 do Código Penal (denunciação caluniosa) 

se, em razão da diligência, ocorrer a instauração de qualquer dos procedimentos 

elencados naquele dispositivo legal. 

 

 

4.7. O flagrante preparado ou provocado 

 

O chamado flagrante preparado ocorre quando policiais ou terceiros 

induzem o agente à prática de um delito para o prender no ato. Cuida-se de crime 

impossível, pois o policial ou terceiro, o chamado agente provocador, instiga o autor 

ao cometimento do delito, viciando sua vontade e, logo em seguida, o prende em 

flagrante. Em razão da ausência de vontade e da ocorrência de crime impossível tal 

conduta é considerada atípica, consoante a Súmula 145 do Supremo Tribunal 

Federal: “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna 

impossível a sua consumação”.225. 

 

O Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu nesse sentido: 

 ...somente na aparência é que ocorre um crime exteriormente perfeito. 
Na realidade, o seu autor é apenas um protagonista inconsciente de uma 
comédia. O elemento subjetivo do crime existe, é certo, em toda a sua 

                                           
224 BOSCHI, Marcus Vinicius et al. Curso de processo penal comentado. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2008, p. 259. 
225 CAPEZ, Fernando. Op. cit., p. 235. 
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plenitude, mas, sob o aspecto objetivo, não há violação da lei penal, 
senão uma insciente cooperação para a ardilosa averiguação da autoria 
de crimes anteriores, ou uma simulação, embora ignorada pelo agente, 
da exterioridade de um crime226. 

 

Todavia, ainda que exista a intervenção prévia da polícia, mas se a 

consumação era possível ou ocorreria de qualquer modo quando o policial, por 

exemplo, procura comprar droga de agente que já estava de posse dela, o caso será 

de mero flagrante esperado e não provocado227. 

 

Em síntese: não existe flagrante preparado quando o crime não resulta da 

ação direta do agente provocador228.  

 

 

4.8. O flagrante esperado 

 

O flagrante esperado, ao contrário do que ocorre com o flagrante preparado, 

é uma forma válida de prisão. O policial ou qualquer pessoa, tendo ciência prévia de 

que uma infração penal será cometida, simplesmente aguarda a ação do agente 

para prendê-lo durante o ato229.  

 

A propósito, enfatiza Damásio E. de Jesus: “Como decidiu o STJ, no 

flagrante preparado há instigação, participação ou colaboração da autoridade; no 

esperado, a autoridade aguarda vigilante, o desenrolar dos fatos até o momento 

mais oportuno ou conveniente para a prisão (HC 2.467, 5ª. Turma, DJU 25.4.94, p. 

9662)”230. 

 

Portanto, no flagrante esperado o infrator age de livre e espontânea vontade 

e a autoridade, seus agentes ou mesmo qualquer pessoa do povo, ciente dessa 

                                           
226 RT 689/333. 
227 LIMA, Marcellus Polastri. Manual de Processo Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris Ltda, 2009, p. 
546/547. 
228 STJ, REsp.19.436-0-SP, 5ª T., rel. Min. Flaquer Scartezzini, j. 03.03.1993, DJU de 05.04.1993, 
JSTJ 48/340.   
229 DEMERCIAN, Pedro Henrique e MALULY, Jorge Assad. Curso de processo penal. 4ª. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009, p. 63. 
230 JESUS, Damásio E. de. Código de Processo Penal anotado. 23ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
241/243. 
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intenção, emprega os meios legais para impedir a conduta e também para viabilizar 

a sua prisão231. 

                                           
231 SOUZA, Sérgio Ricardo de e SILVA, Willian. Manual de processo penal constitucional: pós-
reforma de 2008. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 526. 
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5. DA PRISÃO EM FLAGRANTE NAS VÁRIAS ESPÉCIES DE CR IMES 

 

 

5.1. A prisão em flagrante na infração permanente 

 

Infração permanente é aquela cuja consumação se protrai, se prolonga no 

tempo, como o seqüestro, a posse de drogas e a quadrilha ou bando. 

 

Assim, enquanto perdurar a ação delituosa perdura também o estado de 

flagrância, como dispõe o artigo 303 do Código de Processo Penal: “entende-se o 

agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”. 

 

Este dispositivo processual tem sido interpretado de forma bastante elástica 

pela doutrina e pela jurisprudência. 

 

Antonio Alberto Machado assinala que nos casos de crime permanente o 

flagrante pode ser efetuado a todo tempo e em qualquer lugar, inclusive no 

domicílio. Assim, a autoridade policial pode ingressar em casa alheia, mesmo à 

noite, sem mandado e sem consentimento do morador232. 

 

Considerando que a Constituição Federal permite o ingresso no domicílio 

independentemente de mandado no caso de flagrante (artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal), a jurisprudência majoritária aponta no sentido de que, ocorrido 

o ingresso da polícia, com apreensão da droga, não se cogita de ilegalidade pois 

existe uma situação de crime permanente233. 

  

Não concordamos com essa posição. A situação de flagrância exige 

visibilidade material do delito, como já foi exposto neste trabalho. Assim, só existe 

flagrante quando há um mínimo de aparência perceptível aos sentidos, nos termos 

do artigo 302 do Código de Processo Penal. Quando a polícia ingressa em uma 

residência sem mandado há violação do domicílio e a apreensão da droga, em 

                                           
232 MACHADO, Antonio Alberto. Curso de processo penal. 2ª. ed. São Paulo: Atlas, 2009,  p. 515. 
233 RT 571/361, 783/557;  RTJ 74/883 e 84/302. 
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nosso entendimento, passa a ser ilícita, nos termos dos incisos XI e LVI, do artigo 5º 

da Constituição Federal234. 

  

É notório e bastante comum o ingresso da polícia, inclusive à noite, nos 

domicílios, sem mandado judicial, baseado tão somente em “denúncias anônimas”, a 

pretexto de apreensão de drogas.Todavia, ainda que se cuide de crime permanente, 

o princípio constitucional da eficiência (artigo 37 da Constituição Federal) , indica 

que a policia deve, nesses casos, investigar, vigiar e solicitar o mandado e aguardar 

o momento oportuno para o ingresso regular. A adoção de entendimento contrário 

leva a um verdadeiro absurdo, pois nem o juiz pode autorizar a polícia a entrar à 

noite nas residências das pessoas (artigo 5º., inciso XI, da Constituição Federal),  

“mas uma simples notícia anônima, geralmente sem qualquer prova de sua efetiva 

ocorrência, segundo uma corrente jurisprudencial é capaz de autorizar o ingresso à 

noite em domicílio alheio” 235. 

 

Nossos Tribunais têm entendido que, no caso de posse de substância 

entorpecente, não desqualifica o flagrante o fato da prisão ocorrer em local diferente 

daquele em que se guardava a droga: “Sendo a posse de substância entorpecente 

crime permanente, não desnatura o flagrante a  circunstância da detenção ter 

ocorrido em local diverso daquele em que se guardava a droga” (STJ, HC 20.743-

MS, 5ª. T., j. 20.06.2002., v.u, rel. Ministro Jorge Scartezzini)"236. 

 

Entendemos de outra forma. Para possibilitar a prisão em flagrante no crime 

de posse ou guarda de drogas, não basta o mero encontro do entorpecente.  É 

preciso que o agente também seja encontrado em situação que o relacione 

diretamente com a substância proibida, pois esta poderá pertencer a outra pessoa. 

 

 Do mesmo modo, o encontro de uma vítima de sequestro no interior de um 

cativeiro só autorizará a prisão em flagrante se o agente ali for encontrado 

cometendo o delito.  

 

                                           
234 NICOLITT, André. Manual de processo penal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 423. 
235 NICOLITT, André. Op. cit., p. 424. 
236 No mesmo sentido acórdão do STF publicado in RT 624/411 e acórdão do TJSP publicado in RT 
771/600. 
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Concordamos com Hélio Tornaghi quando adverte que a flagrância no crime 

permanente “é importante para determinar o início do prazo prescricional, para 

caracterizar a legítima defesa etc”237, mas só prova a autoria, e consequentemente 

permite a prisão em flagrante, quando o agente é surpreendido praticando a ação 

inicial do delito ou nas condições de quase flagrância, mas sempre em relação à 

primeira fase do crime, in verbis: 

Pense-se no crime de cárcere privado: se o agente é encontrado 
trancafiando o paciente ou logo após havê-lo feito, então o flagrante vale 
alguma coisa para formar a convicção sobre a autoria. Mas, se um mês 
depois a vítima é achada na prisão particular, o crime pode estar 
ocorrendo e ser ainda flagrante, mas isto isoladamente não permite saber 
quem é o autor. A autoria vai ser apurada pelo depoimento do ofendido, 
pela prova circunstancial e, enfim, por todos os meios possíveis. Porém o 
flagrante, isto é, o encontro do sujeito passivo dentro do cárcere privado 
não provará, por si só, quanto à autoria. Autuar em flagrante e, mais que 
isso, prender em flagrante nessa hipótese é estapafúrdio. Uma coisa é a 
flagrância do crime e outra a prisão em flagrante.238. 

 

O Código de Processo Penal Português, em seu artigo 256º., n. 3, dispõe 

que no crime permanente o estado de flagrante delito só persiste enquanto 

persistirem sinais que mostrem claramente que o crime está a ser cometido e o 

agente está nele a participar. 

 

Portanto, só haverá flagrante delito no crime permanente se houver sinais 

evidentes de que ele está a ser executado. Assim, como afirma Jorge de Figueiredo 

Dias, citado por Germano Marques da Silva: “se os membros de uma associação 

criminosa são detidos enquanto procedem a uma reunião, pode aceitar-se, em 

princípio, que o tenham sido em flagrante, mas já não, seguramente, quando se 

encontrem a dormir em suas próprias casas”239. 

 

Tal entendimento, que exige não só a atualidade do crime  mas  a evidência 

probatória de que ele está a ser cometido pelo agente não é incompatível, a nosso 

ver, com a legislação processual penal brasileira. 

 

                                           
237 TORNAGHI, Hélio Bastos. Instituições de processo penal. 2ª. ed. 3º. Vol. São Paulo: Saraiva, 
1978,  p. 268. 
238 TORNAGHI, Hélio Bastos. Op. cit., p. 269. 
239 SILVA, Germano Marques da. Curso de processo penal. 2ª. ed. Vol. II. Lisboa/São Paulo: Editorial 
Verbo, 1999, p. 215. 
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Assim, conforme este entendimento, o artigo 303 do Código de Processo 

Penal é absolutamente desnecessário, pois tal hipótese de prisão em flagrante já 

está prevista no artigo 302, I, do Estatuto Processual. 

 

 

5.2. A prisão em flagrante na infração habitual 

 

A infração habitual é constituída de uma repetição de atos penalmente 

indiferentes, de per si, que integram um todo e que geralmente traduz um modo ou 

estilo de vida do agente. 

 

Assim, um só desses atos seria atípico, mas o conjunto de vários atos, 

praticados com habitualidade, configura a infração240. 

 

O exercício ilegal da medicina (artigo 282 do Código Penal), o 

curandeirismo (artigo 284 do Código Penal) e o delito de manter casa de prostituição 

(artigo 229 do Código Penal) são exemplos dessa espécie de infração penal. 

 

A doutrina se divide a respeito da possibilidade da prisão em flagrante nos 

casos de infrações habituais. Para José Frederico Marques não é possível a prisão 

em flagrante em crimes habituais, pois a ação considerada isoladamente não 

constitui delito, o qual somente surge quando ocorre a reiteração: “Evidente se nos 

afigura, portanto, que não pode considerar-se em flagrante delito quem é 

surpreendido na prática de uma ação isolada de crime habitual, visto que não se 

pode dizer que, em tal situação, esteja ele cometendo a infração penal”241. 

 

Fernando da Costa Tourinho Filho entende que a prisão em flagrante 

nesses casos vai retratar, apenas, um ato insulado, que constitui um indiferente 

legal242. 

 
                                           
240  MIRABETE, Julio Fabbrini e FABBRINI, Renato N. Manual de direito penal. 24ª.ed. Vol. I. São 
Paulo: Atlas, 2007,  p. 122. 
241 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Vol. IV. Campinas: Bookseller, 
1997 p. 89. 
242 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2001,  p. 
443. 
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Valdir Sznick243 e Daniela Cristina Rios Gonçalves244 admitem a 

possibilidade de prisão em flagrante em crimes habituais, mediante prova anterior da 

habitualidade colhida em prévia sindicância policial. 

 

 Todavia, tal procedimento não é previsto na legislação processual. Mesmo 

assim, no Estado de São Paulo era praxe a elaboração dessas sindicâncias, mas 

foram extintas pela Portaria DGP, de 15 de outubro de 1983, do Delegado Geral de 

Polícia 245. 

Afrânio Silva Jardim arremata, com razão, que o inquérito policial é o único 

procedimento investigatório que a lei disciplina. A sindicância, destarte, é forma 

ilegal de apuração de infrações penais pela autoridade policial 246. 

 

As hipóteses aventadas por Julio Fabbrini Mirabete247 do encontro de 

numerosos casais num bordel para fim libidinoso ou de pessoa exercendo 

ilegalmente a medicina atendendo vários pacientes, no nosso entender, não 

possibilitam a prisão em flagrante. 

 

Como anota Guilherme de Souza Nucci248, o delito habitual é aquele que se 

consuma por meio da prática de várias condutas em seqüência e se torna figura 

típica por meio da avaliação subjetiva do juiz por meio das provas colhidas no 

processo. 

 

Logo, como arremata o mesmo autor, “inexiste precisão para determinar ou 

justificar o momento do flagrante”249. 

 

                                           
243 SZNICK, Valdir. Liberdade, prisão cautelar e temporária. 2ª. ed. São Paulo: LEUD, 1995,  p. 376. 
244 GONÇALVES, Daniela Cristina Rios. Prisão em flagrante. São Paulo: Saraiva, 2004,  p. 44. 
245 MIRABETE, Julio Fabbrini.  Processo penal. 10ª. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 374.  
246 JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal: estudos e pareceres. Rio de Janeiro: Forense, 
1990, p. 285/286. 
247 MIRABETE, Julio Fabbrini.  Processo penal, cit., p. 374.  
248 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado, 8ª. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2008,  p. 600.  
249 NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 600. 
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Em suma, somente o juiz diante do caso concreto pode dizer se a 

habitualidade se configurou ou não, pois se cuida de matéria de fato, objeto de prova 

e de convicção250. 

 

 

5.3. A prisão em flagrante na infração continuada 

 

A figura do crime continuado surgiu na Idade Média para evitar a aplicação 

da pena de morte àquele que cometia o terceiro furto251. 

 

Para Valdir Sznick252 não foi apenas o furto que deu origem ao instituto da 

continuação delituosa pelos práticos da Idade Média, pois estes se referiam também 

a outras espécies criminosas. 

 

De qualquer forma, não há divergência na doutrina quanto à possibilidade 

de prisão em flagrante nesta hipótese253, como também anota Valdir Sznick:  

O delito continuado é uma série de ações que são, por si, crimes 
autônomos que são unificados, pelo legislador, como se fossem crime 
único. Por serem várias ações, cada uma delas se constitui em delito e a 
descoberta de uma dessas ações, em flagrante positiva o crime.254 

 

Portanto, colhido o agente na prática de uma dessas ações, o flagrante 

estará caracterizado. 

 

 

5.4. A prisão em flagrante nos crimes formais 

 

Os crimes formais, em linhas gerais, são aqueles que se consumam 

independentemente do resultado objetivo descrito no tipo255. 

 

                                           
250 TORNAGHI, Hélio Bastos. Op. cit., p. 278.  
251 MIRABETE, Julio Fabbrini e FABBRINI, Renato N. Op. cit., p. 326. 
252 SZNICK, Valdir. Delito continuado. 2ª. ed. São Paulo: LEUD, 1995, p. 267. 
253 GONÇALVES, Daniela Cristina Rios. Op. cit., p. 44. 
254 SZNICK, Valdir. Liberdade, prisão cautelar e temporária, cit., p. 378. 
255 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: parte geral. 16ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1981, p. 198. 
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Destarte, se a consumação desses crimes ocorre com a simples conduta, a 

prisão em flagrante deve ser realizada durante ou logo após a ocorrência da 

conduta, pois o resultado é mero exaurimento do crime256. 

 

Constituem exemplos de crimes formais os delitos de concussão (artigo 316 

do Código Penal) e corrupção passiva (artigo 317 do Código Penal). E é muito 

comum que o funcionário público, sujeito ativo desses delitos, seja preso no 

momento do recebimento da vantagem indevida, ainda que isto ocorra alguns dias 

depois da exigência, na concussão, ou da solicitação, na corrupção passiva. Ou 

seja, a prisão ocorre depois de consumados tais delitos, pois o recebimento 

caracteriza o mero exaurimento desses crimes257. 

 

Em tais condições, é nulo o auto de prisão em flagrante quando o sujeito 

ativo do delito é preso ao tentar obter a vantagem indevida anteriormente exigida ou 

solicitada, malgrado o crime continue a existir258. 

 

A possibilidade da prisão em flagrante no crime de falso testemunho, que 

também é formal, é polêmica.  

 

Damásio de Jesus, amparado em vasta jurisprudência, dá notícia de duas 

orientações a respeito do momento consumativo desse delito. A primeira sustenta 

que o crime se consuma com o encerramento do depoimento, que pode ser 

retificado até este momento. A segunda orientação é no sentido que o delito se 

consuma quando transita em julgado a sentença no processo em que o falso foi 

cometido. O autor é favorável à primeira orientação, que é majoritária259. 

 

Se o agente só pode ser preso em flagrante no momento da consumação 

do delito, isto só será possível na hipótese em que, na mesma audiência em que for 

colhido o depoimento, vier o juiz a proferir sentença, diante da impossibilidade de 

retratação do agente260, ainda que tal sentença esteja sujeita a recurso261. 

                                           
256 GONÇALVES, Daniela Cristina Rios. Op. cit.,  p. 51. 
257 DELMANTO, Celso et al. Código penal comentado. 7ª. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 791. 
258 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal. 17ª. ed. Vol. 3. São Paulo: Atlas, 2003, p. 321. 
259 JESUS, Damásio de. Código Penal anotado. 19ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 1086. 
260 GONÇALVES, Daniela Cristina Rios. Op. cit., p. 58/59. 
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No caso de falsa perícia, a mesma polêmica existe. O crime se consuma 

com a entrega do laudo correspondente262, o que suscita dúvida se a prisão em 

flagrante do perito é possível somente neste momento ou após a prolação da 

sentença, sustentando Daniela Cristina Rios Gonçalves, com a qual concordamos, 

que a solução deve ser igual à do crime de falso testemunho263.  

 

  

5.5. A prisão em flagrante nas infrações de ação pe nal privada e condicionada 

à representação . 

 

O Código de Processo Penal é omisso no tocante à possibilidade de 

autuação em flagrante dos autores de infrações cuja ação penal é de iniciativa 

privada ou dependente de representação. 

 

José Frederico Marques assinala que, se o ofendido pede a prisão ou ele 

próprio a realiza, o agente deve ser capturado. Entretanto, se a vítima permanece 

inerte ou omissa, a prisão não pode ser efetivada: 

A Polícia, nessa hipótese, deve limitar-se a atos tendentes a evitar 
a consumação do crime ou a impedir que a presença do 
delinquente no local venha a conturbar a ordem, bem como causar 
escândalo ou repulsa popular. Desse modo, cumpre à autoridade 
policial, na função de mantenedora  da ordem, pôr fim à pratica 
delituosa, afastando, se necessário, com detenção provisória, do 
lugar em que se desenrolava o iter criminis os protagonistas da 
infração penal. 264. 
 

Tales Castelo Branco sustenta que o ofendido ou seu representante legal, 

efetuada a captura do agente, terão o prazo de 24 (vinte e quatro horas) para, nos 

casos de ação penal privada ou ação pública condicionada à representação, se 

manifestar a respeito da autorização para a lavratura do auto. Ultrapassado esse 

prazo, se o flagrante não estiver lavrado, é imperiosa a soltura do preso265. 

                                                                                                                                    
261 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal, parte especial: arts. 213 a 259 CP. 3ª. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1981, p. 528. 
262 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, vol. 3, cit., p. 422.  
263 GONÇALVES, Daniela Cristina Rios. Op. cit., p. 59. 
264 MARQUES. José Frederico. Op. cit.,  p. 88.  
265 BRANCO, Tales Castelo. Da prisão em flagrante. 5ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 64. 
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Todavia, não concordamos com a posição assumida por Tales Castelo 

Branco. A retenção do agente por até vinte e quatro horas no aguardo de eventual 

manifestação do ofendido ou de seu representante legal não tem qualquer respaldo 

na lei266. Nessas hipóteses, a prisão em flagrante só poderá ser formalizada se o 

ofendido ou seu representante legal estiver presente por ocasião da captura ou 

comparecer perante a autoridade policial logo a seguir, manifestando o desejo da 

autuação. 

  

Na hipótese de não autuação, é conveniente que a autoridade policial 

elabore boletim de ocorrência documentando o acontecimento. 

 

 

5.6. A prisão em flagrante nas infrações de menor p otencial ofensivo 

 

Nas infrações de menor potencial ofensivo, que incluem as contravenções 

penais e os crimes cuja pena máxima é de dois anos, cumulada ou não com multa 

(art. 61 da Lei 9.099/95), via de regra, a autoridade, em vez de lavrar o auto de 

prisão em flagrante, elabora o termo circunstanciado, desde que o autor do fato seja 

imediatamente encaminhado ao juizado especial criminal ou se comprometa de a ele 

comparecer, conforme dispõe o artigo 69, parágrafo único da Lei 9.099/95.  

 

Caso isto não ocorra, o auto de prisão em flagrante será lavrado, 

recolhendo-se o conduzido à prisão, salvo se lhe for concedida a fiança, nas 

infrações que a permitam, ou puder livrar-se solto nas hipóteses previstas no artigo 

321 do Código de Processo Penal. 

 

Todavia, se o agente for surpreendido praticando as condutas previstas no 

artigo 28 da nova Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), não se imporá prisão em 

flagrante. Isto porque a pena privativa de liberdade não está prevista nesse 

dispositivo legal e os parágrafos 2o. e 3o., do artigo 48, da referida lei vedam 

                                           
266 DEMERCIAN, Pedro Henrique e MALULY, Jorge Assad. Curso de processo penal. 5ª. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009, p. 189. 
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expressamente a detenção do agente, como será melhor analisado no item 

seguinte.  

 

 

5.7. A prisão em flagrante na Lei de Drogas 

 

A revogada Lei 6.368/76 dispunha em seu artigo 37 que, por ocasião do 

flagrante, a autoridade policial deveria justificar as razões que a levaram à 

classificação do fato, tendo em conta a natureza a e a quantidade da substância 

entorpecente apreendida, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, 

bem como a conduta e os antecedentes do agente267. 

 

A lei atual (Lei 11.343/2006), em seu artigo 52, inciso I, postergou essa 

justificativa para o relatório final, que, normalmente, será elaborado após trinta dias 

da data da prisão em flagrante, como determina o artigo 51 do referido texto legal. 

 

 

Entretanto, nada impede que na vigência da atual lei a providência contida na 

lei revogada seja adotada por ocasião da prisão em flagrante268.  

 

De fato, dependendo do caso concreto, a conduta do agente pode configurar 

a infração prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006269, que prevê apenas sanções 

não privativas de liberdade, ou a infração elencada no artigo 33, “caput”, da mesma 

norma legal270, que trata de condutas típicas de tráfico de drogas. 

 
                                           
267 Lei 6.386/76. Art. 37. Para efeito  de caracterização dos crimes definidos nesta Lei, a autoridade 
atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se 
desenvolveu a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes 
do agente. 
268 SOUZA, Sérgio Ricardo de. A nova Lei Antidrogas. 2ª. ed. Niterói: Impetus, 2007, p. 139. 
269 Lei 11.343/2006. Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, 
para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar será submetido às seguintes penas: I – advertência sobre os efeitos das drogas; II – 
prestação de serviços à comunidade; III -  medida educativa de comparecimento a programa ou curso 
educativo.  
270 Lei 11.343/2006. Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, 
expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, 
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e 
pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 
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Basta imaginar a hipótese de traficante de drogas que, de madrugada, é 

surpreendido com um comprimido de “ecstasy”, depois de vender inúmeros 

comprimidos da droga em casas noturnas.  

 

À primeira vista trata-se de consumidor que deveria ser apresentado 

imediatamente ao juiz, conforme determina o artigo 48, parágrafo 2º., da Lei 

11.343/2006271, ou, na ausência da autoridade judicial, ter contra si lavrado termo 

circunstanciado, vedada a sua detenção, de acordo com o artigo 48, parágrafo 3º. da 

Lei de Drogas272.  

 

Assim, se a autoridade policial constatar que se trata de traficante, em razão 

das circunstâncias da sua prisão, do local onde se desenvolveu a ação criminosa, da 

conduta e dos antecedentes do agente, deve justificar a opção pela prisão em 

flagrante no ato de sua efetivação.  

 

Essa classificação, como é evidente, não vincula o juiz que irá apreciar o auto 

de prisão em flagrante, pois o magistrado, na condição de guardião das liberdades 

individuais, não é obrigado a aceitar essa classificação de tráfico “na perspectiva de, 

ao final da instrução, proceder a uma previsível desclassificação, pois tal prática 

pode ser nefasta e gerar consequéncias irreparáveis, no novo modelo adotado por 

esta lei”273. 

 

Outra particularidade da autuação em flagrante na nova Lei de Drogas é a 

necessidade da elaboração prévia de laudo de constatação para a comprovação da 

materialidade da infração, ou seja, da natureza e da quantidade da droga 

apreendida, nos termos do seu artigo 50, parágrafo 1º.274. 

                                           
271 Lei 11.343/2006. Art. 48, parágrafo 2o. Tratando-se de conduta prevista no art. 28 desta Lei, não 
se imporá a prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo 
competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo 
circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários. 
272 Lei 11.343/2006. Art. 48, parágrafo 3o. Se ausente a autoridade judicial, as providências previstas 
no parágrafo 2o. deste artigo serão tomadas de imediato pela autoridade policial, no local em que se 
encontrar, vedada a detenção do agente. 
273 SOUZA, Sérgio Ricardo de. A nova Lei Antidrogas, cit., p. 139. 
274 Lei 11.343/2006. Art. 48, parágrafo 3o. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e 
estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e 
quantidade da droga, firmada por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. 
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6. DOS SUJEITOS NA PRISÃO EM FLAGRANTE 

 

 

6.1. Sujeito ativo 

 

O sujeito ativo da prisão em flagrante é aquele que a efetiva e pode ser 

qualquer do povo, como dispõe o artigo 301 do Código de Processo Penal275, o que 

inclui o ofendido. Trata-se do chamado flagrante facultativo. 

 

As autoridades policiais e seus agentes, por seu turno, devem prender 

quem quer que seja surpreendido em flagrante delito. Cuida-se do chamado 

flagrante compulsório. 

 

A própria autoridade, caso se trate de delegado de polícia, deve prender em 

flagrante e formalizar o auto, quando o fato for praticado em sua presença, conforme 

dispõe o artigo 307 do Código de Processo Penal276. 

 

Caso se trate, por exemplo, de um Juiz de Direito ou de um Promotor de 

Justiça ou qualquer outra autoridade, entendemos que não serão obrigados a 

prender em flagrante e não poderão lavrar o  auto respectivo, por se tratar de ato de 

polícia judiciária, privativo das autoridades policiais, como adiante se verá. 

 

Todavia, a prisão captura pode ser praticada por qualquer autoridade ou 

qualquer pessoa que estiver presente. 

 

 

6.2. Sujeito passivo 

 

                                           
275 Código de Processo Penal. Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus 
agentes deverão quem quer que seja encontrado em flagrante delito 
276 Código de Processo Penal. 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 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 ato.” 
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Sujeito passivo da prisão em flagrante é, em geral, qualquer pessoa 

surpreendida na prática de infração penal. 

 

Entretanto, a legislação prevê algumas exceções, a saber: 

a) os menores de dezoito anos, pois as crianças e os adolescentes estão 

sujeitos às medidas sócio-educativas e de proteção previstas nos artigos 106 e 107 

do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

b) o Presidente da República, nos termos do artigo 86, parágrafo 3º., da 

Constituição Federal; 

c) os diplomatas estrangeiros, em razão de tratados e convenções 

internacionais ratificados pelo Brasil (artigo 1º, II, do Código de Processo Penal); 

d) o autor de infração de menor potencial ofensivo, que for apresentado ao 

Juizado Especial Criminal, após a lavratura do termo circunstanciado ou assumir o 

compromisso de a ele comparecer (artigo 69, parágrafo único, da Lei 9099/95); 

e) o condutor do veículo, nos crimes de trânsito, que resulte vítima, se 

prestar pronto e integral socorro ao ofendido, nos termos do artigo 301 do Código de 

Trânsito Brasileiro, 

f) qualquer pessoa que se apresentar espontaneamente à autoridade, pois 

não existe prisão em flagrante por apresentação, o que não impedirá a decretação 

da prisão preventiva, se for o caso (artigo 317 do Código de Processo Penal). 

 

Nos crimes inafiançáveis, poderão ser presos em flagrante: 

a) os membros do Congresso Nacional, desde a expedição do diploma 

(artigo 53, parágrafo. 2º., da Constituição Federal); 

b) os deputados estaduais (artigo 27, parágrafo 1º., da Constituição 

Federal); 

c) os magistrados (artigo 33, II,  da Lei da Orgânica da Magistratura 

Nacional); 

d) os membros do Ministério Público (artigo 40, III, da Lei Orgânica Nacional 

do Ministério Público); 

d) os advogados, por motivo de exercício da profissão (artigo 7º, parágrafo 

3º., da Lei 8906/94). 
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7. DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA PRISÃO EM FLAGR ANTE 

 

 

A prisão em flagrante constitui exceção que se admite ao preceito 

constitucional que dispõe que ninguém será preso senão por ordem escrita e 

fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º., LXI, da Constituição 

Federal277). 

 

Todavia, não é a única possibilidade de prisão sem o controle jurisdicional 

prévio, que também pode ocorrer nos casos excepcionais de estado de defesa e de 

estado de sítio278. 

 

 Tendo em vista que a liberdade constitui dogma do Estado de Direito, é 

natural que a Constituição Federal fixe regras fundamentais para a realização da 

prisão em flagrante, pois a restrição ao direito de ir e vir, em qualquer hipótese, é 

medida extraordinária que, para ser adotada, deve sempre se subordinar aos 

parâmetros de legalidade estrita279. 

 

O atual texto constitucional engrandeceu o número de dispositivos de 

garantia em face da atuação do aparelho repressivo do Estado, visando a 

adequação do processo penal aos valores democráticos que vingaram no trabalho 

constituinte280. 

  

A Constituição Federal adotou sistema radicalmente diverso daquele que 

inspirou o Código de Processo Penal vigente, nascido sob a égide de um outro 

momento sociopolítico e de estrutura autoritária, além de mal construído 

tecnicamente281. 

                                           
277 Constituição Federal, art. 5º., LXI - Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem 
escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar 
ou crime propriamente militar, definido em lei. 
278 LIMA, Marcellus Polastri.. A tutela cautelar no processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, 
p..220. 
279 GRINOVER, Ada Pellegrini, FERNANDES, Antonio Scarance e GOMES FILHO, Antonio 
Magalhães. As nulidades no processo penal. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 334. 
280 CHOUKE, Fauzi Hassan. Garantias constitucionais na investigação criminal. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1995, p. 71. 
281 CHOUKE, Fauzi Hassan. Op. cit. , p. 72. 
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Antes de estudar as garantias estabelecidas na Constituição Federal é 

mister ressaltar que a doutrina admite distinção entre os direitos fundamentais e as 

garantias, como esclarece Paulo Bonavides: ”A garantia - meio de defesa -, se 

coloca diante do direito mas com este não deve se confundir”282. 

 

 Os direitos fundamentais são declarações de imprescindibilidade de um rol 

de situações jurídicas e vantagens, que correspondem a um núcleo mínimo de 

direitos necessários e essenciais para o desenvolvimento do homem. As garantias, 

por outro lado, são os mecanismos de proteção de tais direitos283. 

 

Tais garantias, além de constituírem instrumentos que fazem valer os 

direitos fundamentais, estão inseridas na Constituição Federal para assegurar a 

dignidade da pessoa humana284. 

 

Nessa linha, a Constituição Federal, no artigo 5º, LXII a LXVI, determina que 

a autoridade policial, ao efetuar a prisão em flagrante, tome as seguintes 

providências: 

a) comunicar a prisão imediatamente ao juiz competente e à família do 

preso ou à pessoa por ele indicada; 

b) informar ao preso de seus direitos, entre os quais o de permanecer 

calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado; 

c) assegurar ao preso o direito à identificação dos responsáveis por sua 

prisão e por seu interrogatório policial. 

 

Passemos à análise de cada uma dessas garantias constitucionais: 

 

 

7.1. Comunicação imediata da prisão ao juiz compete nte 

 
                                           
282 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 24ª. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, 
p. 525. 
283 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo penal e Constituição. 3ª. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 12/13.  
284 ABADE, Denise Neves. Garantias do processo penal acusatório: o novo papel do ministério 
público no processo penal de partes. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.106/107. 
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Esta garantia é assegurada ao preso pelo artigo 5º., LXII da Constituição 

Federal e completada pelo artigo 306 do Código de Processo Penal.  

 

Destarte, está clara na lei a obrigação da autoridade policial comunicar 

imediatamente ao juiz competente a prisão de qualquer pessoa, independentemente 

do dia e hora em que ocorrer. 

  

Além dessa comunicação imediata, de acordo com o artigo 306, parágrafo 

1º., do Código de Processo Penal, dentro de vinte e quatro horas, deve ser 

encaminhado ao juiz o auto de prisão em flagrante acompanhado de todas as oitivas 

colhidas. 

 

Portanto, rigorosamente, duas comunicações devem ser feitas. A primeira 

apenas com a notícia da prisão. E a segunda acompanhada de cópia do auto da 

prisão administrativa285. 

 

Todavia, na prática, a primeira comunicação imediata não acontece. Aliás, a 

mera comunicação da prisão, desacompanhada da cópia do auto, seria totalmente 

ineficaz, pois o juiz não teria condições de verificar a legalidade da prisão, que é o 

que realmente importa. 

 

Em suma, como anota Guilherme de Souza Nucci, essa comunicação deve 

ser única e acompanhada de cópia do auto de prisão em flagrante que deve ser 

lavrado em vinte e quatro horas após a prisão286. 

 

   

7.2. Comunicação da prisão à família do preso ou à pessoa por ele indicada 

 

Conforme dispõe o artigo 5º, inciso LXII, da Constituição Federal, em caso 

de prisão em flagrante a autoridade policial deve comunicar o fato e o local onde o 

                                           
285 SILVA, Marcelo Cardozo da. A prisão em flagrante na Constituição. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 
2007, p. 144/145.  
286 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 8ª. ed. São Paulo:  Revista 
dos Tribunais, 2008, p. 617. 
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preso se encontra  não só ao juiz competente mas, também, à família do preso ou a 

pessoa por ele indicada. 

 

Entretanto, essa comunicação depende do interesse do preso, cabendo-lhe 

colaborar com vista ao cumprimento da norma, indicando dados suficientes à 

identificação e à localização da pessoa que deve receber a comunicação287. 

 

Ao preso deve ser assegurada a alternativa entre comunicar ou não a prisão 

sofrida e também comunicá-la à família ou a outra pessoa que ele indicar288. 

 

Não basta a simples informação ao preso desse direito fundamental, é 

necessário que a autoridade providencie a efetiva comunicação, que se encontra em 

estrita relação com a proteção da liberdade restringida pela prisão289. 

 

A autoridade, além de comunicar a prisão à pessoa indicada pelo preso,  

deve comunicar a ele  o direito de ser assistido pela família, circunstância que deve 

ser consignada no auto. 

 

Caso a família e o preso queiram o contato pessoal entre eles, não lhes 

pode ser negado. Entendemos, assim, que além do apoio moral ao preso, a família 

deve ter a oportunidade de providenciar o eventual numerário para pagamento de 

fiança, o fornecimento de remédios e de alimentação especial nos casos em que 

esta seja necessária, sob pena dessa garantia se tornar letra morta. 

 

De fato, como destacam José Joaquim Gomes Canotilho e Vital Moreira,  

com fundamentação que se adapta perfeitamente à prisão em flagrante no nosso 

direito: 

[a] razão de ser da obrigação de comunicação da prisão preventiva a 
parente ou pessoa da confiança do detido está ligada fundamentalmente 
a dois objetivos: primeiro, certificar familiares e amigos acerca do 
paradeiro do detido; depois, permitir que este obtenha deles a assistência 
e o apoio de que necessite290. 

                                           
287 SILVA, Marcelo Cardozo da. Op. cit., p. 148.  
288 SILVA, Marcelo Cardozo da. Op. cit., p. 150. 
289 SILVA, Marcelo Cardozo da. Op. cit., p. 151. 
290 CANOTILHO, Joaquim José Gomes, MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa 
anotada, 2ª. ed. Vol. 1. Coimbra: Coimbra Ed., 1984., p. 204. 
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. 

 Na impossibilidade de receber assistência da família, não se pode negar ao 

preso a oportunidade de ser assistido por terceiro que ele indicar. Constitui direito do 

preso essa alternativa, tanto que é prevista na Constituição Federal. Assim, se por 

qualquer motivo, não é possível ao preso obter a assistência da família, cabe à 

autoridade garantir que terceiros possam suprir essa falta291. 

 

Tendo em vista que o texto constitucional não faz distinção entre pessoa 

física ou jurídica, pode-se concluir que se o preso desejar que se avise o local de 

sua prisão a um jornal ou sindicato não se poderá negá-lo292. 

 

    

7.3. Informação ao preso dos seus direitos 

 

O preso deve ser informado não só do direito de ser assistido pela família 

ou terceiro mas, igualmente, do direito de permanecer calado.  Tal advertência deve 

constar expressamente do auto de prisão em flagrante, sob pena de nulidade 

absoluta293. 

 

Esse direito tem o condão de proteger o preso contra a auto–incriminação, 

cabendo a ele a opção de fornecer ou não a sua versão dos fatos que são objeto de 

prova294. 

 

Essa garantia constitucional, conforme entendimento predominante na 

doutrina, se inicia no momento da prisão do acusado e não da lavratura do auto de 

prisão em flagrante295. 

 

É dever estatal considerar o investigado como um sujeito de direitos e não 

um meio para a obtenção de provas contra ele. O direito contra a auto-incriminação, 
                                           
291 SILVA, Marcelo Cardozo da. Op. cit., p. 192/193. 
292 CHOUKE, Fauzi Hassan. Op. cit., p. 75. 
293 GRINOVER, Ada Pellegrini, FERNANDES, Antonio Scarance e GOMES FILHO, Antonio 
Magalhães. Op. cit., p. 342. 
294 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Presunção de inocência e prisão cautelar. São Paulo: 
Saraiva, 1991, p. 40. 
295 QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo: (o princípio nemo 
tenetur se detegere e suas decorrências no processo penal). São Paulo: Saraiva, 2003, p. 106.  
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em verdade, perfaz uma das concretizações do princípio constitucional da dignidade 

da pessoa humana. O desrespeito a esse direito implica na desconsideração do 

preso como sujeito de direitos, que passa a ser tratado como mero objeto da 

pretensão punitiva estatal296. 

 

O direito ao silêncio é somente uma das manifestações de uma garantia 

maior que é a prevista no principio nemo tenutur se detegere. Constitui, pois, uma 

garantia constitucional de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si 

mesmo297. 

 

Além disso, o preso tem o direito constitucional de ser informado dos 

motivos de sua prisão bem como do local onde será levado depois da autuação e do 

direito de comunicar-se com seus parentes298. 

 

A chamada “leitura de direitos”, hoje prevista na Constituição Federal, tem 

estreita semelhança com a quarta emenda da Constituição dos Estados Unidos, 

onde se prevê a necessária comunicação de direitos ao preso, quando de sua 

detenção, a fim de que possa se defender de forma efetiva299. 

 

A explicitação desses direitos deve ser efetiva, concreta e sua omissão gera 

a nulidade do auto de prisão em flagrante e importa na ilegalidade do ato praticado 

pela autoridade300. 

 

 

7.4. Direito à assistência de advogado 

 

                                           
296 SILVA, Marcelo Cardozo da. Op. cit., p. 125. 
297 SAAD, Marta. O direito de defesa no inquérito policial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 
301. 
298 MOTTA FILHO, Sylvio Clemente da e BARCHET, Gustavo. Curso de direito constitucional. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2007, p. 251. 
299 CHOUKE, Fauzi Hassan. Op. cit., p. 90. 
300 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e Garantias individuais no processo penal brasileiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009, p. 309. 
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É muito difundida na doutrina a idéia de que não existe direito de defesa no 

inquérito policial, no qual se insere a prisão em flagrante por força do disposto no 

artigo 10 do Código de Processo Penal301. 

 

Adepto dessa crença generalizada, Julio Fabbrini Mirabete afirma que o 

imputado “é simples objeto de um procedimento administrativo”302, no que é seguido, 

em linhas gerais, por Fernando Capez303. 

 

Todavia, em razão dos inúmeros atos que acarretam restrições a direitos 

constitucionalmente assegurados, deve-se reconhecer a possibilidade do exercício 

do direito de defesa no inquérito policial, que, aliás, é previsto no artigo 14 do Código 

de Processo Penal. 

 

Esse direito é distinto do contraditório, como enfatiza Marta Saad: 

O direito de defesa não se confunde com o contraditório. Este exige 
partes e um sujeito imparcial e pressupõe o exercício do direito de 
defesa. Mas o direito de defesa, para seu exercício, independe da 
instauração do contraditório. A defesa, que se exerce no inquérito 
policial, deve ser entendida no seu sentido lato, como resistência, 
oposição de forças, podendo o acusado se contrapor a todas as 
acusações que pesam contra si, com a assistência de advogado, a 
possibilidade de guardar silêncio e a admissibilidade de produção de 
provas, indispensáveis à demonstração de sua inocência ou de sua 
culpabilidade reduzida.304 
 

Pontes de Miranda, comentando a Constituição Brasileira de 1967, deixou 

expresso que: “Uma coisa é o princípio da contrariedade processual e outra o 

princípio do direito à defesa. Esse começa antes mesmo de se iniciar aquela e pode 

persistir, como de ordinário persiste, para além dela”305   

 

Como assinala Marco Antonio Marques da Silva: 

A presença do advogado e a aplicação dos princípios do contraditório e 
da ampla defesa poderiam ser de grande valia para evitar-se situações 
de constrangimento à liberdade, deixando de caracterizar a autoridade 

                                           
301  LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. 4ª. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2009, vol. I, p. 318. 
302 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 10ª. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 77. 
303 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 12ª. ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 75. 
304 SAAD, Marta. Op. cit.,  p. 367.  
305 MIRANDA, Francisco Pontes de. Comentários à Constituição de 1967.  Tomo V. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1967, p. 208-209. 
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policial como uma forma eficaz de coação das pessoas, muitas vezes 
com violação clara da dignidade humana.306. 
 

No tocante à prisão em flagrante, a atual Constituição inovou e 

expressamente assegurou a assistência de advogado ao conduzido. A nosso juízo, 

essa assistência deve ser efetiva e deve ser estendida a todos aqueles que são 

presos nessa situação, sob pena de violação ao princípio da igualdade. 

 

Assim, não se deve interpretar o novo texto constitucional como uma mera 

permissão para que o preso em flagrante seja assistido por advogado, sob pena de 

se negar eficácia ao texto inovador, como adverte Luiz Roberto Barroso: 

Deve-se rejeitar uma das patologias crônicas da hermenêutica 
constitucional brasileira, que é a interpretação retrospectiva, pela qual se 
procura interpretar o texto novo de maneira a que ele não inove nada, 
mas, ao revés, fique tão parecido quanto possível com o antigo307. 

 

Além do mais, como assinala José Joaquim Gomes Canotilho308, a uma 

norma constitucional, especialmente no âmbito dos direitos fundamentais, deve ser 

atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê. 

 

Nesse sentido é o entendimento de Inocêncio Mártires Coelho: 
Estreitamente vinculado ao princípio da força normativa da Constituição, 
em relação ao qual configura um subprincípio, o cânone hermenêutico-
constitucional da máxima efetividade orienta os aplicadores da Lei Maior 
para que interpretem as suas normas em ordem a otimizar-lhes a 
eficácia, sem alterar o seu conteúdo.  
De igual modo, veicula um apelo aos realizadores da Constituição para 
que em toda situação hermenêutica, sobretudo em sede de direitos 
fundamentais, procurem densificar os seus preceitos, sabidamente 
abertos e predispostos a interpretações expansivas309. 

 

Assim, segundo entendemos, a eficácia do direito à assistência de 

advogado só será plena se ele se estender a todas as pessoas presas em flagrante 

                                           
306 SILVA, Marco Antonio Marques da. Acesso à justiça penal e estado democrático de direito. São 
Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 132. 
307 BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 6ª. ed. São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 71. 
308 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 6ª. ed. Coimbra: Almedina, 1993, p. 
227. 
309MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 
de direito constitucional. 4ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 140. 
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e não apenas àquelas que têm condições econômicas para contratar um 

profissional. 

 

Portanto, não concordamos com Luis Gustavo Grandinetti Castanho de 

Carvalho quando afirma, com apoio em decisão do Superior Tribunal de Justiça 

(RHC 2728-SC, 5ª. Turma, Rel. Min. Jesus Costa Lima, DJU 31/03/1993), que a 

Constituição apenas assegurou ao preso a informação da faculdade de ser assistido 

por defensor.310. 

 

Ora, qual a eficácia da informação dirigida ao preso que não tem condições 

de pagar o defensor? Evidentemente, nenhuma. 

 

Além disso, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º., 

inciso LXIII,  diz que o preso “será informado de seus direitos, entre os quais o de 

permanecer calado” .No entanto, na segunda parte do mesmo dispositivo, diz 

textualmente que ao preso será “assegurada a assistência da família e de 

advogado”. Portanto, rigorosamente, no referido dispositivo não consta que o preso 

deve apenas ser informado do direito de ser assistido por advogado e sim que ele 

terá assegurada essa assistência, o que é coisa bem diversa.  

 

Como assevera José Afonso da Silva: “Não há norma constitucional de valor 

meramente moral ou de conselho, aviso ou lições, já dissera Rui consoante 

mostramos noutro lugar.”311. 

 

Em vista disso, arremata o mesmo autor: “Temos que partir, aqui, daquela 

premissa já tantas vezes enunciada: não há norma constitucional alguma destituída 

de eficácia.”312. 

 

O modelo que vigorou na Europa até meados do século passado, que via a 

Constituição como um documento essencialmente político, um mero convite à 

                                           
310 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de.  Op. cit.,  p. 171. 
311 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7ª. ed. 2ª, tir. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 80.  
312 LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional, cit., p. 318. 
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atuação dos poderes públicos, hoje está superado naquele continente, como 

destaca Luiz Roberto Barroso: 

Atualmente, passou a ser premissa do estudo da Constituição o 
reconhecimento de sua força normativa, do caráter vinculativo e 
obrigatório de suas disposições. Vale dizer: as normas constitucionais 
são dotadas de imperatividade, que é atributo de todas as normas 
jurídicas, e sua inobservância há de deflagrar os mecanismos próprios de 
coação, de cumprimento forçado. 313. 

 

O debate acerca da força normativa da Constituição só chegou ao Brasil, de 

maneira efetiva, ao longo da década de oitenta e enfrentou resistências314. 

 

Como conseqüência dessas resistências, podemos inferir a insistência do 

Poder Judiciário em não considerar como obrigatória a presença de defensor na 

lavratura do auto de prisão em flagrante. 

 

Essa tendência se revela em julgado do Supremo Tribunal Federal, relatado 

pelo Ministro Celso de Mello: 

A nova Constituição do Brasil não impõe à autoridade policial o dever de 
nomear defensor técnico ao indiciado, especialmente quando da 
realização de seu interrogatório na fase inquisitiva do procedimento de 
investigação. A lei fundamental da República simplesmente assegurou ao 
indiciado a possibilidade de fazer-se assistir, especialmente quando 
preso, por defensor técnico. A Constituição não determinou, em 
consequência, que a autoridade policial providenciasse assistência 
profissional, ministrada por advogado legalmente habilitado, ao indiciado 
preso. (STF – 1a. T. – RE 166239-SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 
07.04.1992)315. 

 

Em suma, os direitos fundamentais devem valer para todos, pobres ou 

ricos316. E a melhor forma de chegar a algo próximo dessa igualdade, que é 

garantida pela Constituição, é assegurar a assistência de advogado a todas as 

pessoas submetidas à prisão em flagrante, sem distinção alguma.  

 

Tal interpretação ainda mais se reforça diante da nova redação dada ao 

artigo 185 do Código de Processo Penal que exige a presença do defensor no 

                                           
313 BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito. Revista da 
Escola Nacional da Magistratura. Ano I, n. 2. Brasília: Escola Nacional da Magistratura, 2006, p. 31.   
314 BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito, cit., p. 31/32.  
315 RT 689/439. 
316 WEDY, Miguel Tedesco. Teoria geral da prisão cautelar e estigmatização. Rio de Janeiro: Lumen  
Juris, 2006, p. 170. 
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interrogatório judicial e que se estende ao interrogatório policial, por força do 

disposto no artigo 6º., inciso V, do Estatuto Processual, como ressalta Aury Lopes Jr:  

A presença do defensor no momento das declarações do suspeito frente 
à autoridade judiciária ou policial é imprescindível, não só pela exigência 
constitucional (nunca obedecida), mas pela (agora) expressa previsão no 
art. 185 do CPP: 
“Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no 
curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de 
seu advogado, constituído ou nomeado...317. 

 

Embora sem se manifestar expressamente sobre a obrigatoriedade da 

presença de defensor na prisão em flagrante, Antonio Alberto Machado admite que o 

advogado, inclusive, pode reperguntar no auto o condutor, a vítima e as 

testemunhas: 

Apesar da inquisitividade que marca a prisão em flagrante, é forçoso 
reconhecer que algumas salvaguardas constitucionais da liberdade 
impõem certo nível de contraditório. Isso ocorre na medida em que se 
garante a efetiva participação de advogado, tanto no direito de se 
entrevistar a sós com o preso quanto na possibilidade de fazer 
reperguntas a testemunhas, condutor e vítimas. È exatamente esse o 
sentido que se deve dar ao dispositivo constitucional que assegura a 
assistência ao preso em flagrante delito. Reduzir a atuação do advogado 
no auto de prisão em flagrante ao simples papel de curador, sob o 
argumento de que a lavratura desse auto é providência de natureza 
inquisitiva, seria tornar ineficaz a norma constitucional que garantiu, 
como aliás deve ser num autêntico Estado Democrático de Direito, o 
direito de assistência jurídica, por meio de advogado, àquele que perdeu 
ou está na iminência de perder a liberdade.318. 

 

Já Marcelo Cardozo da Silva defende explicitamente que a presença do 

advogado na prisão em flagrante é imprescindível: 

Se, em Juízo, é garantido pelo artigo 185, parágrafo 2º., do CPP, que 
“antes da realização do interrogatório, o juiz assegurará o direito de 
entrevista reservada do acusado com seu defensor”, com mais razão, em 
sede policial, a providência estampada na referida regra deve ser 
assegurada ao preso, pena de se frustrarem os fins por que esculpido o 
direito fundamental à assistência de advogado. Em realidade, em todos 
os atos em que participe o preso, e dos quais podem surgir elementos de 
reconstituição do fato tido como ilícito, tem este o direito de se 
entrevistar, prévia, pessoal e reservadamente, com o advogado.319. 

 

No mesmo sentido é o entendimento de José Carlos G. Xavier de Aquino e 

José Renato Nalini: “O preso em flagrante tem direito a interrogatório, garantia de 

liberdade, cujo fim precípuo é a defesa do acusado. Quando não tiver causídico 

                                           
317 LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional, cit.,  p. 619. 
318 MACHADO, Antonio Alberto. Curso de processo penal. 2ª. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 513/514. 
319 SILVA, Marcelo Cardozo da. Op. cit., p. 163. 
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constituído, o Estado tem a obrigação de nomear um para o exercício de sua defesa 

técnica.”320. 

 

Tal posição vem ganhando corpo na doutrina processual penal brasileira. 

  

Seguindo essa linha, Roberto Delmanto Junior, sustenta que a assistência 

de advogado na prisão em flagrante há de ser efetiva, sob pena de nulidade do ato. 

Pondera, entretanto, que hoje isto é utópico porque é impossível manter plantões de 

defensores em todas as delegacias de polícia do país321. 

 

Todavia, num país como o nosso, onde existem cerca de mil, cento e vinte 

cursos de direito e onde se formam, em média, por ano, cinqüenta mil bacharéis322, 

e que, como ressalta José Renato Nalini, contava já em 2007 com mais de um 

milhão de advogados323, não cremos que seja utópica a possibilidade de se manter 

plantões de defensores para acompanhar as prisões em flagrante. 

   

Note-se que Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio 

Magalhães Gomes Filho, apesar de afirmarem que a redação do artigo 5º., LXII, da 

Constituição Federal não permite concluir pela obrigatoriedade de uma efetiva 

assistência profissional324, ao tratarem da prisão em flagrante, também sustentam, 

contraditoriamente, que, na atualidade, no interrogatório policial a presença do 

advogado é imprescindível: “Assim, diante da Lei 10.792/2003, pensamos ser 

necessária a presença de advogado, constituído ou nomeado pela autoridade para o 

ato (v. supra, cap. VI, 8), até porque antes da lei já se tratava de faculdade 

outorgada pela Constituição.”325.  
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Sustentamos, com apoio em Marcelo Cardozo da Silva326, que a alegação 

da falta de defensores não autoriza o descumprimento de uma garantia fundamental, 

cabendo à autoridade pública, nos termos do artigo 34 da Lei 8.906/94, nomear 

defensor dativo para o conduzido em flagrante. Isto porque, nos termos do artigo 5º., 

LXXIV, da Constituição Federal, o Estado deve prestar assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. 

 

Dessa forma, discordamos de Guilherme de Souza Nucci327, quando afirma 

que, nos termos do artigo 306, parágrafo 1º, última parte do Código de Processo 

Penal, em sua atual redação, o envio de cópia integral do auto de prisão em 

flagrante para a Defensoria Pública, quando o autuado não informar o nome de seu 

advogado, equipara o rico e o pobre, pois a Defensoria já poderá atuar em defesa da 

liberdade do detido que não foi assistido por advogado. 

 

O referido dispositivo legal deve ser interpretado, em nosso juízo, no sentido 

de que deverá ser comunicada a prisão em flagrante para a Defensoria Pública 

quando o agente tiver sido assistido por defensor dativo328, porque a falta de 

assistência de advogado na prisão em flagrante contamina o ato de nulidade, que 

deverá ser declarada pelo juiz que receber a cópia da autuação. 

 

Cumpre destacar que o Projeto de Lei do Senado Federal n. 156, de 2009, 

que trata da reforma do Código de Processo Penal, ao cuidar do interrogatório, em 

seu artigo 63 e parágrafo 1º., dispõe que tal ato será sempre realizado na presença 

do defensor do acusado e do investigado e que na ausência do advogado na prisão 

em flagrante ele não se realizará, in verbis: 

Art. 63. o interrogatório constitui meio de defesa do investigado ou 
acusado e será realizado na presença de seu defensor. 
Par. 1º. No caso de flagrante delito, se, por qualquer motivo, não se 
puder contar com a assistência de advogado ou defensor público no 
local, o auto de prisão em flagrante será lavrado e encaminhado ao juiz 
das garantias sem o interrogatório do conduzido, aguardando a 
autoridade policial o momento mais adequado para realizá-lo, salvo se o 
interrogando manifestar livremente a vontade de ser ouvido naquela 
oportunidade. 

 

                                           
326 SILVA, Marcelo Cardozo da. Op. cit., p. 168. 
327 NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 608. 
328 SILVA, Marcelo Cardozo da. Op. cit., p.  168. 
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Tal dispositivo, embora constitua um avanço democrático, melhor seria se 

determinasse que a autuação em flagrante não poderia ser realizada sem a 

presença do defensor do conduzido, ainda que nomeado pela autoridade apenas 

para o ato. 

 

A assistência efetiva de advogado para o preso em flagrante e que se 

encontra, portanto, fragilizado em razão dessa situação também tem a finalidade de 

diminuir a disparidade de poderes entre o detido e o Estado. Ademais, a assistência 

de advogado protege concretamente o preso pelo aconselhamento e compreensão 

técnica e lhe propicia o exercício pleno da garantia contra a auto-incriminação, que 

tem relevante função na autodefesa que poderá ser exercida por ocasião do 

interrogatório policial329. 

. 

 A imediata intervenção do advogado também faculta ao acusado obter 

informações sobre a natureza da infração que lhe é imputada, assegura o direito a 

assistência de intérprete, se for o caso, e auxilia muitas vezes a minorar a pressão 

que é exercida sobre o acusado, preservando os seus direitos330.  

 

Além disso, a presença do advogado no ato da lavratura do flagrante é 

sumamente importante a fim de permitir imediata oportunidade para pleitear o 

relaxamento da prisão arbitrária ou a liberdade provisória, mediante petição a 

autoridade judiciária competente ou a impetração de habeas corpus nos casos em 

que esta medida seja necessária331. 

 

 

7.5. Direito à identificação dos responsáveis pela prisão e pelo interrogatório 

do preso 

 

O direito fundamental do preso à identificação dos responsáveis por sua 

prisão e por seu interrogatório tem o escopo de evitar que se empreguem meios de 

                                           
329 SILVA, Marcelo Cardozo da. Op. cit., p. 167-168. 
330 SAAD, Marta. Op. cit., p. 203. 
331 SAAD, Marta. Op. cit., p. 203. 
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coação ilícitos na realização da captura do agente, bem como no interrogatório a 

que é submetido o preso332. 

 

A nosso ver, esta garantia está vinculada ao princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana. 

 

A identificação dos responsáveis pela prisão assume compromisso 

democrático na medida “em que exterioriza repúdio cabal a prática ditatorial e 

policialesca das prisões por desconhecidos que, policiais ou não, privavam 

“suspeitos” da liberdade, tudo em nome de um Estado autoritário” 333. 

 

Tal identificação permite a reconstrução dos atos que culminem em eventual 

abuso e facilita as responsabilizações pessoais dessas atividades ilícitas334, 

permitindo, na subseqüente fase da instrução criminal, o esclarecimento, perante o 

órgão judicial competente, das circunstâncias demonstrativas da ofensa à 

integridade física ou moral do preso335.  

 

Malgrado se cuide de dispositivo constitucional auto-executável, conforme 

destaca Rogério Lauria Tucci, seria desejável a sua regulamentação, não apenas 

para precisar o estabelecimento da forma da identificação do responsável, ou 

responsáveis, pela eventual arbitrariedade, mas também para completar 

legislativamente o modus procedendi da apuração da violência praticada. O 

legislador, segundo o mesmo autor, poderia se orientar pelo disposto no artigo 136, 

parágrafo 3º., incisos  I e II da Constituição Federal que, na vigência do estado de 

defesa, faculta ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial336. 

                                           
332 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e Garantias individuais no processo penal brasileiro, cit., p. 274. 
333 CHOUKE, Fauzi Hassan. Op. cit., p. 91. 
334 SILVA, Marcelo Cardoso da. Op. cit., p. 156. 
335 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e Garantias individuais no processo penal brasileiro, cit., p. 275. 
336 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e Garantias individuais no processo penal brasileiro, cit., p. 276. 
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8. DA DOCUMENTAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE 

 

 

8.1. A autoridade com atribuição para lavratura do auto de prisão em flagrante 

 

Ocorrendo a prisão do agente nos moldes do artigo 302 do Código de 

Processo Penal, ou seja, em estado de flagrância, se dá início ao inquérito policial, 

cuja peça inicial é o próprio auto de prisão em flagrante337. 

 

Portanto, o auto de prisão em flagrante é ato concernente à polícia 

judiciária, que é exercida pelas autoridades policiais, nos termos do artigo 4º. do 

Código de Processo Penal. 

  

Conforme dispõe o artigo 144, inciso IV e parágrafo 4º, da Constituição 

Federal, compete à Polícia Federal exercer, com exclusividade, as funções de 

polícia judiciária da União, enquanto às polícias civis dos Estados, incumbem, 

ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de 

infrações penais, exceto as militares. 

 

Em vista disso, entendemos que a autoridade que tem atribuição para a 

lavratura do auto de prisão em flagrante é apenas o delegado de polícia federal ou 

estadual. 

 

Assim, não concordamos com o entendimento de autores, como Daniela 

Cristina Rios Gonçalves338, Damásio Evangelista de Jesus339, Guilherme de Souza 

Nucci340 e Tales Castelo Branco341, que admitem a possibilidade de lavratura do auto 

de prisão em flagrante por magistrado, nos termos da parte final do artigo 307 do 

Código de Processo Penal. 

                                           
337 LIMA, Marcellus Polastri. Manual de processo penal. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 
90. 
338 GONÇALVES, Daniela Cristina Rios. Prisão em flagrante. São Paulo: Editora Saraiva, 2004, p. 74. 
339 JESUS, Damásio E. de. Código de Processo Penal anotado. 23ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
248. 
340 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado, 8ª. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2008, p. 602. 
341 BRANCO, Tales Castelo. Da prisão em flagrante. 5ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 73. 
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Entendemos que o referido dispositivo não foi recepcionado pela atual 

Constituição Federal. Em primeiro lugar porque “adotado o sistema acusatório puro 

pela Constituição de 1988, não mais pode se admitir que o juiz venha a se tornar 

inquisidor, afastando-se de sua posição de imparcialidade”342. Em segundo lugar 

porque, como acima se expôs, as funções de polícia judiciária são privativas de 

autoridades policiais federais ou estaduais. 

 

Assim, essas autoridades, como não possuem poderes para a formalização 

da prisão, podem, como qualquer do povo, promover a prisão-captura, 

encaminhando, a seguir, o preso à autoridade com poderes para a lavratura do auto 

de prisão em flagrante343.  

 

Também discordamos de Daniela Cristina Rios Gonçalves344 e Guilherme 

de Souza Nucci345 quando sustentam que agentes florestais, conforme dispõe o 

artigo 33, b, da Lei 4.761/65, têm atribuição para lavratura de autos de prisão em 

flagrante. Isto porque lavrar autos de prisão em flagrante constitui uma das 

atividades típicas de polícia judiciária, exclusiva de delegados de polícia estaduais e 

federais, como destaca Marcelo Cardozo da Silva: 

Apenas o órgão que detenha atribuições de polícia judiciária poderá 
formalizar a prisão-captura, lavrando o auto de prisão em flagrante e 
constituindo a prisão administrativa. 
Não resta dúvida de que qualquer uma das polícias deve, verificando o 
cometimento de crime sujeito à prisão em flagrante, promover a prisão-
captura. Acontece, contudo, que a lavratura do auto de prisão apenas 
pode ser feita por autoridade com atribuição para o exercício de funções 
de polícia judiciária, a quem deve ser encaminhado, imediatamente, o 
preso.346. 
 

Entendemos que, mesmo nos casos de crimes cometidos no interior da 

Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, o auto de prisão em prisão em 

flagrante só pode ser lavrado por autoridade policial, em que pese o teor da Súmula 

397 do Supremo Tribunal Federal. 

 

                                           
342 LIMA, Marcellus Polastri. Manual de Processo Penal, cit. p. 548. 
343 SILVA, Marcelo Cardozo da A prisão em flagrante na Constituição. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 
2007, p. 182/183. 
344 GONÇALVES, Daniela Cristina Rios. Op. cit., p. 70. 
345.NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., 602.  
346 SILVA, Marcelo Cardozo da. Op. cit., p. 178. 
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Esta Súmula dispõe que: “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”. 

 

Todavia, cumpre lembrar que esta Súmula foi editada em 1964, sob a égide 

de outra Lei Maior, que não previa a atribuição exclusiva dos delegados de polícia 

estaduais e federais para a realização de tal ato, como fez a atual Constituição 

Federal, no seu artigo 144, parágrafo 1º, inc. IV e parágrafo 4º.347. 

 

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela nulidade de auto de prisão 

em flagrante lavrado por presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito, sob o 

fundamento que o referido parlamentar não preenchia a condição de autoridade com 

atribuição para o ato348. 

 

Sérgio Ricardo de Souza e Willian Silva também sustentam que mesmo em 

situações em que a legislação especial não exclui a instauração de inquérito por 

outra autoridade administrativa (art. 33, “b”, da Lei 4.771/65) ou da Súmula 397 do 

STF, que menciona o poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal, a autoridade policial civil ou militar (nos crimes militares) é que está 

legitimada a formalizar os atos de documentação da prisão em flagrante. É que se 

cuida “de medida que constitui exceção à regra de que a prisão decorre das 

chamadas cláusulas de jurisdição (CRFB, art. 5º., LXI) e, como tal, não pode receber 

interpretação ampliativa e prejudicial às garantias individuais" 349 

 

Entendemos, ainda, que somente os delegados de policia federais possuem 

atribuição para a lavratura do auto de prisão em flagrante na hipótese de crime cuja 

competência para o processamento e julgamento seja da Justiça Federal350. 

 

                                           
347 DAURA, Anderson Souza. Inquérito policial: competência e nulidades dos atos de polícia judiciária. 
2ª. ed. Curitiba: Juruá, 2008, p. 124. 
348 HC n. 73.035-DF, rel. Ministro Carlos Veloso, DJU 19/12/1996. 
349 SOUZA, Sérgio Ricardo de. SILVA, William. Manual de processo penal constitucional: pós reforma 
de 2008. Rio de Janeiro: Forense, 20008, p. 529. 
350 SILVA, Marcelo Cardozo da. Op. cit., p. 173. 
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José Damião Pinheiro Machado Coogan, argumentando com as Leis 

Orgânicas da Magistratura e do Ministério Público, sustenta que, nos crimes 

inafiançáveis cometidos por membros da Magistratura e do Ministério Público, a 

autoridade policial pode efetuar a prisão em flagrante dessas autoridades, mas não 

pode presidir a lavratura do respectivo auto. Este, segundo o autor, deve ser 

lavrado, respectivamente, pelo Presidente do Tribunal e Procurador Geral de 

Justiça351. 

 

Tal posição é defendida por Marcellus Polastri Lima, sob o fundamento de 

que a atribuição para apurar eventuais delitos praticados por membros do Ministério 

Público é exclusiva do Procurador-Geral de Justiça, e do Presidente do Tribunal, 

para os crimes praticados por Magistrados352. 

 

Todavia, em nosso juízo, não lhes assiste razão. O argumento invocado por 

José Damião Machado Cogan, no sentido que as Leis Orgânicas dessas Instituições 

determinam que a comunicação do ocorrido e a apresentação do preso ao 

Presidente do Tribunal ou ao Procurador Geral será efetuada imediatamente não 

autoriza a conclusão de que o auto deve ser lavrado por essas autoridades. 

 

Ora, o militar, que pode ser autuado em flagrante pela autoridade policial, 

em qualquer hipótese de infração penal, também deve ser apresentado 

imediatamente à autoridade militar mais próxima, sem prejuízo da lavratura do auto, 

nos termos do artigo 74 do Estatuto dos Militares353. 

 

Portanto, em nosso entendimento, a exigência da apresentação imediata do 

magistrado ao Presidente do Tribunal não constitui empecilho para a lavratura do 

auto pela autoridade policial quando se cuida de infração inafiançável cometida por 

magistrado ou membro do Ministério Público. 

 

                                           
351 COGAN, José Damião Pinheiro Machado. Da prisão em flagrante de membros do Ministério 
Público e Magistratura. In: Revista dos Tribunais, São Paulo: RT, ano 92, v. 810, p. 451-457, abril 
2003.  
352 LIMA, Marcellus Polastri. A tutela cautelar no processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, 
p. 231. 
353 Lei 6880/80. 
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Havendo indício da prática de crime por Magistrado ou membro do 

Ministério Público, devem os autos ser encaminhados, de imediato, à autoridade a 

quem cabe apurá-los (Presidente do Tribunal ou Procurador-Geral de Justiça). Se 

essas Leis Orgânicas determinam que os “autos” devem ser remetidos 

imediatamente a essas autoridades, é óbvio que, quando se trata de crime 

inafiançável, também estão se referindo aos autos de prisão em flagrante. 

 

A prevalecer o entendimento esposado pelos dois autores citados, muitas 

vezes seria impraticável a lavratura do auto de prisão em flagrante contra essas 

autoridades, pois, nos termos do artigo 306, parágrafos 1º. e 2º, do Código de 

Processo Penal, o auto deve ser ultimado em vinte e quatro horas, com a entrega da 

nota de culpa ao conduzido. 

 

Num país de dimensões continentais como o Brasil, se um membro do 

Ministério Público ou da Magistratura de um estado da federação praticar um delito 

inafiançável em estado distante, como o preso poderia ser conduzido à presença 

dessas autoridades para a lavratura, em tempo hábil, do auto de prisão em 

flagrante? 

 

 Como é evidente, não basta apresentar o preso. È necessário que o 

condutor, as testemunhas e a vítima, caso possível, sejam apresentados à 

autoridade que irá lavrar o auto. 

 

Além disso, as testemunhas têm o direito de ser ouvidas na Comarca onde 

residem (art.222 do Código de Processo Penal).  Assim, não estarão obrigadas a ser 

encaminhadas ao Presidente do Tribunal ou Procurador Geral de Justiça de um 

estado distante, ainda que isto seja possível, apenas para ser inquiridos por essas 

autoridades em auto de prisão em flagrante. 

. 

 Concordamos com os autores supracitados no sentido de que é atribuição 

exclusiva do Procurador Geral e do Presidente Tribunal apurar os crimes praticados 

por magistrados e membros do Ministério Público. 
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Todavia, como dispõe a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 

8625/93), em seu artigo 41, parágrafo único (citada por José Damião Pinheiro 

Machado Coogan como fundamento da impossibilidade da lavratura de auto de 

prisão em flagrante contra essas autoridades), em caso de prática de crime por 

membro do Ministério Público competirá ao Procurador Geral, recebendo os 

respectivos autos, ”dar prosseguimento à apuração”. 

 

Ora, “dar prosseguimento à apuração” significa continuar investigação que 

já foi iniciada. E esta, evidentemente, pode começar pelo auto de prisão em 

flagrante. 

 

. Destarte, não vislumbramos, na lei citada, nenhuma incompatibilidade 

entre a lavratura do flagrante pela autoridade policial e a apuração a ser realizada 

posteriormente pela Procuradoria. 

 

A autoridade policial, portanto, não pode presidir apurações de crimes 

imputados a juizes e promotores. Todavia, pode lavrar o auto de prisão em flagrante 

contra essas autoridades, em caso de crime inafiançável, competindo ao Presidente 

do Tribunal ou ao Procurador Geral dar continuidade à apuração iniciada por aquele 

ato procedimental. 

 

Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, ambos membros do 

Ministério Público Paulista, tratando da prisão de integrantes dessa instituição, em 

posição que também se aplica à prisão de Magistrados, entendem que o Procurador 

Geral de Justiça não tem o poder de determinar a lavratura de autos de prisão em 

flagrante contra Promotores de Justiça: 

... sem embargo da respeitável opinião de Hugo Nigro Mazzilli (1998, p. 
94) – para quem o Procurador-Geral tem o poder de determinar a 
lavratura do auto de prisão – entendemos que a apresentação do 
membro do Ministério Público ao Procurador-Geral de Justiça tem por 
escopo permitir que o Chefe do Parquet avalie a regularidade formal da 
constrição à liberdade de locomoção e, ainda, lhe assegure a 
prerrogativa de ser custodiado ou recolhido à prisão domiciliar ou à  sala 
especial de Estado Maior, por ordem e à disposição  do Tribunal 
competente (cf. art. 223 da Lei Orgânica Estadual do Ministério Público 
de São Paulo). No entanto, ao reverso do que ocorre com os membros 
do Congresso Nacional (CF, art..53, parágrafo 3º.), ele não tem o poder 
de deliberar sobre a sua manutenção ou relaxamento. 
Em outras palavras, se o Procurador-Geral de Justiça verificar, quando 
da apresentação do preso, que a prisão não está formalmente em ordem 
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ou que não estão presentes os requisitos que autorizariam a manutenção 
da custódia cautelar, incumbe-lhe dar ciência desse fato ao Tribunal e 
pleitear, conforme o caso, o relaxamento da prisão ou a concessão da 
liberdade provisória (CPP, arts. 310 e  ss.)”354. 

  

Em tais condições, reputamos inconstitucional o artigo 92, caput, do novo 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determina que o auto 

de prisão em flagrante contra magistrado seja lavrado pelo Presidente do Tribunal ou 

Desembargador do Órgão Especial designado especialmente para o ato, in verbis: 

Art. 92. O Presidente do Tribunal de Justiça ou, na impossibilidade, o 
Vice-Presidente, será comunicado, imediatamente, da prisão, 
conduzindo-se o detido, ato contínuo e obrigatoriamente, à sua presença 
ou de desembargador do Órgão Especial designado, especialmente, para 
a lavratura do flagrante.355. 

 

Os tribunais, por expressa disposição constitucional, devem elaborar seus 

regimentos “com observância das normas de processo” (Constituição Federal, art. 

96, I, “a”). Ocorre que o Código de Processo Penal e a Lei Orgânica da Magistratura 

não autorizam os presidentes de tribunais a lavrar autos de prisão em flagrante 

contra magistrados, que, como se expôs, constitui atribuição exclusiva das 

autoridades policiais quando se cuidar de crimes inafiançáveis. 

 

Concluímos, portanto que, com exceção das infrações penais militares, 

conforme dispõe expressamente o artigo 144, parágrafo 4º., última parte da 

Constituição Federal, o auto de prisão em flagrante só pode ser lavrado por 

delegado de polícia estadual ou federal. 

 

 

8.2. O local da lavratura do auto de prisão em flag rante 

 

Como já exposto, somente o delegado de polícia estadual ou federal pode 

lavrar o auto de prisão em flagrante. O auto deve ser lavrado no local onde ocorreu a 

prisão, ainda que a infração tenha sido praticada em outro (artigo 290 do Código de 

Processo Penal), salvo se inexistir  autoridade onde foi efetivada a prisão (artigo 308 

do Código de Processo Penal). 

                                           
354 DEMERCIAN, Pedro Henrique e MALULY, Jorge Assaf. Curso de processo penal. 4ª. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009, p. 154. 
355  Sítio www..tj.sp.gov.br, visitado em 23 de fevereiro de 2010. 
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Apesar dessa disposição legal, a jurisprudência dominante entende que não 

é causa de nulidade do flagrante o fato do auto ser lavrado em local diverso da 

prisão, pois não se pode cogitar de incompetência ratione loci da autoridade policial 

em razão desta não possuir jurisdição356, mas apenas atribuição357.  

 

Amparados por essa posição jurisprudencial, agentes das chamadas 

delegacias especializadas, particularmente a que se dedica em Sâo Paulo à 

investigação do tráfico de drogas, efetuam prisões em flagrante em cidades no 

interior do Estado de São Paulo ou da Grande São Paulo e apresentam o preso em 

sua sede na capital para lavratura do auto, violando a regra do artigo 308 do Código 

de Processo Penal358. 

 

É certo que essas delegacias especializadas podem instaurar inquéritos ou 

efetuar diligências relativas a fatos ocorridos em qualquer localidade do Estado 

como, aliás, permite, genericamente, o artigo 22 do Código de Processo Penal. 

 

Todavia, como assinala José Barcelos de Souza: 

Isso não significa, entretanto, que, existindo autoridade no lugar em que 
se efetivar a prisão, ou, na falta, em lugar próximo, possa o preso ser 
levado a uma daquelas especializadas, arbitrariamente, contrariando-se 
o sentido da lei, que determina seja o auto lavrado no lugar da prisão, ou, 
não havendo autoridade no lugar, em lugar mais próximo. O transporte 
do preso para lugar diferente daquele em que ocorreu a prisão, salvo se 
nele não houver autoridade policial, não é autorizado pela lei, sendo, 
portanto, abusivo, além de viciar o auto que vier a ser lavrado em lugar 
outro que não o determinado pela lei.”359.   

 

Além disso, essa prática ilegal e abusiva pode dificultar, em certos casos, a 

assistência da família e de advogado, que é assegurada ao conduzido pela 

Constituição Federal. 

 

                                           
356 GRINOVER, Ada Pellegrini, FERNANDES, Antonio Scarance e GOMES FILHO, Antonio 
Magalhães. As nulidades no processo penal. 10a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 339. 
357  MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 10a. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 89. 
358 GONÇALVES, Daniela Cristina Rios, Op. cit.,  p. 74. 
359 SOUZA, José Barcelos de. A defesa na polícia e em juízo: teoria e prática do processo penal. 6ª. 
ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 208. 
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Note-se que essa praxe não é recomendada pela Delegacia Geral de 

Polícia do Estado de São Paulo, como se verifica do seu Manual de Polícia 

Judiciária: 

Costumeiramente, os policiais civis realizam capturas em flagrante e 
apresentam os capturados à autoridade policial a que estão 
hierarquicamente subordinados, sem a preocupação relacionada à 
competência definida na legislação processual. Trata-se de medida 
ilegal, que pode ocasionar a própria nulidade do feito, com sérios 
prejuízos à Justiça Criminal360. 

 

Assim, como já decidiu acertadamente antigo julgado do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, não pode prevalecer o auto de prisão em flagrante lavrado por 

autoridade de comarca diversa daquela em que se efetuou a prisão361. 

 

A prevalecer entendimento contrário, o policial que pertence a essas 

delegacias especializadas pode apresentar o preso na sede da sua instituição, em 

São Paulo, ainda que a prisão tenha sido realizada em Comarca do Interior, do 

Litoral ou da Grande São Paulo, deslocando a competência da autoridade judiciária 

do local da prisão para o exame da legalidade do auto, o que constitui um rematado 

absurdo.  

 

 
8.3. O auto de prisão em flagrante 

 

Realizada a prisão captura, quer seja feita por policiais ou qualquer pessoa 

do povo, ela precisa ser documentada por meio da lavratura do auto de prisão em 

flagrante, conforme determina o artigo 304 do Código de Processo Penal. 

 

A autoridade com atribuição para lavratura do auto é o delegado de polícia 

estadual ou federal, como vimos. 

 

Apresentado o preso, deve a autoridade policial, preliminarmente, verificar 

se existe o estado de flagrância. 

                                           
360 São Paulo (Estado). Policia Civil. Manual de polícia judiciária: doutrina, modelos, legislação.  
Coordenador QUEIROZ, Carlos Alberto Marchi de. São Paulo: Delegacia Geral de Polícia, 2000, p. 
141. 
361 RT 268/74. 



 97

 

O primeiro fiscal da prisão é a própria autoridade policial. Portanto, é seu 

dever reprimir qualquer ilicitude ocorrida antes da apresentação do preso362. 

 

Considerando o poder discricionário da autoridade policial e inexistindo 

norma nesse sentido, o delegado de polícia não é obrigado a autuar em flagrante 

todo cidadão que lhe é apresentado como autor de ilícito penal363. 

 

Concordamos com Guilherme de Souza Nucci,364 quando assinala que a 

autoridade policial, em que pese a redação do artigo 304, parágrafo 1º. do Código de 

Processo Penal365, não deve iniciar a lavratura do auto sem ter certeza, pela 

narrativa oral do condutor, das testemunhas e até do preso, de que realmente houve 

flagrante por um fato típico. 

 

Assim, não é necessário que o delegado ouça formalmente todos os 

envolvidos para só então declarar insubsistente o auto e relaxar a prisão. 

 

Caso tenha dúvida a respeito da ocorrência de flagrante, o delegado deve 

instaurar inquérito policial, se for o caso, para a perfeita apuração dos fatos, ou 

lavrar um boletim de ocorrência, caso entenda que não ocorreu infração penal. 

 

Todavia, não pode a autoridade policial, a pretexto da ocorrência de alguma 

excludente de ilicitude ou de culpabilidade, deixar de lavrar o auto, como afirma 

Hélio Tornaghi: 

  
A lei brasileira foi, a meu ver, prudente. Deixar ao executor da prisão a 
faculdade de apreciar a existência da causa de ilicitude é 
demasiadamente arriscado. Só o juiz poderá fazer esse juízo de valor e 
terá de agir com toda prudência. O que a autoridade policial pode e deve 

                                           
362 SILVA, Marcelo Cardozo da. Op. cit., p. 97. 
363 RT 728/540 e RT 748/639. 
364 NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 605. 
365 Código de Processo Penal. Artigo 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. Parágrafo 1º. Resultando das respostas 
fundada suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto nos casos 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. 
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fazer, em cumprimento de preceito constitucional (Const. Federal, art. 
153, parágrafo 12) é comunicar ao juiz a prisão. A remessa de cópia do 
auto de flagrante possibilitará à autoridade judiciária avaliar as 
circunstâncias em que a infração houver sido praticada366. 

 

A autoridade deve também observar, previamente, se há pedido ou 

autorização da vítima ou de seu representante legal quando se tratar de crimes de 

ação penal privada ou condicionada a representação. 

 

O delegado de polícia tem discricionariedade para decidir no caso concreto 

se lavra o auto de prisão em flagrante ou elabora termo circunstanciado367. 

 

Se, por exemplo, o agente que lhe é apresentado porta pequena quantidade 

de droga, pode-se tratar, como na maioria das vezes, de  usuário, ou de traficante 

que foi surpreendido nessas condições. Assim, incumbe ao delegado deliberar se 

autua o agente em flagrante por tráfico ou se elabora termo circunstanciado 

apoiando-se no disposto no artigo 52, inciso I, da Lei de Drogas368 . 

 

Do mesmo modo pode decidir o delegado de polícia, ainda que de forma 

transitória, se a infração praticada pelo agente se inclui naquelas cuja pena máxima 

não excede a dois anos, cumulada ou não com multa, como sustentam Pedro 

Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly: 

Em outras palavras, o Delegado de Polícia, nessa oportunidade, deve 
deliberar – ainda que de forma provisória – se a infração penal praticada 
se insere naquelas cuja pena máxima não excede a dois anos, cumulada 
ou não com multa (art. 61) e, mais do que isso, se o preso fará jus às 
benesses constantes da lei e não se acha numa das situações 
impeditivas previstas no art. 76, parágrafo 2º... 369. 

 

                                           
366 TORNAGHI, Hélio Bastos. Instituições de processo penal. 2ª ed. 3o. vol. São Paulo: Saraiva, 1978, 
p. 283. 
367 DEMERCIAN, Pedro Henrique e MALULY, Jorge Assaf. Curso de processo penal. 4a. ed. Rio de 
Janeiro: Forense,  2009, p. 192. 
368 Art. 52.. Findos os prazos a que se refere o art. 51 desta Lei, a autoridade policial judiciária, 
remetendo os autos do inquérito ao juízo: I – relatará sumariamente as circunstâncias do fato, 
justificando as razões que a levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da 
substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação 
criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.   
369 DEMERCIAN, Pedro Henrique e MALULY, Jorge Assaf. Op. cit., p. 192. 
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Portanto, como arrematam os mesmos autores, na prisão em flagrante 

“somente o delegado de polícia pode decidir neste momento, ainda que 

provisoriamente, qual é a correta classificação jurídica a ser dada ao fato”370. 

 

A formalização do auto, por outro lado, deve ser realizada imediatamente 

após a apresentação do preso. Tal providência potencializa a eventual diminuição do 

tempo de segregação e vai propiciar o imediato funcionamento dos mecanismos de 

controle  sobre a prisão, otimizando as garantias do conduzido371. 

 

Antes da Lei 11.113/2005, o auto de prisão em flagrante consistia numa ata 

de texto corrido, inteiriça, contendo no preâmbulo o título, a data, o local, o nome e o 

cargo da autoridade e ainda ali constavam as declarações do condutor do preso, os 

depoimentos das testemunhas, as declarações do ofendido (quando possível) e o 

interrogatório do conduzido. A seguir, todas as pessoas que tinham, em qualquer 

condição, participado do ato a assinavam em presença do conduzido, do condutor e 

das testemunhas372.  

 

Todavia, sob o pretexto de que, segundo Damásio E. de Jesus, “atrapalhava 

o bom andamento dos serviços policiais”373, essa regra foi alterada. 

  

A principal inovação constitui na desnecessidade de que o auto seja 

assinado por todas as testemunhas ouvidas na ocasião.  

 

Assim, ouvido o condutor, geralmente um policial, será logo dispensado, 

entregando-se a ele cópia do termo e recibo do preso. 

 

Note-se que na redação anterior, a lei dispunha, de forma cautelosa, que a 

leitura do auto deveria se dar na presença do conduzido, do condutor e das 

testemunhas374. 

 

                                           
370 DEMERCIAN, Pedro Henrique e MALULY, Jorge Assaf. Op. cit., p. 192. 
371 SILVA, Marcelo Cardozo da. Op. cit., p. 97. 
372 ACOSTA, Walter P. O processo penal. 22ª. ed. Rio de Janeiro:  Editora do Autor, 1989, p. 39/40. 
373 JESUS, Damásio de. Código de Processo Penal anotado, cit., p. 245. 
374 ACOSTA, Walter P. Op. cit., p. 39. 
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Com o intuito de se apressar a ultimação da documentação do flagrante, o 

legislador acabou permitindo a substituição de um só auto, inteiriço, formal e seguro, 

por diversos termos, o que possibilita que se ouça o condutor, as testemunhas, a 

vítima e o conduzido na ordem que a autoridade policial bem entender, tornando 

impossível ao juiz que irá examinar o auto verificar essa irregularidade, salientada 

por Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães 

Gomes Filho: 

Nesse sentido, a ordem na inquirição é imperativa: primeiro é ouvido o 

condutor, depois as testemunhas e a vítima, se encontrada, por fim o 

indiciado, é indispensável que este seja o derradeiro a falar no auto e sua 

manifestação será balizada pelo que afirmaram as testemunhas e o 

ofendido (TACrimSP, HC 61.64, RT 489/360); ...375 

 

Além disso, a dispensa do condutor e das testemunhas logo após a 

assinatura dos respectivos termos não permite, ou pelo menos dificulta, a eventual 

acareação entre eles. 

 

Desde a edição da Lei 11.113/2005 também não é necessário que todos os 

envolvidos assistam a lavratura do auto para só então o assinarem. A cada 

depoimento colhido, a autoridade cuidará para que seja lido e dispensará o 

depoente. 

 

Não é preciso muito esforço para se depreender que a inovação legislativa 

pouco se preocupou com as garantias que devem cercar esse ato de tamanha 

importância e que foram sensivelmente reduzidas a pretexto de agilização na sua 

lavratura. 

 

Portanto, como os atos, que antes eram todos consignados numa só ata, 

tornaram-se autônomos376, pode ocorrer que a autoridade policial esqueça de  

encaminhar ao Juízo competente alguma peça, que pode ser, inclusive, o 

depoimento de uma testemunha que favoreça o conduzido, impedindo que o 

magistrado tome conhecimento disso. 

                                           
375 GRINOVER, Ada Pellegrini, FERNANDES, Antonio Scarance e GOMES FILHO, Antonio 
Magalhães. Op. cit.,  p. 341. 
376 FREITAS, Jaime Walmer de. Prisão temporária. 2ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 69 . 
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Assim, como admitem Sérgio Ricardo de Souza e William Silva, o auto de 

prisão em flagrante ficou reduzido a “uma mera assentada ou ata, com o resumo dos 

fatos ocorridos e uma menção às declarações que a ele serão anexadas...”377 

 

Como é sabido, com o advento da informática, a lavratura do auto de prisão 

em flagrante foi muito facilitada, pois os modelos dessas peças já se encontram 

arquivados nas memórias dos computadores da polícia, exigindo um tempo bem 

menor para a sua execução378. 

 

Em nossa percepção, essa inovação da legislação era desnecessária, pois 

foi prejudicial ao conduzido, reduzindo as formalidades do ato e, por via de 

conseqüência, as suas garantias, mormente se o Poder Judiciário insistir em não 

reconhecer como obrigatória a assistência de defensor na lavratura do auto de 

prisão em flagrante. 

 

Com a inovação legislativa, a autuação em flagrante se divide em três fases, 

conforme dispõe o artigo 304 do Código de Processo Penal:  

a) a apresentação do conduzido;  

b) a oitiva do condutor, testemunhas, vítima e conduzido; 

c) o auto de prisão em flagrante. 

 

No auto de prisão em flagrante se faz um resumo dos trabalhos, contendo a 

decisão da autoridade acerca da prisão e do recolhimento do preso (art. 304, 

parágrafo 1º. do Código de Processo Penal), encerrando-se com a assinatura do 

escrivão e da autoridade que determinou a lavratura. 

 

                                           
377 SOUZA, Sérgio Ricardo de e SILVA, William. Op. cit., p. 534. 
378 O Manual de Polícia Judiciária, editado pela Delegacia Geral de Polícia do Estado de São Paulo, 
traz em seu bojo nada menos que oito modelos de auto de prisão em flagrante, nos quais se verifica 
que, em determinados casos, basta preencher os nomes e qualificações das pessoas envolvidas 
(São Paulo (Estado). Policia Civil. Manual de polícia judiciária: doutrina, modelos, legislação. 
Coordenador QUEIROZ, Carlos Alberto Marchi de. São Paulo: Delegacia Geral de Polícia, 2000, p. 
150/160).   
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Na vigência da redação anterior do artigo 304 do Código de Processo 

Penal379, a jurisprudência de nossos Tribunais firmou o entendimento no sentido de 

que o condutor era sempre considerado como testemunha380. 

 

No entanto, com a nova redação dada pela Lei 11.113/2005 ao citado 

dispositivo legal, a figura do condutor foi destacada, pois a autoridade logo deve 

ouvi-lo, entregando-lhe cópia do termo e recibo de entrega do preso, colhendo em 

seguida a oitiva das testemunhas que o acompanharam. 

 

De tal forma, apesar de alguns autores381 persistirem em sustentar que, 

para a validade do auto, basta ouvir o condutor e uma testemunha, pensamos que a 

lei hoje exige a oitiva do condutor e pelo menos duas testemunhas, como adverte 

Vicente Greco Filho: 

A redação atual separou formalmente  as declarações do condutor e das 
testemunhas, de modo que aquele não pode mais se computado como 
testemunha. O auto deverá conter, então, além do condutor, duas ou 
mais testemunhas, o que, na prática, pode trazer problemas sérios para a 
lavratura, porque o crime que tem a tendência da clandestinidade nem 
sempre é passível de ter duas ou mais testemunhas além do condutor. A 
intenção da lei, contudo, é clara: a validade do flagrante depende da 
existência do condutor e de pelo menos duas testemunhas.382. 

 

Vale ressaltar que não concordamos com Jaime Walmer de Freitas, quando 

assinala que se “o preso estiver hospitalizado, for surdo-mudo ou estrangeiro, lavra-

se o auto, consignando-se o motivo que impediu a colheita de sua versão sobre os 

fatos”383. 

 

Ora, por força do artigo 6º, inciso V, do Código de Processo Penal, o 

interrogatório policial deve obedecer, em linhas gerais, as formalidades do realizado 

em juízo. E neste ato, o juiz deve providenciar que o surdo ou mudo seja interrogado 

                                           
379 Artigo 304 do Código de Processo Penal (revogado pela Lei 11.113/2005). Art. 304. Apresentado o 
preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e 
interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se o auto, que será por todos 
assinado.  
380 JESUS, Damásio E. de. Código de Processo Penal anotado,  cit., p. 245. 
381 DEMERCIAN, Pedro Henrique e MALULY, Jorge Assaf. Curso de processo penal, cit., p. 62; 
BONFIM, Edílson Mougenot. Código de processo  penal anotado. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 472; 
FREITAS, Jayme Walmer de. Op. cit.,  p. 69. 
382CRECO FILHO, Vicente.  Manual de processo penal. 7ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 257. 
383 FREITAS, Jayme Walmer de. Op. cit.,  p. 69.  
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na forma do artigo 192 do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi 

dada pela Lei 10.792/203. 

 

Destarte, ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas que ele 

responderá oralmente (artigo 192, I, do Código Processo Penal). Ao mudo as 

perguntas serão formuladas por escrito e do mesmo modo ele dará as respostas 

(artigo 192, II, do Código de Processo Penal). Ao surdo-mudo as perguntas serão 

formuladas por escrito e do mesmo modo dará as respostas (artigo 192, III, do 

Código de Processo Penal).  

 

Caso o interrogando não saiba ler nem escrever, intervirá no ato, como 

intérprete e sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo (artigo 192, parágrafo 

único do Código de Processo Penal). 

 

Portanto, o Código de Processo Penal dá aos presos em flagrante 

portadores de necessidades especiais de natureza fonoauditiva tratamento 

diferenciado, para igualá-los aos demais presos, como exige o princípio 

constitucional da isonomia. 

  

Se o interrogando não falar a língua nacional, o interrogatório deverá ser 

realizado por meio de intérprete, nomeado pela autoridade policial, como dispõe 

expressamente o artigo 193 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela 

Lei 10.792/2003. 

 

Na hipótese do preso se encontrar hospitalizado, nada impede que a 

autoridade policial o ouça, caso seja possível, no próprio local, como já decidiu o 

Supremo Tribunal Federal384. 

 

Vicente Greco Filho também entende que o auto deve ser lavrado na 

presença do preso, ainda que num hospital385. 

 

                                           
384 RTJ 113/577. 
385CRECO FILHO, Vicente.  Manual de processo penal, cit., p. 257. 
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Caso não seja possível ouvir o conduzido, deve-se dar defensor a ele, como 

assinalam Tales Castelo Branco386 e Walter P. Acosta387, com apoio em Ary Franco. 

 

Nesse sentido decidiu o Tribunal Federal da Terceira Região: 

Traduz ilegalidade a lavratura de auto de prisão em flagrante sem a 
presença do acusado, de defensor ou curador designado para 
representá-lo e sem a expedição de nota de culpa. Cabe ao juiz verificar 
o cumprimento das formalidades constitucionais  e legais do auto de 
prisão em flagrante para decidir sobre seu relaxamento. A manutenção 
da prisão com base exclusiva na versão apresentada por policial em auto 
de prisão em flagrante viciado não pode prevalecer. Acusado primário, 
sem antecedentes, com residência fixa, emprego lícito e família 
constituída, que ademais se encontra hospitalizado em razão de disparos 
de arma de fogo produzidos pelo policial que procedeu à prisão. 
Indemonstrada a necessidade da prisão. ( 2ª. Turma. HC 9603.049381. 
Rel. Sylvia Steiner. DJU 04.09.1996). 

 

O preso não deve ser estimulado pela autoridade a ficar em silêncio, 

embora deva ser advertido que isto é direito seu, como já se expôs neste estudo. 

Muitas vezes o preso quer dar a sua versão sobre o fato que causou sua prisão, 

exercendo a autodefesa, e é convencido a calar-se apenas para apressar a 

ultimação do auto de prisão em flagrante. 

 

A Delegacia Geral de Polícia de São Paulo não recomenda essa conduta da 

autoridade:  

Lamentavelmente, algumas autoridades policiais, e seus agentes, 
induzem o acusado, no momento do interrogatório, a somente “falar em 
juízo”, perdendo oportunidade de obter dados informativos sobre a 

natureza e os motivos da infração penal que está sendo apurada388 . 
 

Tal comportamento da autoridade policial também não se recomenda 

porque o silêncio do conduzido, no interrogatório policial, mesmo depois da 

Constituição Democrática de 1988, ainda continua a ser interpretado em certas 

decisões de nossos Tribunais em prejuízo da defesa: 

Repugna à razão isto de alguém aguardar, com resignação de Jó, o 
momento do interrogatório judicial para só então lavrar protesto de 
inocência. O que prefere o silêncio – aliás direito que a Constituição 
assegura a todo o acusado ( art. 5º. n. LXIII) – é certo que não confessa 

                                           
386 BRANCO, Tales Castelo. Op. cit., p. 112/113. 
387 ACOSTA, Walter P. Op. cit., p. 41/42. 
388 São Paulo (Estado). Polícia Civil. Manual de Polícia Judiciária: doutrina, modelos, legislação. 
Coordenador QUEIROZ, Alberto Marchi de. São Paulo: Delegacia Geral de Polícia, 2000, p. 142. 
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a autoria do delito, mas também não a nega “ ( TACRIM -Ap. 1.373.195/6 
–  Rel. Juiz Carlos Biasotti  - 15ª. Cam. – j. 22.5.2003, v.u.)389. 

 

No mesmo sentido: 

Ementa oficial: Embora a opção pelo silêncio derive de previsão 
constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido 
desfavorável ao réu, pois a reação normal do inocente é proclamar, com 
insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se para prestar 
esclarecimentos apenas em juízo.  (TACRIM, Ap. 943.093/3 – Rel. Juiz 
Renato Nalini  - 11ª. Câm. –  j. 22.06.95 – v.u)390. 

 

 Se o preso se recusar a assinar o auto, ou não souber assinar, ou estiver 

impossibilitado de fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por duas 

testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença do conduzido (artigo 304, 

parágrafo 3º., do Código de Processo Penal). 

 

 

8.4. A nota de culpa 

 

Ao final da autuação será dada a nota de culpa ao preso com o motivo da 

prisão, o nome do condutor e das testemunhas, no prazo de vinte e quatro horas, 

contadas da prisão (artigo 306, parágrafo 2º. do Código de Processo Penal), que 

corresponde ao prazo para conclusão da lavratura do auto, como já decidiu o antigo 

Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo391. 

 

Todavia, como assinala Damásio E. de Jesus: 

De ver-se que com a atual redação do dispositivo (Lei 11.449, de 15 de 
janeiro de 2007), o auto de prisão em flagrante deve ser enviado ao juiz 
competente em 24 (vinte e quatro) horas da prisão (art. 306, parágrafo 
1º). Dessa forma, a lavratura do auto deverá ser concluída em prazo 
inferior a 24 (vinte e quatro) horas contadas da prisão, a fim de que haja 
tempo hábil para se efetuar a remessa de cópias ao juiz.392 . 

 

De qualquer modo, o prazo para que cópia do auto seja encaminhada ao 

juiz competente é de vinte e quatro horas. 

 

                                           
389 Apud AMARO, Mohamed Código de Processo Penal na expressão dos tribunais. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 252. 
390 RT 419/458. 
391 RJTaCrim 48/310. 
392 JESUS, Damásio E. de. Código de Processo Penal anotado,  cit., p. 247. 
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A entrega da nota de culpa ao preso já foi incluída no rol das garantias 

constitucionais (Constituição do Império, art. 179, no.VII  e Constituição de 1946, art. 

141, parágrafo 25). 

 

Essa garantia perdeu o status constitucional e atualmente constitui mera 

previsão da lei ordinária (art. 306, parágrafo 2º. do Código de Processo Penal , com 

a redação da Lei 11.449/2007). 

 

Nesse documento, como se expôs, devem constar as razões da prisão, o 

nome da autoridade que a determinou, do condutor e das testemunhas (artigo 306, 

parágrafo 2º.  do Código de Processo Penal). 

 

Com o exame desses dados é possível verificar a legalidade da prisão. 

 

Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães 

Gomes Filho assinalam que “a simples exigência desse ato representa sério 

obstáculo aos abusos que possam ser eventualmente praticados pelos órgãos 

policiais”.393. 

 

Entretanto, os mesmos autores concordam que a falta de menção do motivo 

da prisão no referido documento não acarreta a nulidade do flagrante, a menos que 

exista a demonstração do prejuízo e, por não se tratar de previsão constitucional, 

tampouco de finalidade essencial prevista no artigo 564, III, do Código de Processo 

Penal, o mais correto é considerar tal vício como mera irregularidade que autoriza, 

apenas, o reconhecimento de nulidade simplesmente relativa. 

 

Essa posição é prestigiada pela jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal394. 

 

A própria ausência da nota de culpa, como já se decidiu, não vicia o auto de 

prisão em flagrante, não passando de mera irregularidade395. 

                                           
393 GRINOVER, Ada Pellegrini, FERNANDES, Antonio Scarance e GOMES FILHO, Antonio 
Magalhães. Op. cit.,   p. 343. 
394 RT 433/455. 
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Nessa conformidade, é possível que alguém - como já vimos neste trabalho 

- seja preso em flagrante sem efetiva assistência de advogado e que, além disso, 

sequer tome conhecimento concreto do real motivo de sua prisão, conforme a 

jurisprudência de nossos Tribunais. 

  

Ora, tal situação, em nossa percepção, é incompatível com o Estado 

Democrático de Direto, proclamado na Constituição Federal.  

 

De fato, a nota de culpa é “o primeiro instrumento formal de ciência da 

acusação, entregue ao acusado, antes da culpa formada, quando preso em flagrante 

delito ou pela prisão temporária”396. 

 

Com a nota de culpa se assegura ao preso o cumprimento da garantia 

constitucional que lhe confere o direito à identificação dos responsáveis pela sua 

prisão397.  

 

De tal modo a importância da nota de culpa não pode ser subestimada, pois 

a sua entrega ao acusado preso é da tradição do direito brasileiro, tanto que já 

figurou, como se expôs, como garantia constitucional398. 

 

 

8.5. A comunicação da prisão à Defensoria Pública 

 

A Lei 11.449/2007 deu nova redação ao artigo 306 do Código de Processo 

Penal e nele introduziu o parágrafo 1º., com a seguinte redação: 

Dentro em 24 (vinte e quatro) horas depois da prisão será encaminhado 
o auto de prisão em flagrante acompanhado de todas as oitivas colhidas 
e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral 
para a Defensoria Pública. 

                                                                                                                                    
395 RT 615/321. 
396 POZZER, Benedito Roberto Garcia. Correlação entre acusação e sentença no processo penal 
brasileiro. São Paulo: IBCCRIM, 2001, p. 93. 
397 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Direito processual penal. Tomo II. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2007, p. 140. 
398 SAAD, Marta. O direito de defesa no inquérito policial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 
274. 
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Caso o autuado não aponte o nome de seu advogado, a autoridade policial 

deve comunicar a prisão em flagrante não apenas ao juiz, mas, igualmente, à 

Defensoria Pública. 

 

Segundo Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio 

Magalhães Gomes Filho, tal inovação é salutar, pois, na sua grande maioria, as 

pessoas não tem advogado constituído porque não podem pagar seus honorários399. 

 

Conforme os mesmos autores, com essa providência se procura superar a 

odiosa desigualdade entre o acusado abonado e aquele menos favorecido400. 

 

Todavia, bem examinada a questão, a nosso juízo, na verdade a lei 

processual procura apenas legitimar uma situação de desigualdade entre aquele 

agente que teve assistência jurídica no ato da prisão e o menos favorecido, que foi 

autuado sem defensor. 

 

Ora, a defesa posterior à autuação em flagrante, como é evidente, não tem 

a mesma eficácia daquela realizada desde a lavratura do auto. 

 

Portanto, quem não pode pagar, ao arrepio do principio da igualdade, não 

tem o mesmo tratamento daquele que tem condições de contratar um defensor para 

assisti-lo na autuação em flagrante. 

 

 Assim, o legislador perdeu, a nosso ver, boa oportunidade para determinar, 

em sintonia com a Constituição Federal, igual tratamento jurídico a todos aqueles 

sujeitos à prisão em flagrante, sem distinção alguma, como já se expôs neste 

trabalho e como convém a um Estado Democrático de Direito.  

 
 

8.6. A apresentação espontânea do agente á autorida de 

                                           
399 GRINOVER, Ada Pellegrini, FERNANDES, Antonio Scarance e GOMES FILHO, Antonio 
Magalhães. Op. cit., p. 347. 
400 GRINOVER, Ada Pellegrini, FERNANDES, Antonio Scarance e GOMES FILHO, Antonio 
Magalhães. Op. cit., p. 347. 
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Prevalece na doutrina401 e na jurisprudência402 o entendimento de que não é 

lícito prender em flagrante quem se apresenta espontaneamente à autoridade após 

a prática de crime. 

  

Tal posição decorre da exegese do artigo 304 do Código de Processo 

Penal, que dispõe que o preso deve ser apresentado à autoridade competente, o 

que pressupõe que isto seja feito por um condutor. 

 

Assim, o preso deve ser levado por alguém à presença da autoridade, pois, 

como esclarece Norberto Avena, “fosse diferente, teria utilizado o art.304 a 

expressão  “apresentando-se alguém a autoridade competente...”403. 

 

Todavia, se o agente se apresenta à autoridade policial em plena execução 

de um delito permanente a prisão em flagrante será legítima. Assim, se alguém 

portando grande quantidade de drogas ilícitas, se apresenta a autoridade, esta 

deverá autuá-lo em flagrante, como dispõe o art. 303 do Código de Processo Penal, 

combinado com o art. 307 do mesmo diploma legal, sem necessidade, no caso, de 

qualquer apresentação feita por condutor, pois o crime estará sendo cometido na 

presença da própria autoridade. 

                                           
401 AVENA, Norberto. Processo penal esquematizado.  Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 
2009, p. 795. 
402 RT 536/386; RT 549/416; RT 652/321 e RT 691/338. 
403 AVENA, Norberto. Op. cit., p. 795. 
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9. DA APRESENTAÇÃO DO PRESO EM FLAGRANTE AO JUIZ CO MPETENTE 

 

 

Como salienta Tales Castelo Branco, o preso em flagrante deveria ser 

imediatamente apresentado ao juiz, que, de pronto, poderia resolver os mais 

delicados problemas inerentes à sua liberdade, impedindo a concretização de muitas 

prisões ilegais, abusivas e desnecessárias404. 

 

Tendo em vista que a Constituição Federal e o Código de Processo Penal 

não determinam a apresentação imediata do preso ao juiz, este só vai ter contato 

pessoal com o agente autuado em flagrante quando o interrogar. E este ato, 

conforme a recente reformulação da legislação processual penal é o último a ser 

realizado na instrução criminal (artigo 400 do Código de Processo Penal). 

 

Na hipótese de prisão em flagrante relativa à Lei de Drogas, esse contato 

pode ser ainda mais postergado, pois a segregação do agente autuado em flagrante 

por infração a esta lei pode ser estendida a sessenta dias (art. 51 e parágrafo único, 

da Lei 11.343/20060) , fato que provocou a justa reação de Samuel Miranda Arruda: 

“Mas o legislador foi ainda mais longe. Previu a possibilidade de duplicação desse 

prazo “mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária”. Assim, o 

prazo para conclusão do inquérito com indiciado preso chegaria a absurdos 60 

dias.”405.  

 

Entretanto, rápido exame do direito comparado revela a preocupação das 

legislações de alguns países democráticos no sentido de apresentar sem demora ao 

juiz competente aquele que é preso em flagrante. 

 

Assim, na Espanha, o detido em flagrante deverá ser apresentado ao juiz no 

prazo máximo de vinte e quatro horas (art. 496 da LECrim); na Alemanha (StPO, 

parágrafo 128) o detido deverá ser conduzido ao juiz, em cuja jurisdição tenha 

ocorrido a detenção, de imediato ou, quando muito, no dia seguinte e em Portugal, o 

                                           
404 BRANCO, Tales Castelo. Da prisão em flagrante. 5a. ed. São Paulo: Saraiva, 2001,  p. 85. 
405 ARRUDA, Samuel Miranda. Drogas: aspectos penais e processuais penais. São Paulo: Método, 
2007, p. 132. 
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Código de Processo Penal (art. 254 a) determina que, no prazo máximo de quarenta 

e oito horas, o preso deverá ser apresentado ao juiz406.  

 

  A Convenção Americana de Direitos Humanos, mais conhecida como 

Pacto de São José da Costa Rica, firmada pelo Brasil e referendada pelo Congresso 

Nacional, por meio do Decreto Legislativo 27/92, em seu artigo 7º., número 5407,  

determina a apresentação do preso, sem demora, ao juiz. 

 

Os tratados internacionais ratificados pelo Brasil, segundo entendimento 

doutrinário consolidado408, possuem índole constitucional. 

 

Assim, suas cláusulas devem ter aplicação imediata e não podem ser 

revogadas por lei ordinária, como salienta Luiz Flávio Gomes: 

Com base nesse último dispositivo [artigo 5º, parágrafo 2º, da 
Constituição Federal], sempre defendemos que os tratados internacionais 
de direitos humanos ratificados pelo Brasil têm índole e nível 
constitucionais, além de aplicação imediata, não podendo ser revogados 
por lei ordinária posterior409. 

 

O Supremo Tribunal Federal, embora não tenha consagrado os tratados 

como normas constitucionais, reconheceu-lhes a eficácia e seu status de direito 

supralegal410. 

 

O fato do Código de Processo Penal ser omisso a respeito da imediata 

apresentação do preso ao juiz competente não constitui óbice à plena aplicabilidade 

dessa medida411. 

 

                                           
406 WEDY, Miguel Tedesco. Teoria geral da prisão cautelar e estigmatizaçao. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 128/129. 
407 Art. 7º, 5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz 
ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais... 
408 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 3a. ed. São Paulo: 
Max Limonad, 1997, p. 82; STEINER, Sylvia Helena de Figueiredo. A Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos e sua integração ao processo penal brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 86.  
409 GOMES, Luiz Flávio. Estado constitucional de direito e a nova pirâmide jurídica. São Paulo: 
Premier Máxima, 2008, p. 32. 
410 GOMES, Luiz Flávio. Estado constitucional de direito e a nova pirâmide jurídica. São Paulo: 
Premier Máxima, 2008, p. 30/31. 
411 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo penal e Constituição. 3a. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 168.  
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Rogério Schietti Machado Cruz lembra que, além do Pacto de São José da 

Costa Rica, o Brasil firmou o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 

Nova Iorque, transformado em norma interna por força do Decreto 592/92, no qual, a 

exemplo do Pacto de São José, em seu artigo 9º., parágrafo 3º,  prevê o dever de 

condução da pessoa presa, sem demora, à presença de um juiz e também ressalta 

que: 

Afigura-se-nos evidente que o efetivo cumprimento desses dispositivos 
legais pelos tribunais pátrios criaria um mecanismo mais célere de 
controle de legalidade da prisão em flagrante, além de servir como 
importante instrumento de minimização de atos violentos contra pessoas 
encarceradas, caracterizadores ou não do crime de tortura412. 
 

Todavia, o Poder Judiciário, até o momento, ignorou esse direito 

fundamental do preso em flagrante, malgrado exista lei federal determinando que em 

cada Comarca funcione um plantão judicial permanente de vinte e quatro horas (art. 

5º. da Lei 7.960/89). 

                                           
412 CRUZ, Rogério Schietti Machado. Prisão cautelar: dramas, princípios e alternativas. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 82.   
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10. DO EXAME DA LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE 

 

 

10.1. Da abertura de vista ao Ministério Público 

 

Comunicada a prisão em flagrante ao juiz competente, com o 

encaminhamento do auto, entendem alguns autores que deve ser dada vista prévia 

ao representante do Ministério Público para analisar a regularidade da prisão413. 

 

Todavia, essa abertura de vista imediata ao Ministério Público não se 

harmoniza com o disposto no artigo 5º., incisos LXII e LXV da Constituição Federal, 

que, respectivamente, determinam que a prisão de qualquer pessoa seja 

imediatamente comunicada ao juiz competente e que a prisão ilegal será 

imediatamente relaxada pela mesma autoridade, pois acarretaria sensível demora 

na verificação pelo magistrado da legalidade daquele ato administrativo. 

 

De fato, como assinalam Sérgio Ricardo de Souza e William Silva, melhor 

se afigura “a abertura de vista posterior à decisão de manutenção ou relaxamento da 

prisão”414, 

 

A vista prévia ao Ministério Público, por idênticas razões, não se justifica 

sequer quando se cuida de prisão em flagrante concernente à Lei de Drogas, 

malgrado em seu artigo 50 conste expressamente que o juiz dará vista do auto de 

prisão em flagrante ao órgão do Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas415. 

 

Nessa diretriz se posiciona Zenildo Bodnar: 

Ademais, a concessão de vista prévia ao Ministério Público irá fragilizar a 
garantia constitucional da comunicação imediata do flagrante ao juízo 
competente, cuja finalidade é exatamente submeter a legalidade/justiça 
da prisão ao crivo do Poder Judiciário para que sejam assegurados em 
plenitude os direitos fundamentais previstos no art. 5º., da Constituição 

                                           
413 GONÇALVES, Daniela Cristina Rios. Prisão em flagrante. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 108, e 
MOREIRA, Rômulo de Andrade. Direito processual penal. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 71/72.. 
414 SOUZA, Sérgio Ricardo de e SILVA, William. Manual de processo penal constitucional: pós 
reforma de 2008. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 535. 
415 Lei 11.343/2006. Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, 
imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será 
dada vista ao órgão do Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas. 
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da República Federativa do Brasil, em especial a garantia de que 
ninguém será mantido na prisão quando a lei admitir a liberdade 
provisória com ou sem fiança. 
A interpretação literal e pobre deste dispositivo seria um grande 
retrocesso em termos de conquistas humanitárias e iria contrariar a 
própria finalidade da nova lei que é também a busca da recuperação e da 
ressocializaçao dos acusados. Esses objetivos não são compatíveis com 
os malefícios do encarceramento, especialmente quando este não é 
necessário, ainda que a prisão seja mantida apenas por 24 horas.416. 

 

 

10.2. Do relaxamento da prisão em flagrante 

 

Recebida a documentação do flagrante, deve o juiz verificar de imediato os 

requisitos formais do auto, bem como se ocorreu o estado de flagrância, por meio da 

análise do que está disposto no artigo 302 do Código de Processo Penal  e relaxar a 

prisão, ao constatar qualquer irregularidade que torne nula a autuação ou caso não 

se caracterize o flagrante,  como determina o artigo 5º. , inciso LXV da Constituição 

Federal. 

 

A prisão em flagrante constitui restrição à liberdade individual, de índole 

administrativa, permitida pela Constituição em caráter excepcional, sem as 

formalidades processuais de prévio controle jurisdicional. De tal modo, as normas 

formais impostas à autoridade policial são indeclináveis. Faltando qualquer delas o 

ato será nulo, nos termos do artigo 564. inciso IV, do Código de Processo Penal417.  

 

Note-se, ainda, que o artigo 4º., letra d, da Lei 4898/65 , dispõe que constitui 

abuso de autoridade o fato de “deixar o juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou 

detenção ilegal que lhe seja comunicada”. 

  

Assim, recebendo os autos da prisão e sendo ela ilegal, deverá o 

magistrado, relaxá-la, sob pena de praticar o referido delito418. 

                                           
416 BODNAR, Zenildo. Participação do Ministério Público no caso de flagrante em crime de drogas. In: 
GOMES, Abel Fernandes et al. Nova lei antidrogas: Teoria, crítica e comentários à lei n. 11.343/06. 
Niterói, RJ : Impetus, 2006, p. 174.  
417 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Vol. I. Campinas: Bookseller, 
1997, p. 160. 
418 FREITAS, Gilberto Passos e FREITAS, Vladimir Passos. Abuso de autoridade: notas de 
legislação, doutrina e jurisprudência à lei 4.898, de 9.12.65. 5ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1993, p. 71.  
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Portanto, o exame da legalidade do auto de prisão em flagrante não pode 

ser postergado, como acontece com freqüência, para o momento em que o juiz 

recebe os autos do inquérito policial419. 

 

 

10.3. Da liberdade provisória 

 

Incumbe ao juiz, ainda, verificar se o conduzido agiu amparado por alguma 

das condições que excluem a ilicitude do fato, como a legítima defesa, o estado de 

necessidade, o estrito cumprimento do dever legal ou o exercício regular de direito, 

conforme dispõe o artigo 310, “caput”, do Código de Processo Penal, concedendo 

ao preso, ouvido o Ministério Público, a liberdade provisória.420 

  

Igual procedimento, conforme dispõe o artigo 310, parágrafo único do 

Código de Processo Penal, deve ser adotado pelo juiz, se verificar pelo exame do 

auto de prisão em flagrante a inocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam 

a prisão preventiva, previstas nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal. 

 

Assim, verificando o juiz que não é o caso de decretação de prisão 

preventiva, manterá a prisão em flagrante – se regular - mas concederá ao acusado 

a liberdade provisória. Portanto, a força prisional do flagrante permanece, pois a 

concessão da liberdade provisória não a anula, até porque se o acusado deixar de 

comparecer a qualquer ato do processo ou surgir motivo para a prisão preventiva, o 

benefício será revogado421. 

. 

Para a concessão da liberdade provisória, em ambos os casos, ou seja, 

com ou sem fiança, é necessário que o flagrante seja válido. Caso contrário, a prisão 

deve ser relaxada, colocando-se o acusado, incondicionalmente, em liberdade, ou, 

                                           
419 LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Vol. II. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2009, p. 66. 
420 MACHADO, Antonio Alberto. Curso de processo penal. 2ª. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 523.  
421 GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. 7ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 268/269. 
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se for o caso, relaxa-se o flagrante por ilegalidade e decreta-se a prisão 

preventiva422. 

 

Frise-se que o artigo 5º., inciso  LXVI,  da Constituição Federal prevê que 

ninguém será levado à prisão, ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade 

provisória, com ou sem fiança. 

 

Assim, ainda que a prisão em flagrante seja legal não poderá subsistir 

quando for possível a liberdade provisória. E o magistrado, portanto, só manterá a 

prisão quando não puder preservar a liberdade. O sistema constitucional, dessa 

forma, só admite a prisão processual absolutamente necessária423. 

 

Até a edição da Lei 11.464/2007 havia restrição à concessão de liberdade 

provisória aos agentes acusados de crimes hediondos, conforme dispunha o artigo 

2º. , inciso II, da Lei 8.072/90. 

 

Com a advento da Lei 11.464/2007, aquele que for preso em flagrante por 

crimes hediondos, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo pode ser contemplado 

com a liberdade provisória424.  

 

Aliás, o crime de tortura, que é assemelhado a hediondo, já permitia a 

liberdade provisória sem fiança conforme o disposto no artigo 1º. Parágrafo 6º.  da 

Lei 9.455/97. 

 

Malgrado a Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), em seu artigo 44, “caput”, vede 

a concessão de liberdade provisória nos crimes previstos nos seus artigos 33, 

”caput”, e parágrafo 1º. e  34 a 37, entendemos que, ainda que se cuide de lei 

especial, ocorreu, no caso,  a revogação dessa limitação com a entrada em vigor da 

11.464/207, que é posterior425. 

                                           
422 GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal, cit., p. 268. 
423 COSTA, Paula Bajer Fernandes Martins da. Igualdade no direito processual penal brasileiro. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 78.  
424 LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Vol. II, cit., p. 
154. 
425 TÀVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal. 3a. ed. 
Salvador: Jus Podivum, 2009, p. 529.  
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A mesma solução se impõe em relação ao Estatuto do Desarmamento  (art. 

21) e a vedação à liberdade provisória prevista no artigo 3º.  da  Lei 9613/ 98, que 

dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e 

valores426. 

 

Entretanto, presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva e 

a sua real necessidade, nada impede seja ela decretada conforme o caso concreto. 

 

Nessa conformidade, o juiz, ao apreciar o auto de prisão em flagrante 

lavrado nessas hipóteses, não fica impedido de conceder a liberdade provisória aos 

agentes presos em flagrante em razão desses delitos. 

 

 

10.4.Da prisão preventiva 

 

O juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deve examinar, como se 

expôs, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, se estão presentes, 

na hipótese, os pressupostos da prisão preventiva e decretá-la, caso necessária e 

cabível427. 

 

Caso decrete a medida, o juiz deve justificar a necessidade da custódia, 

pois a prisão em flagrante não pode se converter de forma automática em prisão 

preventiva, como assinala Antonio Alberto Machado: 

De modo que, não obstante o estado de flagrância, a manutenção do 
preso no cárcere somente será feita com fundamento nos motivos que 
ensejam a prisão preventiva. Isso revela que a prisão em flagrante, na 
verdade, é uma espécie de medida pré-cautelar que, por decisão 
fundamentada do juiz, pode se transformar em prisão preventiva, à luz da 
nossa sistemática processual em matéria de cautelaridade.428 
 

                                           
426 LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional, cit., p. 155. 
427 LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional, cit., vol. 2, p. 
82. 
428 MACHADO, Antonio Alberto. Ob. cit., p. 525. 



 118

Portanto, como destaca Paulo Rangel, “se não houver necessidade de se 

decretar a prisão preventiva, a prisão em flagrante não pode persistir.”429. 

 

Resumindo, em sintonia com o princípio da presunção de inocência, não há 

como manter alguém custodiado em razão da prisão em flagrante, mas tão somente 

se estiverem presentes os motivos que ensejam a prisão preventiva430. 

 

 

10.5. Da fundamentação da decisão proferida no exam e do auto de prisão em 

flagrante 

 

Como anota Daniela Cristina Rios Gonçalves, malgrado a doutrina se 

empenhe em ressaltar a necessidade da motivação da decisão que mantém a prisão  

em flagrante, na prática alguns juizes desconsideram essa exigência prevista na 

Constituição Federal: 

Como praxe forense, o que se observa é que, tão logo recebem o auto de 
prisão em flagrante delito, os magistrados lançam a seguinte decisão, na 
maioria das vezes até já encaminhada datilografada pelo serviço cartorário: 
1) FLAGRANTE FORMALMENTE EM ORDEM; 
2) AGUARDE-SE A VINDA DOS AUTOS PRINCIPAIS431. 

 

Por sua vez, nossos Tribunais, ao analisarem recursos que versam sobre o 

inconformismo decorrente da ausência de motivação dos requisitos legais e 

cautelares do flagrante pelo juiz de primeiro grau, têm mantido, muitas vezes, as 

decisões impugnadas, por entenderem não haver qualquer nulidade”432. 

 

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão relatado pelo Ministro 

Fernando Gonçalves, já decidiu: “Prisão em flagrante. Comunicação. 

Fundamentação. O entendimento pretoriano é no sentido que o fato de a prisão ter 

sido em flagrante delito dispensa o juiz de fundamentar sua necessidade.”433. 

 

                                           
429 RANGEL, Paulo.Direito processual penal. 10ª. ed. Rio de janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 636. 
430 DELMANTO, Fábio Machado de Almeida. Medidas substitutivas e alternativas à prisão cautelar. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 291. 
431 GONÇALVES, Daniela Cristina Rios. Ob. cit., p. 152/153. 
432  GONÇALVES, Daniela Cristina Rios. Ob. cit., p. 153/154. 
433 STJ. 6ª. T. RHC 7150-RS (9800008020), v.u, j, 17.02.1998. 
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Nessa diretriz, também decidiu o mesmo Tribunal, em acórdão relatado pelo 

Ministro Félix Fisher: “Prisão em flagrante. Não é necessária fundamentação para 

ser mantida a custódia cautelar decorrente do flagrante.”434. 

 

Todavia, quando o juiz não analisa o auto de prisão em flagrante e deixa de 

fundamentar sua decisão, na verdade “estará delegando à autoridade policial o 

poder jurisdicional de decretar a prisão provisória dos indiciados, já que o flagrante 

se converte numa autêntica prisão processual.”435. 

 

Diante desse quadro, incompatível com o Estado Democrático de Direito, o 

Conselho Nacional de Justiça preocupado “com as situações de prisão provisória 

com excesso de prazo ou a manutenção de privação de liberdade após o 

cumprimento de sua finalidade”, resolveu, em 27 de janeiro de 2009, editar a 

Resolução número 66, que em seu artigo 1º.  dispõe: 

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, imediatamente, 
ouvido o Ministério Público, nas  hipóteses legais, fundamentar sobre: 
I - a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança , quando a lei 
admitir;  
II - a manutenção da prisão, quando presentes os pressupostos da prisão 
preventiva, sempre por decisão fundamentada e observada a legislação 
pertinente; ou 
III - o relaxamento da prisão ilegal.436. 

  

Ou seja, a bem da verdade, nada mais fez o Conselho do que determinar 

que alguns juizes cumpram a lei processual e a Constituição Federal. 

 

Com a edição dessa Resolução é de se esperar que, doravante, muitas 

prisões irregulares sejam relaxadas de imediato, a fim de se evitar, por exemplo, o 

que ocorreu no Estado de Pernambuco, onde o Conselho constatou que quarenta 

por cento dos presos provisórios entraram na cadeia pela prisão em flagrante. 

Destes, grande parte deveria ter sido solta ou porque cometeram delitos de bagatela 

ou porque, se condenados, teriam direito a cumprir pena em regime aberto437. 

 

                                           
434 STJ. 5ª. T. RHC 6355-SC (9700189139), v.u, j. 06.05.1997. 
435 MACHADO, Antonio Alberto. Ob. cit., p. 524. 
436 Site www.cnj.jus.br, visitado em 10.01.2010. 
437 Tribuna da Magistratura, ano XVIII n. 183, setembro de 2009, pág.26. 
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Fabiana Costa Oliveira Barreto, em estudo sobre a prisão em flagrante em 

casos de furto, concluiu que estes agentes, em sua maioria, são pessoas pobres, 

pouco escolarizadas e sem condições de contratar advogado particular438. 

 

Em relação a esse segmento social, constatou a autora que existe a prática 

generalizada de se permitir a existência automática da prisão provisória, sempre que 

há auto de prisão em flagrante439. Como consequência, muitas dessas pessoas 

permanecem presas por simples inércia, ou seja, pela ausência de decisão judicial 

sobre a necessidade da manutenção da prisão. 

 

Assim, inúmeras pessoas que furtam bens de baixo valor permanecem 

presas por semanas a meses, mormente no Distrito Federal, São Paulo, Recife e 

Belém, conforme apurou a mencionada autora440. 

 

Salienta, ainda, a autora que, operando dessa forma, o sistema de justiça 

criminal tem contribuído para acentuar as desigualdades sociais: 

 

A pessoa que é flagrada furtando pertence a uma classe social mais 
baixa e a outros grupos e etnias mais vulneráveis, que correspondem ao 
estereótipo criminal disseminado na sociedade brasileira. Ao ser flagrada 
furtando, é imediatamente levada ao cárcere, mesmo que haja grande 
chance de que sua condenação seja diferente da pena privativa de 
liberdade.441. 

 

Por tais razões, propugna a autora por reforma na legislação processual que 

impeça a prisão em flagrante nos casos de furto, a exemplo do que ocorre nos 

crimes de menor potencial ofensivo. 

 

O exame detido do auto de prisão em flagrante pelo magistrado, em nossa 

percepção, contribuirá para que tais pessoas sejam restituídas imediatamente à 

liberdade, em homenagem ao princípio da presunção de inocência e para evitar a 

                                           
438 BARRETO, Fabiana Costa Oliveira. Flagrante e prisão provisória em casos de furto: da presunção 
da inocência à antecipação da pena. São Paulo: IBCCRIM, 2007, p. 120/121.  
439 BARRETO, Fabiana Costa Oliveira. Op. cit., p. 120/121. 
440 BARRETO, Fabiana Costa Oliveira. Op. cit., p. 120/121. 
441 BARRETO, Fabiana Costa Oliveira. Op. cit., p. 121. 
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antecipação da pena como regra nessas hipóteses, como também concluiu a autora 

citada442. 

 

Ademais, como já se expôs, não basta uma fundamentação formular ou 

padronizada, devendo o juiz enfrentar a questão e, se for o caso, justificar a 

necessidade do encarceramento, com base no artigo 312 do Código de Processo 

Penal, fundamentando sua decisão, conforme dispõe o artigo 93, IX, da Constituição 

Federal443. 

 

De fato, como assinala Benedito Roberto Garcia Pozzer: 

A prisão em flagrante - resquício da vingança privada - constitui ato de 
força, determinado em providência cautelar da autoridade policial, que 
recolhe o acusado na prisão, sem culpa formada. Constitui exceção à 
prisão por decisão fundamentada da autoridade judiciária competente, o 
que exige, efetivo e concreto, controle de legalidade, a ser realizado, a 
posteriori, quando da verificação dos autos da prisão444.   

 

Cumpre destacar, ainda, que a prisão em flagrante, segundo Gilmar 

Mendes, tem duas funções básicas. A primeira é a de interceptar o evento delituoso, 

impedindo a sua consumação ou o exaurimento dessa consumação. A segunda é a 

de possibilitar a colheita imediata de provas sobre o fato criminoso445. 

 

Portanto, repita-se, a prisão em flagrante não tem o propósito de antecipar a 

pena a ser eventualmente aplicada ao agente apanhado nessa situação. 

                                           
442 BARRETO, Fabiana Costa Oliveira. Op. cit., p. 121/122.  
443  LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional, cit., vol. 2, p. 
84. 
444 POZZER, Benedito Roberto Garcia. Correlação entre acusação e sentença no processo penal 
brasileiro. São Paulo:  IBCCRIM, 2001, p. 99. 
445 MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 
de direito constitucional. 4ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 705. 
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11. A PRISÃO EM FLAGRANTE NO DIREITO COMPARADO 

 

 

Neste passo, estudaremos as legislações referentes à prisão em flagrante 

de alguns países da União Européia, que possuem afinidades com o direito 

processual penal brasileiro. 

 

Com exceção da Alemanha – cuja doutrina e jurisprudência exercem 

enorme influência no meio jurídico brasileiro - optamos por estudar os estatutos 

processuais penais mais modernos daquele continente, ou seja, os da França, Itália 

e Portugal. 

 

 A análise será sucinta e não incluirá outras formas de prisão processual 

existentes nesses países, pois fugiria ao objetivo principal deste trabalho. 

 

 

11.1. Direito alemão 

 

O Código de Processo Penal alemão (StPO), que entrou em vigor há mais 

de um século (1879), não conceitua a prisão em flagrante446. 

. 

Enquanto a lei brasileira é ampla em estabelecer o que é flagrante delito, a 

lei alemã, como destaca Sidnei Agostinho Beneti, se limita às hipóteses “de o agente 

ser surpreendido a praticar o crime ou ser perseguido em seguida a ele e de haver 

suspeita de fuga ou não se poder constatar imediatamente sua identidade”447, como 

dispõe o parágrafo 127 do Código germânico, em tradução do mesmo autor: 

Se alguém for surpreendido em flagrante ou perseguido todos estarão 
autorizados, quando for suspeito de fuga ou não se puder constatar 
imediatamente sua identidade, a detê-lo provisoriamente, também sem 
ordem judicial448. 

 

                                           
446 THORNAGHI, Hélio Bastos. Curso de processo penal. Vol. 2. 9ª. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 
51. 
447 BENETI, Sidnei Agostinho. Prisão provisória: direitos alemão e brasileiro. IN: Revista dos 
Tribunais, ano 80, julho de 1991, vol. 669, p. 269. 
448  BENETI, Sidnei Agostinho. Op. cit., p. 269. 
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 Portanto, qualquer policial ou qualquer pessoa que testemunhe a 

ocorrência de um flagrante delito pode interpelar o agente e prendê-lo, quando sua 

identidade for desconhecida ou existir risco de fuga. O uso da força é permitido 

desde que proporcional ao da agressão, mas o emprego de armas de fogo na prisão 

é reservado aos agentes públicos449. 

 

O detido deve ser apresentado ao juiz da localidade onde ocorreu a prisão 

até o dia seguinte. O juiz, se entender ilegal a custódia ou que seus motivos 

cessaram, colocará o agente em liberdade (parágrafo 127 n. 2 primeira parte 

StPO)450. 

 

A prisão em flagrante, na Alemanha, portanto, tem a duração de um dia, ao 

término do qual o detido será posto em liberdade ou ficará preso por ordem judicial, 

em prisão preventiva, já interrogado e com a prisão comunicada a um de seus 

familiares ou a quem ele indicar (parágrafo 114, letra “b” StPO)451. 

 

 

11.2. Direito francês 

 

O Código de Processo Penal francês dispõe, em seu artigo 53, que se 

classifica como crime ou delito flagrante o que está sendo cometido ou acaba de ser 

praticado. Há também crime ou delito flagrante quando em tempo bem vizinho ao da 

infração a pessoa suspeita é perseguida pelo clamor público ou é encontrada na 

posse de objetos ou apresente traços ou indícios sugerindo que participou de um 

crime ou delito452. 

 

                                           
449 JUY-BIRMAN, Rudolphe. O sistema alemão. IN: DELMAS MARTY, Mireille (organizadora). 
Processos penais da Europa. Tradução Fauzi Hassan Choukr. Rio de Janeio: Lumen Juris, 2005, p. 
59.  
450 BENETI, Sidnei Agostinho. Op. cit., p. 269. 
451 BENETI, Sidnei Agostinho. Op. cit., p. 269. 
452 Code de procédure pénale. Article 53. Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se 
commet actuellement, ou qui vient de se commetre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans 
um temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou 
est trouvée em possession d’objects, ou présente des traces ou indices, laissant penser que’elle a 
participé au crime ou au délit.  
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No caso de flagrante de crime ou delito, punidos com pena de prisão, 

qualquer pessoa pode prender o infrator e encaminhá-lo à unidade policial mais 

próxima (artigo 73 do Código de Processo Penal). 

 

No caso de flagrante de um crime, se o juiz de instrução ainda não tiver sido 

provocado, o Procurador da República pode expedir um mandado de condução 

contra qualquer pessoa suspeita de ter participado da infração (artigo 70, parágrafo 

1º, do Código de Processo Penal). 

 

A detenção do agente pode consistir em simples retenção para efeito de 

verificação de identidade que, neste caso, não pode exceder de quatro horas, e 

também pode assumir a modalidade de guarda à vista (gard à vue), quer para os 

delitos praticados em flagrante, quer para os fins do inquérito preliminar453. 

 

A guarda à vista é o instituto que permite que um oficial de polícia judiciária 

retenha à sua disposição, por até vinte e quatro horas, pessoa contra a qual haja 

fundada suspeita de ter cometido ou tentado cometer uma infração, dando imediato 

conhecimento ao Procurador da República454.  

 

A regra, portanto, é a apresentação imediata do detido ao juiz, em favor da 

menor lesão possível ao direito à liberdade. Qualquer contrariedade que possa 

implicar em maior demora é considerada pelo legislador como tolerável apenas até o 

máximo de vinte e quatro horas 455.  

 

 

11.3. Direito italiano  

 

Conforme dispõe o artigo 382 do Código de Processo Penal italiano, é 

considerado em estado de flagrância quem está cometendo o crime ou quem, 

imediatamente após o crime, é perseguido pela polícia judiciária, pela vítima ou 

outras pessoas ou é surpreendido com coisas ou vestígios que aparentem que 

                                           
453 ALMEIDA, Carlos Alberto Simões de. Medidas cautelares e de polícia no processo penal, em 
direito comparado. Coimbra: Almedina, 2006, p. 101.  
454 ALMEIDA, Carlos Alberto Simões de. Op. cit., p. 101. 
455 ALMEIDA, Carlos Alberto Simões de. Op. cit., p. 101. 
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acabou de cometer o delito. No crime permanente o estado de flagrância perdura 

enquanto não cessar a permanência456. 

 

A lei processual italiana enumera uma longa série de infrações de acordo 

com sua gravidade. Em alguns desses casos, quando ocorrer flagrante, a polícia tem 

a obrigação de realizar a prisão, em outros tem a faculdade de fazê-lo457. 

  

Assim, por exemplo, os agentes policiais são obrigados a prender quem é 

encontrado em flagrante cometendo os crimes de destruição e pilhagem (artigo 380 

“b” do Código de Processo Penal) e têm a faculdade de fazê-lo ou não em crimes de 

apropriação indébita ou fabricação, posse ou utilização de documento falso (artigo 

381, letras “l” e “m- bis”, do Código de Processo Penal). 

 

Se a prisão for realizada pela polícia, ela deve informar imediatamente o 

Ministério Público, o advogado de defesa (artigo 386 1. e 2. do Código de Processo 

Penal) e os parentes da pessoa custodiada (artigo 387 do Código de Processo 

Penal). 

 

O detido deve ser colocado à disposição do Ministério Público o mais rápido 

possível, a quem também deve ser entregue o relatório referente à prisão (artigo 

386.3 do Código de Processo Penal). 

 

O representante do Ministério Público deve verificar a possibilidade da 

validação da prisão junto ao juiz das investigações preliminares, no prazo de 

quarenta e oito horas, caso contrário a medida se tornará inválida (artigo 390.1. do 

Código de Processo Penal) .O juiz decidirá sobre a validação dentro das vinte e 

quatro horas seguintes, em audiência que contará, obrigatoriamente, com a 

presença do custodiado e de seu defensor. Após ouvir o representante do Ministério 

                                           
456 Codice di Procedura Penale. 382.STATO DI FLAGRANZA. 1. È in stato di flagranza chi viene colto 
nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguitto dalla polizia giudiziaria, 
dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o trace dalle quali appaia che egli 
abbia commesso il reato immediatamente prima. 2. Nel reato permanente lo stato de flagranza dura 
fino a quando no è cessata la permanenza. 
457 PERRODET, Antoinette. O sistema italiano. IN: DELMAS MARTY, Mireille (organizadora). 
Processos penais da Europa. Tradução Fauzi Hassan Choukr. Rio de Janeio: Lumen Juris, 2005, p. 
415/416. 
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Público (a menos que ele não compareça, enviando sua manifestação escrita), o 

detido e seu defensor, o juiz decidirá validando ou não a medida, caso contrário, 

determinará a liberação imediata do detido (artigo 391 do Código de Processo 

Penal)458. 

 

  

11.4. Direito português 

 

No processo penal português, a detenção em flagrante se baseia na idéia 

da presencialidade e permanência do ilícito, de tal forma que seja possível, com 

elevado grau de certeza, concluir sobre a autoria do crime459. 

 

O artigo 256 do Código de Processo Penal português define flagrante delito 

como o crime que se está cometendo ou se acabou de cometer460. A lei equipara ao 

flagrante o caso em que o agente, logo após o crime, é perseguido por qualquer 

pessoa ou encontrado com objetos ou sinais que mostrem claramente que acabou 

de o cometer ou nele participar ( art. 265 no. 2). 

 

Em caso de crime permanente, o estado de flagrante delito só persiste 

enquanto se mantiverem sinais que mostrem claramente que o crime está a ser 

cometido e o agente está nele a participar (artigo 256, n. 3 do Código de Processo 

Penal). 

 

Como na doutrina brasileira, é costume distinguir-se na análise da definição 

legal, o flagrante delito, o quase flagrante e a presunção de flagrante461. 

 

                                           
458 PERRODET, Antoinette. Op. cit., p. 416. 
459 ALMEIDA, Carlos Alberto Simões de. Op. cit., p. 49. 
460 Código de Processo Penal. Artigo 256º. – Flagrante delito. 1 – É flagrante delito todo o crime que 
se está cometendo ou se acabou de cometer. 2- Reputa-se também flagrante delito o caso em que o 
agente for, logo após o crime, perseguido por qualquer pessoa ou encontrado com objectos ou sinais 
que mostrem claramente que acabou de o cometer ou nele participar. 3. Em caso de crime 
permanente, o estado de flagrante delito só persiste enquanto se mantiverem sinais que mostrem 
claramente que o crime está ser cometido e o agente está nele a participar. 
461 SILVA, Germano Marques da. Curso de processo penal. Vol. II. 2ª. ed. Lisboa/São Paulo: Editorial 
Verbo, 1999, p. 214. 
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Ocorrendo flagrante e tratando-se de crime punível com pena de prisão, o 

agente deve ser preso por qualquer autoridade judiciária ou entidade policial que 

estiver presente e pode ser detido por qualquer pessoa se alguma dessas entidades 

não estiver presente nem puder ser chamada em tempo hábil (art. 255º.do Código 

de Processo Penal). 

 

Tratando-se de crime cujo procedimento dependa de queixa, a prisão só se 

manterá quando, em ato a ele seguido, o titular do direito respectivo o exercer. 

Tratando-se de crime cujo procedimento dependa de acusação particular, a 

detenção não poderá ser realizada, mas apenas a identificação do infrator ( artigo 

255º. no. 4  do Código de Processo Penal). 

 

Quando a detenção for efetuada por qualquer pessoa que não seja 

autoridade, o detido deve ser imediatamente entregue a uma autoridade judicial ou 

entidade policial, que deve redigir auto sumário de entrega (artigo 255º. no. 2 do 

Código de Processo Penal). 

Assim, como resume Marco Antonio Marques da Silva, na legislação 

portuguesa, a detenção em flagrante é tratada de forma tradicional, exceto no 

tocante à definição do flagrante nos crimes permanentes e por restringir a 

possibilidade de detenção aos casos em que não esteja presente uma autoridade ou 

esta não possa ser acionada em tempo hábil462. 

 

O agente deve ser imediatamente libertado por qualquer entidade que tiver 

ordenado ou procedido a detenção ou pela autoridade a quem tiver sido 

apresentado, logo que se tornar manifesto que a detenção foi efetuada por erro 

sobre a pessoa ou fora dos casos em que era legalmente admissível ou quando a 

medida se tornou desnecessária ( artigo 261º, do Código de Processo Penal). 

 

No prazo máximo de quarenta e oito horas deverá ser efetuada a 

apresentação do preso ao juiz, que decidirá sobre a prisão cautelar aplicável (artigo 

254º, do Código de Processo Penal), nomeadamente a prisão preventiva, ou o 

                                           
462 SILVA, Marco Antonio Marques da. A reforma do direito processual penal português – celeridade e 
garantias constitucionais. In: SILVA, Marco Antonio Marques da (coordenador). Tratado temático de 
processo penal. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 323. 
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colocará em liberdade, nos termos do artigo 261º. do Código de Processo Penal 

acima comentado.  

 

 

11.5. Cotejo com o direito brasileiro 

 

Da análise – ainda que perfunctória – das hipóteses de prisão em flagrante 

vigentes nos países acima mencionados, chega-se à conclusão que são bastante 

semelhantes às previstas nos artigos 302 e 303 do Código de Processo Penal 

brasileiro, expostas e criticadas neste trabalho. 

 

O grande e democrático diferencial consiste no fato da extrema 

preocupação existente na legislação processual desses países no sentido de 

apresentar o preso em flagrante, no menor espaço de tempo possível, à autoridade 

judiciária, o que não ocorre no Brasil, malgrado nosso país seja signatário de dois 

tratados internacionais comprometendo-se à rápida apresentação do preso ao juiz, 

como se demonstrou no capítulo pertinente desta dissertação. 
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12. A PRISÃO EM FLAGRANTE NO PROJETO DO NOVO CÓDIGO  DE 

PROCESSO PENAL 

 

Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei n. 156/2009, do Senado 

Federal463, que trata de um novo Código de Processo Penal. O Projeto é baseado 

em anteprojeto de uma Comissão de Juristas, coordenada pelo Ministro do Superior 

Tribunal de Justiça Hamilton Carvalhido e tem como Relator-Geral o Procurador 

Regional da República Eugênio Pacelli de Oliveira. 

 

Na Exposição de Motivos do Anteprojeto a Comissão reconhece a manifesta 

incompatibilidade entre os modelos normativos do Código atual e a Constituição 

Federal e admite que a legislação em vigor está atrelada à diminuição das garantias 

individuais. 

 

Revela a Comissão preocupação com o respeito aos direitos individuais, 

salientando que estes não são favores do Estado, mas exigência indeclinável no 

Estado democrático de Direito. 

 

Segundo a Comissão, o modelo proposto para o Novo Código se preocupa 

em introduzir em seu texto uma perspectiva garantista, sem prejuízo da celeridade 

dos procedimentos e sem diminuir a eficácia do Direito Penal. 

 

 

12.1. Das diretrizes da prisão em flagrante 

 

No tocante às medidas acautelatórias, entre as quais se inclui a prisão em 

flagrante, o Projeto adotou quatro principais diretrizes: 

 

A primeira é no sentido de convergir para o princípio constitucional de 

presunção da não-culpabilidade, salientando que a prisão e outras formas de 

                                           
463 Brasil. Senado Federal. Comissão de Juristas Responsável pela Elaboração do Anteprojeto de 
Reforma do Código de Processo Penal. Anteprojeto de Reforma do Código de Processo Penal. 
Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2009. 
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intervenção sobre a pessoa humana somente se justificam em face de sua concreta 

necessidade, reafirmando, desse modo, a natureza excepcional da prisão cautelar. 

 

A segunda diretriz deixa claro que o processo cautelar deve ser 

compreendido na estrutura básica do modelo acusatório, que é explicitado no 

Anteprojeto. 

 

A terceira perspectiva é guiada pelo princípio da proporcionalidade, que foi 

acolhido expressamente entre os princípios fundamentais do futuro Código e 

vislumbrado como desdobramento do Estado Democrático de Direito e do devido 

processo legal (artigos. 1º. e 5º. LIV, da Constituição Federal). Assim, fica vedada no 

Anteprojeto a aplicação de medida cautelar que, em tese, seja mais grave que a 

pena decorrente de eventual sentença condenatória. Preocupou-se o Anteprojeto  

com o desmedido crescimento do número de presos provisórios como conseqüência 

do excessivo apelo à prisão provisória sem comprovação de eventuais benefícios 

que esse demasiado apego ao encarceramento tenha trazido à sociedade brasileira. 

 

A quarta diretiva levou em conta o princípio da duração razoável do 

processo (artigo 5º., LXXVIII, da Constituição Federal), na medida em que o 

Anteprojeto procura enfrentar o problema do prazo máximo da prisão preventiva. 

 

Estabelecidas essas premissas básicas, nota-se que o Projeto de Lei do 

Senado 156/09, aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em 

17.03.2010464, disciplina a prisão em flagrante em seus artigos 547 a 553465.  

  

 

12. 2. Das espécies de prisão em flagrante 

 

Pretendemos examinar, de forma sucinta, apenas as inovações introduzidas 

pelo Projeto na prisão em flagrante, pois, em vários aspectos, ele repete as 

disposições da lei processual vigente, já comentadas neste trabalho. 

                                           
464 SABATOVSKI, Emílio e FONTOURA, Iara P (Organizadores). Novo código de processo penal. 
Projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. 
Curitiba: Juruá, 2010. 
465 Os dispositivos referidos estão reproduzidos no Anexo I, que integra este trabalho. 
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O Projeto estabelece, em seu artigo 548466, as hipóteses que autorizam a 

prisão em flagrante. 

 

Assim, segundo o Projeto, considera-se em flagrante delito quem: 1o) está 

cometendo a infração penal; 2o) acaba de comete-la; 3o) é perseguido ou 

encontrado, logo após, pela autoridade, pela vítima ou por qualquer pessoa, em 

situação que faça presumir ser o autor da infração. 

 

Verifica-se que o Projeto propõe a supressão da hipótese prevista no inciso 

IV, do artigo 302, do atual Código de Processo Penal, referente ao agente ser 

encontrado, logo depois, com instrumentos, armas ou papéis que façam presumir 

ser o autor da infração. 

 

O Projeto, ao permitir a prisão daquele que é simplesmente encontrado em  

genérica ou incerta situação “que faça presumir ser o autor da infração”, desmente 

sua propalada opção garantista467 e dá ensejo ao arbítrio da autoridade policial, pois 

qualquer situação pode ser interpretada pelo delegado de polícia como “presunção 

de autoria” de uma infração penal, eis que o Projeto não lhe impôs qualquer limite, 

ao arrepio do princípio da presunção de inocência. 

 

De fato, nem ao menos se exige, para a configuração do flagrante no caso 

do simples encontro do agente, que ele esteja de posse de armas, objetos ou papéis 

que façam presumir ser o autor da infração, como prevê a legislação vigente. 

 

O Código de Processo Penal de Portugal, por exemplo, malgrado permita a 

prisão do agente sem perseguição, dispõe que ele deve ser encontrado com objetos 

                                           
466 Projeto de Lei do Senado 156/09. Art. 548. Considera-se em flagrante delito quem: I - está 
cometendo a infração penal; II – acaba de comete-la; III – é perseguido ou encontrado, logo após, 
pela autoridade, pela vítima ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da 
infração; Parágrafo único – Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito 
enquanto não cessar a permanência.  
467 O garantismo deve ser compreendido, sobretudo, como uma teoria de base constitucional, 
orientada para otimizar os direitos fundamentais, assegurar a efetividade desses direitos e evitar a 
arbitrariedade dos poderes públicos. (FELDENS, Luciano. Direitos fundamentais e direito penal. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 67).  



 132

ou sinais que mostrem claramente que acabou de cometer a infração para que a 

situação de fragrante se caracterize468. 

 

O Código de Processo Penal da Nação Argentina, também aqui citado a 

título de exemplo, só permite a prisão em flagrante do agente não surpreendido nem 

perseguido, se ele for encontrado enquanto tem objetos ou apresente vestígios que 

façam presumir veementemente que acaba de participar de um delito469.  

 

Em síntese, o Projeto propõe, neste aspecto, modificar para pior a redação 

do Código atual, concebido na ditadura de Getúlio Vargas, de notória vocação 

autoritária já apontada neste trabalho. 

 

Além disso, contrariando sua anunciada tendência garantista, o Projeto 

introduziu, em seu artigo 22470, a possibilidade da autuação em flagrante, sem prévia 

autorização do ofendido ou de seu representante legal, nos crimes de ação pública 

dependente de representação. Esta hipótese nem mesmo o autoritário legislador do 

Código de Processo Penal atual permitiu, como já se expôs neste estudo.  

 

 

12.3. Do flagrante preparado 

 

O artigo 549 do Projeto, que trata do chamado flagrante preparado, tem 

nítida inspiração na Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Não 

há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua 

consumação”. 

 

                                           
468 Artigo 256º. – Flagrante delito. 1 ...  2- Reputa-se também flagrante delito o caso em que o agente 
for, logo após o crime, perseguido por qualquer pessoa ou encontrado com objectos ou sinais que 
mostrem claramente que acabou de o cometer ou nele participar.  
469 Art. 285. – Flagrancia. Se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido 
em el momento de cometelo o inmediatamente después; o mientras es perseguido por la fuerza 
pública, por el ofendido o el clamor público; o mientras tiene objetos o presenta rastros que hagan 
presumir vehementemente que acaba de participar em um delito.  
470 Projeto de Lei do Senado 156/09. Art. 22. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender 
de representação, não poderá sem ela ser iniciado, salvo nos casos de flagrante delito. 
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Tal espécie viciada de prisão em flagrante, já comentada neste trabalho, 

será considerada nula, agora por expressa determinação legal, caso o Projeto seja 

aprovado. 

 

O parágrafo único do artigo 549 do Projeto, a nosso juízo, está mal redigido, 

pois permite ao intérprete desavisado o entendimento de que o chamado flagrante 

diferido pode ser preparado pela polícia. Na verdade, nesses casos, já explorados 

neste trabalho, a polícia apenas deixa de agir, em determinados momentos, para 

imprimir maior eficácia à investigação. 

 

No flagrante preparado, portanto, existe ação, no prorrogado, omissão. Os 

dois não se confundem.  

 

  

12.4. Do interrogatório do conduzido 

 

Como se verifica dos artigos 63 e 550, parágrafo 2o. do Projeto, o 

interrogatório do investigado será realizado na presença de seu defensor, em 

sintonia com a Constituição Federal que, como defendemos neste trabalho, exige 

que o preso seja assistido por advogado na lavratura do auto de prisão em flagrante. 

 

Ocorre que o Projeto permite (artigo 63, parágrafo primeiro) a lavratura do 

auto sem o interrogatório do conduzido se, por qualquer motivo, não se puder contar 

com a assistência de advogado ou defensor público no local. Nesse caso, a 

autoridade policial, segundo o Projeto, aguardará o momento adequado para realizar 

o interrogatório, salvo se o conduzido manifestar livremente a vontade de ser ouvido 

naquela oportunidade. 

 

A expressão “qualquer motivo”, como é óbvio, equivale, na verdade, a 

motivo algum. Com efeito, se a autoridade, por hipótese, fizer constar do auto que 

não providenciou a intervenção de defensor porque a prisão ocorreu no período 

noturno, o flagrante, segundo o Projeto, será válido. 
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Por outro lado, não atinamos como o conduzido poderá manifestar, sem 

assistência jurídica, “livremente”, a vontade de ser ouvido naquela oportunidade, 

quase sempre cercado de policiais, que muitas vezes figuram como vitimas da 

ocorrência que originou a prisão. 

 

 

12.5. Da vedação da incomunicabilidade do preso 

 

O projeto, em seu artigo 550, parágrafo primeiro, veda terminantemente a 

incomunicabilidade do preso, prevista no artigo 21 do Código atual. 

 

A subsistência da incomunicabilidade do indiciado ainda é polêmica na 

doutrina.  

 

Guilherme de Souza Nucci, que é partidário de sua revogação, sintetiza 

essa divergência: 

Pela revogação da incomunicabilidade: Tourinho Filho (Código de Processo 
Penal comentado, v. 1, p. 66), Mirabete (Código de Processo Penal 
interpretado, p. 62-63), Demercian e Maluly (Curso de processo penal, p. 74-
75), Badaró (Direito processual penal, t. 1, p. 57). Pela manutenção do 
dispositivo: Damásio (Código de Processo Penal anotado, p. 17), Vicente 
Greco Filho (Manual de processo penal, p. 86)471. 

  

Entretanto, o entendimento majoritário, com o qual concordamos, é pelo 

reconhecimento de que tal dispositivo não foi recepcionado pela Constituição de 

1988. O principal argumento em favor dessa tese é a vedação expressa prevista no 

artigo 136, parágrafo terceiro, da Carta da incomunicabilidade do preso no Estado 

de Defesa472. 

 

O Projeto, portanto, porá fim a essa divergência. 

 

 

12.6. Das excludentes de ilicitude na prisão em fla grante 

                                           
471 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado, 8a. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais,  2008, p.  121. 
472 BONFIM, Edílson Mougenot. Código de Processo Penal anotado, 4a. ed. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 70. 
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Outra novidade do Projeto é a possibilidade da autoridade policial 

fundamentadamente deixar de efetuar a prisão vislumbrando a presença de 

qualquer causa excludente da ilicitude (artigo 550, parágrafo 6o.). 

 

Entendemos, como já consta deste trabalho, que essa decisão deve ser 

reservada ao juiz, autoridade isenta para tomá-la. Muitas vezes, a prisão em 

flagrante é realizada por agentes subordinados à própria autoridade policial que vai 

presidir a lavratura do auto, como é o caso das prisões feitas pelas delegacias 

especializadas em São Paulo, e que podem pressionar o delegado para manter ou 

não, conforme o caso, a custódia do conduzido, mormente se algum dos agentes 

estiver envolvido diretamente na ocorrência que originou a prisão. 

 

Norberto Avena, por outro lado, salienta que a autoridade policial deve 

examinar apenas a autoria e a materialidade da infração não lhe cabendo emitir 

juízos de valor concernentes à ilicitude da conduta ou à culpabilidade do investigado. 

Malgrado se refira ao relatório do procedimento policial, a advertência é pertinente à 

prisão em flagrante: 

Assim, entendendo, por exemplo, ter sido o fato praticado ao abrigo de 
excludentes de ilicitude, não pode o delegado de polícia externar sua 
opinião pessoal no relatório, pois se trata de julgamento inadequado à 
natureza do procedimento policial, cujo conteúdo é apenas informativo, 
podendo ser prejudicial à solução final a ser conferida no processo, 
mormente em julgamentos pelo Tribunal do Júri, em que o jurado decide 
pela intima convicção, sem a necessidade de motivar a decisão adotada 
473. 
 

Hélio Tornaghi se manifesta no mesmo sentido: 

O funcionário de polícia, ao praticar atos do inquérito policial, é auxiliar do 
juiz, mas somente no sentido de que lhe cabe apurar a existência do fato e 
da autoria. Não julga e nem sequer opina; não se pronuncia sobre a 
ilicitude do fato, sobre a imputabilidade e a responsabilidade do autor,  
sobre a gravidade do dano ou do perigo etc. Enfim, não influi nem mesmo 
mediatamente no julgamento do juiz. Não o aconselha, não o orienta, não o 
esclarece sobre matéria técnica.474. 

 

                                           
473 AVENA, Norberto. Processo penal esquematizado. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 
2009, p. 135.  
474 TORNAGHI, Hélio Bastos. Curso de processo penal. Vol. 1. 3ª. ed. São Paulo: Saraiva, 1983, p. 
174-  175. 
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Ademais, o Projeto permite que a autoridade examine “qualquer causa 

excludente de ilicitude”. Como se sabe, a lei (artigo 23 do Código Penal) não esgota 

as hipóteses de exclusão da ilicitude. A doutrina reconhece outras causas 

justificativas supralegais.  Flávio Augusto Monteiro de Barros, por exemplo, elenca 

quatro delas, a saber: ação socialmente adequada; princípio da insignificância; 

princípio do balanço dos bens e consentimento do ofendido em relação aos bens 

disponíveis475. 

 

Assim, rigorosamente, o delegado de polícia poderá levar em conta em sua 

decisão todas essas causas em virtude da plasticidade que o Projeto imprimiu ao 

dispositivo. 

 

Por todas essas razões acreditamos que essa decisão, ainda que 

provisória, é tão complexa e abrangente que poderá repercutir na ação penal a ser 

eventualmente instaurada, motivo pelo qual não pode ser tomada por uma 

autoridade administrativa. 

 

 

12.7. Da cópia do auto de prisão em flagrante 

 

O parágrafo 1º do art. 551 do Projeto dispõe que o advogado ou defensor 

público que acompanhar o interrogatório receberá cópia integral do auto.Trata-se de 

salutar inovação, pois a defesa do autuado será agilizada. Como se sabe, muitas 

vezes a burocracia do serviço público dificulta a obtenção dessas cópias, retardando 

providências que poderiam ser tomadas de imediato em favor do preso junto ao 

Poder Judiciário, como o relaxamento da prisão. 

 

 

 12.8. Do exame do auto de prisão em flagrante 

 

                                           
475 BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito penal, parte geral. Vol. 1. 3ª. ed. São Paulo : 
Saraiva, 1999, p. 240.  
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Dispõe o art. 553 do Projeto476, em linhas gerais, que o juiz, ao receber o 

auto de prisão em flagrante deverá: 

a) relaxar a prisão ilegal; 

b) converter a prisão em flagrante em preventiva; quando presentes os seus 

pressupostos legais; 

c) arbitrar fiança ou aplicar outras medidas cautelares mais adequadas às 

circunstâncias do caso; 

d) conceder liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os 

atos do processo, sob pena de revogação. 

 

A grande inovação introduzida pelo Projeto, neste artigo, é a possibilidade 

do juiz aplicar medidas cautelares em substituição à prisão em flagrante, pois todas 

as demais hipóteses estão previstas na legislação vigente. 

 

O Projeto, seguindo o exemplo europeu, como consta expressamente de 

sua Exposição de Motivos, ampliou o espectro das medidas cautelares, vinculou-as 

ao princípio da legalidade, vedando as cautelares inominadas. Previu medidas 

cautelares pessoais  e reais, descreveu-as em todos os seus requisitos, fixou os 

prazos máximos de sua duração e subordinou a sua  aplicação ao princípio da 

proporcionalidade477. 

 

 Como expõe Silvia Barona Vilar, citada por Fábio Machado de Almeida 

Delmanto478, a política de se dar preferência à aplicação de medidas cautelares 

menos severas do que a prisão é relativamente nova, inclusive na Europa. Até 

então, existiam naquele continente, como medidas a afastar a prisão cautelar, tão 

                                           
476 Projeto de Lei do Senado 156/09. Art. 553. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz, no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, deverá: I - relaxar a prisão ilegal; II – converter, 
fundamentadamente, a prisão em flagrante em preventiva; quando presentes os seus pressupostos 
legais; III - arbitrar fiança ou aplicar outras medidas cautelares mais adequadas às circunstâncias do 
caso; ou IV - conceder liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos do 
processo, sob pena de revogação. Parágrafo único. A concessão de liberdade provisória na forma do 
inciso IV deste artigo somente será admitida se o preso for pobre e não tiver condição de efetuar o 
pagamento da fiança. 
477 O exame dessas medidas não é objeto deste trabalho, pois em razão de sua complexidade 
implicaria na elaboração de outro estudo, a exemplo do produzido por Fábio Machado de Almeida 
Delmanto, a seguir citado. 
478 DELMANTO, Fábio Machado de Almeida. Medidas substitutivas e alternativas à prisão cautelar. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 197/198. 
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somente os institutos da liberdade provisória e da fiança, situação que ainda 

permanece nos países latino-americanos.  

 

Rogério Schietti Machado Cruz dá conta que um dos primeiros países a 

perceber a necessidade de criar medidas alternativas à prisão provisória foi a 

França, no início da década de 70, seguida pela Alemanha, Portugal e Itália479. 

 

Destaca ainda o mesmo autor que o polêmico monitoramento eletrônico480,  

que consta do Projeto, já é utilizado, entre outros, em países como o  Canadá , 

Reino Unido,Suécia, Suíça, Holanda, Itália, França, Austrália, Nova Zelândia, 

Singapura e África do Sul, vencendo preconceitos que se mostraram injustificados, 

segundo a sua visão481.  

 

É importante ressaltar que tais medidas poderão ser impostas pelo juiz de 

ofício (artigo 523), apesar do Projeto ressaltar, em sua exposição de motivos, que o 

processo cautelar deve ser compreendido na estrutura básica do modelo acusatório.  

 

Ora, num modelo acusatório não cabe ao juiz tal ativismo, pois essa postura 

é inquisitória e compromete a estrutura dialética e contraditória do processo penal, 

motivo pelo qual é visceralmente inconstitucional482. 

 

 

12.9. Da liberdade provisória 

 

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz, conforme dispõe o 

parágrafo único do artigo 553 do Projeto, somente concederá a liberdade provisória 

sem fiança se o preso não tiver condição de efetuar o seu pagamento483. 

 

                                           
479 CRUZ, Rogério Schietti Machado. Prisão cautelar: dramas, princípios e alternativas. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 173/175. 
480 A monitoração eletrônica de presos foi introduzida no sistema processual brasileiro pela recente 
Lei 12.258/2010 apenas na execução da pena e não como medida cautelar substitutiva da prisão em 
flagrante.  
481 CRUZ, Rogério Schietti Machado. Op. cit., p. 175/177. 
482 LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional, cit., vol. II, p. 
157. 
483 Artigo 553, parágrafo único, transcrito na nota 473. 
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Vislumbramos que o preso pobre, muito provavelmente, será obrigado a 

demonstrar a sua impossibilidade econômica, à custa da prorrogação da sua prisão, 

dificultando, desse modo, a obtenção da liberdade provisória, o que constituiria um 

retrocesso em relação à legislação processual vigente. 

 

Comentando o artigo 350 do Código de Processo Penal, que permite ao juiz 

isentar o preso, por motivo de pobreza, do pagamento da fiança arbitrada, Basileu 

Garcia ressalta que: 

Constituiria irrisório apego a formalidades ociosas exigir-se um documento 
comprobatório de pobreza, quando as provas do fato delituoso 
incidentemente a patenteiem, ou quando este, em si mesmo, a evidencie 
como indisfarçável produto da miséria econômica. Não se devem exigir 
provas convencionais.484. 

 

Assim, entendemos que a simples afirmação de impossibilidade econômica 

feita pelo agente, que poderá ser colhida no próprio auto de prisão em flagrante pela 

autoridade policial, deverá servir de fundamento para a concessão da medida, a 

exemplo do que ocorre no pedido de assistência judiciária gratuita, previsto na Lei 

1060/50. 

 

Caso contrário, o abonado financeiramente pagará a fiança e será colocado 

imediatamente em liberdade, enquanto o desprovido de recursos permanecerá 

preso até provar sua impossibilidade econômica, o que contraria o princípio 

constitucional da igualdade e limita a prerrogativa do juiz de conceder, quando for o 

caso, a liberdade provisória sem fiança. 

 

Finalmente, de forma meritória, a Comissão de Constituição e Justiça do 

Senado Federal propôs a agilização do exame da legalidade da prisão em flagrante 

pelo juiz, fixando para tanto o prazo de vinte e quatro horas485. Entretanto, perdeu 

boa oportunidade para propor que o próprio preso seja encaminhado à presença do 

magistrado em igual prazo. 

                                           
484 GARCIA, Basileu. Comentários ao Código de Processo Penal. Vol. III. Rio de Janeiro: Revista 
Forense, 1945, p. 366.  
485 Art. 553, caput, transcrito na nota 473. 
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CONCLUSÕES 

 

 

De tudo que foi analisado ao longo deste trabalho, podemos articular as 

seguintes conclusões: 

 

Os princípios são as linhas mestras do sistema jurídico e estabelecem os 

limites da atuação do Estado na sociedade contemporânea. A Constituição Federal 

de 1988 consagrou os princípios garantidores dos direitos humanos como 

fundamentos do Estado Brasileiro. A partir de sua vigência, a elaboração, aplicação 

e interpretação das leis brasileiras devem ser norteadas por esses princípios 

constitucionais, dos quais a dignidade da pessoa humana constitui o valor supremo. 

 

 Os dispositivos do Código de Processo Penal que disciplinam a prisão  

devem sofrer uma releitura, na qual os princípios constitucionais devem servir de 

balizas para sua interpretação e aplicação. 

 

Dentre os princípios constitucionais aplicáveis à prisão em flagrante 

destacamos os princípios da dignidade da pessoa humana, da presunção de 

inocência, da legalidade, da igualdade e da proporcionalidade. 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana deve direcionar a interpretação 

da norma a fim de garantir ao cidadão uma vida digna e também evitar a criação de 

situações desiguais e ilegais, ponderando normas e valores. 

 

O princípio da presunção de inocência é muito mais do que uma simples 

regra probatória, possui profunda ligação com a liberdade individual do acusado e 

atua sobre o regime das prisões processuais. Como a prisão em flagrante é 

justificada pela função de impedir que o crime produza conseqüências ulteriores e 

pela exigência de interromper a atividade criminosa, ela pode se conciliar com o 

princípio da presunção de inocência. 
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O princípio da legalidade proclama a liberdade como regra geral. Isto 

equivale a dizer que cada cidadão é livre para fazer o que a lei não lhe proíbe. 

Aplica-se à prisão em flagrante na medida em ninguém poderá ser preso em 

flagrante por fato que não tenha sido anteriormente definido como infração penal ou 

por fato que já não constitua infração penal e, além disso, ninguém poderá ser preso 

em flagrante, a não ser nas hipóteses taxativas previstas no Código de Processo 

Penal. 

 

O princípio da igualdade tem especial aplicação na prisão em flagrante, 

particularmente no tocante à assistência jurídica a ser prestada ao preso pobre no 

momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, para lhe proporcionar o 

mesmo direito de defesa exercido pelo preso rico. 

 

O princípio da proporcionalidade se apresenta como mecanismo apto a 

ponderar direitos, valores e interesses quando estes se encontram em rota de 

colisão. Estabelece as balizas da atuação do magistrado na fixação da tutela 

cautelar pessoal para atingir o difícil equilíbrio entre o direito individual e o dever de 

punir do Estado. Deve ser sempre observado pelo juiz e, em especial, ao receber e 

examinar a comunicação da prisão em flagrante.  

 

A doutrina brasileira, de forma majoritária, classifica a prisão em flagrante 

como medida cautelar. Entendemos que se trata de medida pré-cautelar, pois a 

prisão em flagrante tem caráter administrativo e é realizada por particular ou pela 

autoridade policial sem ordem judicial. A prisão só constituirá verdadeira medida 

cautelar após a decisão judicial ratificatória da prisão em flagrante. 

 

Ainda que não se exija, como no Código do Império, o clamor público para a 

prisão em flagrante, sem a percepção do ato delituoso por alguma testemunha não 

há certeza visual do crime e, por conseqüência, não é possível a prisão em flagrante 

com fundamento no inciso III, do artigo 302 do Código de Processo Penal. 

 

A possibilidade do agente ser autuado em flagrante, simplesmente porque é 

encontrado logo depois da prática da infração com objetos que representam indícios 
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de autoria, prevista no artigo 302, inciso IV, do Código de Processo penal, conflita 

com o princípio constitucional de presunção de inocência e amplia a probabilidade 

de prisão de acordo com o caso concreto, ensejando o arbítrio da autoridade que a 

efetua. 

 

A prisão em flagrante forjada por policiais ou terceiros viola os princípios da 

dignidade da pessoa humana e da legalidade e deve ser imediatamente relaxada. A 

conduta dos agentes que forjaram o flagrante pode configurar o crime previsto no 

artigo 339 do Código Penal (denunciação caluniosa) se, em razão do flagrante 

forjado, ocorrer a instauração de qualquer dos procedimentos elencados nesse tipo 

penal, além do crime de abuso de autoridade, se o agente for considerado 

autoridade, nos termos do artigo 6º. Da Lei 4898/65. 

 

O flagrante esperado não viola qualquer princípio constitucional e é uma 

forma válida de prisão. 

 

O flagrante preparado só existe quando o delito resulta da ação direta do 

agente provocador (policial ou qualquer do povo), que viola os princípios 

constitucionais da dignidade da pessoa humana e da legalidade.  Em razão da 

ausência de vontade e da ocorrência de crime impossível, tal conduta é considerada 

atípica (Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal). Todavia, ainda que exista a 

intervenção prévia do agente provocador, se a consumação de crime era possível ou 

ocorreria de qualquer modo, por exemplo, quando o policial procura comprar droga 

de agente que já estava de posse dela, o caso será de mero flagrante esperado, e 

não provocado, e a prisão será válida. 

 

Quando se cuida de crime permanente, que o estado de flagrante delito só 

perdura enquanto persistirem sinais visíveis que o crime está a ser cometido e o 

agente está nele a participar. A nosso ver, o artigo 303 do nosso Código de 

Processo Penal é absolutamente desnecessário, pois tal hipótese de prisão em 

flagrante já está prevista no artigo 302, I, do Estatuto Processual. 

 

A doutrina se divide a respeito da possibilidade de flagrante nas infrações 

habituais. Concluímos pela sua impossibilidade, porque inexiste precisão para 
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determinar ou justificar o momento do flagrante uma vez que cada ação considerada 

isoladamente não constitui delito. Somente o juiz diante do caso concreto pode dizer 

se a habitualidade se configurou ou não, pois se cuida de matéria de fato, objeto de 

prova e de convicção. 

 

A prisão em flagrante é possível no caso de infração continuada, porque 

cada ação constitui um crime autônomo e colhido o agente na prática de uma delas, 

o flagrante estará caracterizado. 

 

Nos crimes formais a prisão em flagrante deve ser realizada durante ou logo 

após a ocorrência da conduta, pois o resultado é mero exaurimento do crime. 

 

A autuação em flagrante dos autores de infrações cuja ação penal é de 

iniciativa privada ou dependente de representação só poderá ser formalizada se o 

ofendido ou seu representante legal estiver presente por ocasião da captura ou 

comparecer perante a autoridade policial logo a seguir, manifestando o desejo da 

autuação. 

 

É natural que a Constituição Federal fixe garantias fundamentais para a 

realização da prisão em flagrante, porque a liberdade constitui dogma do Estado de 

Direito. A prisão em flagrante deve sempre se subordinar aos parâmetros de 

legalidade estrita, cabendo à autoridade policial observar os direitos do preso 

elencados no artigo 5º., LXII a LXVI da Constituição. 

 

O direito do preso de permanecer calado está vinculado à garantia 

constitucional de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. È dever 

estatal considerar o investigado como um sujeito de direitos e não um meio para a 

obtenção de provas contra ele. O direito contra a auto-incriminação perfaz uma das 

concretizações do princípio da dignidade da pessoa humana.  

 

A Constituição Federal assegura ao preso em flagrante o direito à efetiva 

assistência por advogado. A nosso juízo, a eficácia desse  direito  só será plena se 

ele se estender a todas as pessoas presas em flagrante e não apenas àquelas que 

têm condições econômicas de contratar um profissional, sob pena de se violar o 
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princípio constitucional da igualdade. Quando o preso não tiver advogado 

constituído, o Estado tem a obrigação de nomear um para o exercício de sua defesa, 

pois na fase anterior ao processo não existe contraditório, mas existe defesa. 

 

A falta de assistência de advogado na prisão em flagrante contamina o auto 

de nulidade, que deverá ser declarada pelo juiz que receber a cópia da autuação. 

 

O envio do auto de prisão em flagrante para a Defensoria Pública, nos 

termos do artigo 306 do Código de Processo Penal, não supre a ausência do  

advogado na prisão em flagrante. A defesa posterior à autuação em flagrante não 

tem a mesma eficácia daquela realizada desde a lavratura do auto 

 

O direito do preso à identificação dos responsáveis por sua prisão e por seu 

interrogatório está vinculado ao princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana. Tem o escopo de evitar que se empreguem meios de coação ilícitos na 

realização da captura do agente, bem como no interrogatório a que é submetido.. 

 

A autoridade que tem atribuição para a lavratura do auto de prisão em 

flagrante é apenas o delegado de polícia federal ou estadual. 

 

             A autoridade policial não pode presidir a apuração de crimes imputados a 

juizes e promotores. Todavia, pode lavrar o auto de prisão em flagrante contra essas 

autoridades, em caso de crime inafiançável, competindo ao Presidente do Tribunal 

ou ao Procurador Geral dar continuidade à apuração iniciada por aquele ato 

procedimental. 

  

O auto de prisão em flagrante deve ser lavrado no local onde ocorreu a 

prisão, ainda que a infração tenha sido praticada em outro, salvo se inexistir  

autoridade onde foi efetivada a prisão. 

 

A inovação legislativa na lavratura do auto de prisão em flagrante (Lei 

11.113/2005) reduziu as garantias que devem cercar esse ato a pretexto de agilizar 

a sua formalização. 
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Na hipótese do preso se encontrar hospitalizado, a autoridade policial deve 

ouvi-lo, caso seja possível, no próprio local, como já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal. 

 

O preso não deve ser estimulado pela autoridade a ficar em silêncio, 

embora deva ser advertido que isto é direito seu. Muitas vezes o preso quer dar a 

sua versão sobre o fato que causou sua prisão, exercendo a autodefesa, e é 

convencido a calar-se apenas para apressar a ultimação do auto de prisão em 

flagrante. 

 

O exame dos dados constantes na nota de culpa permite verificar a 

legalidade da prisão em flagrante. A sua ausência, considerada por parte da doutrina 

e da jurisprudência como mera irregularidade, em nossa percepção é incompatível 

como o Estado Democrático de Direito, proclamado na Constituição Federal. 

 

Em consonância com a doutrina e a jurisprudência prevalentes, que não é 

lícito prender em flagrante quem se apresenta espontaneamente à autoridade após 

a prática de crime. 

 

O fato do Código de Processo Penal ser omisso a respeito da imediata 

apresentação do preso em flagrante ao juiz competente, não constitui óbice à plena 

aplicabilidade dessa medida, prevista em acordos internacionais assinados pelo 

Brasil. 

 

Para efetivar as garantias constitucionais da comunicação imediata do 

flagrante ao juízo competente e de que ninguém será mantido na prisão quando a lei 

admitir a liberdade provisória, entendemos que a abertura de vista do auto de prisão 

em flagrante ao Ministério Público não deve ser prévia, mas posterior à decisão de 

manutenção ou relaxamento da prisão. 

 

Recebida a documentação do flagrante, deve o juiz verificar de imediato os 

requisitos formais do auto, bem como se ocorreu o estado de flagrância, por meio da 

análise do que está disposto no artigo 302 do Código de Processo Penal  e relaxar a 

prisão, ao constatar qualquer irregularidade que torne nula a autuação ou caso não 
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se caracterize o flagrante,  como determina o artigo 5º. , inciso LXV da Constituição 

Federal. 

 

Ainda que a prisão em flagrante seja legal não poderá subsistir quando for 

possível a liberdade provisória. O magistrado só manterá a prisão quando não puder 

preservar a liberdade, porque o sistema constitucional só admite a prisão processual 

absolutamente necessária. 

 

O juiz, ao apreciar o auto de prisão em flagrante lavrado nas hipóteses de 

crime hediondo, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo, tortura e crimes 

tipificados no Estatuto do Desarmamento e na Lei de Lavagem de Dinheiro não fica 

impedido de conceder a liberdade provisória aos agentes presos em flagrante. 

 

Para decretar a prisão preventiva do preso em flagrante, o juiz deve 

justificar a necessidade da custódia, pois a prisão em flagrante não pode se 

converter, de forma automática, em prisão preventiva. 

 

O exame detido do auto de prisão em flagrante pelo magistrado, em nossa 

percepção, contribuirá para que pessoas, em sua maioria pobres, presas em 

flagrante por crimes em que há grande probabilidade de que sua condenação seja 

diferente da pena privativa de liberdade, sejam restituídas imediatamente à 

liberdade, em homenagem ao princípio da presunção de inocência e da igualdade.. 

 

Da análise – ainda que perfunctória – das hipóteses de prisão em flagrante 

vigentes na Alemanha, França, Itália e Portugal, percebe-se que são bastante 

semelhantes às previstas no Código de Processo Penal brasileiro. O grande 

diferencial consiste no fato da extrema preocupação existente na legislação 

processual desses países no sentido de apresentar o preso em flagrante, no menor 

espaço de tempo possível, à autoridade judiciária, o que não ocorre no Brasil, 

malgrado nosso país seja signatário de dois tratados internacionais comprometendo-

se à rápida apresentação do preso ao juiz. 
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O Projeto de Lei do Senado n. 156/2009, ao permitir a prisão em flagrante 

de quem é simplesmente encontrado em situação “que faça presumir ser autor da 

infração”, conflita com o princípio constitucional da presunção da inocência.  

 

O referido Projeto de Lei, por outro lado, trouxe inovações que respeitam os 

princípios constitucionais, como a exigência expressa da presença do advogado no 

interrogatório do investigado, a entrega de cópia integral do auto de prisão em 

flagrante ao defensor  e a agilização do exame da legalidade da prisão em flagrante 

pelo juiz, fixando para tanto o prazo de vinte e quatro horas.  

 

A possibilidade do juiz aplicar, de ofício, outras medidas cautelares para 

substituir a prisão, prevista no Projeto de Lei, não se coaduna com o modelo 

acusatório adotado pela Constituição Federal.  

 

Assim, se o Projeto for convertido em lei, a simples afirmação do preso de 

que não possui condições econômicas para pagar a fiança, colhida no próprio auto 

de prisão em flagrante pela autoridade policial, deverá servir de fundamento para a 

concessão da liberdade provisória sem fiança,, sob pena de se obstar o acesso do 

pobre a esse direito e violar o princípio constitucional da igualdade. 
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A prisão em flagrante no Projeto do Novo Código de Processo Penal 
 
Seção II 
Da prisão em flagrante 
 
Art. 547. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes 
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 
 
Art. 548. Considera-se em flagrante delito quem: 
 
I – está cometendo a infração penal; 
 
II – acaba de cometê-la; 
 
III – é perseguido ou encontrado, logo após, pela autoridade, pela vítima ou por 
qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração; 
 
Parágrafo único. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante 
delito enquanto não cessar a permanência. 
 
Art. 549. É nulo o flagrante preparado, com ou sem a colaboração de terceiros, 
quando seja razoável supor que a ação, impossível de ser consumada, só ocorreu 
em virtude daquela provocação. 
 
Parágrafo único. As disposições do caput deste artigo não se aplicam aos casos 
em que seja necessário o retardamento da ação policial, para fins de obtenção de 
mais elementos informativos acerca da atividade criminosa. 
 
Art. 550. Excetuada a hipótese de infração de menor potencial ofensivo, quando 
será observado o procedimento previsto no art. 280 e seguintes, apresentado o 
preso ao delegado de polícia, ouvirá este 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 preso sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada 
inquirição, suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto. 
 
§1º Fica terminantemente vedada a incomunicabilidade do preso. 
 
§2º O interrogatório será realizado na forma do art. 63 e seguintes. 
 
§3º Resultando dos indícios colhidos fundada a suspeita contra o 
conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de ser 
prestada fiança ou de cometimento de infração de menor potencial ofensivo, e 
prosseguirá nos atos do inquérito, se para isso for competente; se não o for, 
enviará os autos à autoridade que o seja. 
 
§4º 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 2 
(duas) pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. 
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§5º Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazêlo, o 
auto de prisão em flagrante será assinado por 2 (duas) testemunhas, que tenham 
ouvido sua leitura na presença deste. 
 
§6º O delegado de polícia, vislumbrando a presença de qualquer causa 
excludente da ilicitude, poderá, fundamentadamente, deixar de efetuar a prisão, 
sem prejuízo da adoção das diligências investigatórias cabíveis. 
 
Art. 551. Observado o disposto no art. 543, em até 24 (vinte e quatro) horas 
depois da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em 
flagrante acompanhado de todas as oitivas colhidas. 
 
§1º Cópia integral do auto de prisão em flagrante será encaminhada à Defensoria 
Pública no mesmo prazo de 24 (vinte e quatro) horas, salvo se o advogado ou 
defensor público que acompanhou o interrogatório já a tiver recebido. 
 
§2º Também no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, será entregue ao preso, 
mediante recibo, a nota de culpa, assinada pelo delegado de polícia, com o 
motivo da prisão, o nome do condutor e o das testemunhas. 
 
Art. 552. Na ausência de autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o 
preso será logo apresentado à da comarca mais próxima. 
 
Art. 553. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, deverá: 
 
I – relaxar a prisão ilegal; ou 
 
II – converter, fundamentadamente, a prisão em flagrante em preventiva, quando 
presentes os seus pressupostos legais; ou 
 
III – arbitrar fiança ou aplicar outras medidas cautelares mais adequadas às 
circunstâncias do caso; ou 
 
IV – conceder liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos 
os atos do processo, sob pena de revogação. 
 
Parágrafo único. A concessão de liberdade provisória na forma do inciso IV deste 
artigo somente será admitida se o preso for pobre e não tiver condição de efetuar 
o pagamento da fiança. 
 
 


