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RESUMO 

 

O presente trabalho busca tratar de tema sensível à sociedade, qual seja, segurança pública, 

violência policial e liberdade. O tema principal e condutor do trabalho, será o instituto da 

prisão em flagrante, analisado sob a ótica das balizas constitucionais. Deste modo, o tema será 

analisado com especial atenção à evolução dos Princípios Constitucionais no pós 1988, ano de 

promulgação da Constituição Federal, as mudanças da legislação penal ao longo do tempo e 

ainda como os juízes vem aplicando a lei e os mandamentos constitucionais. Para tal, será 

discutido o momento em que surgem os princípios constitucionais vigentes, com foco nos 

princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal, discussões acerca da previsão legal e 

doutrinária do instituto da prisão em flagrante e análise de jurisprudência para elucidar o 

modo que o Poder Judiciário vem tratando o tema. Construído este arcabouço, será possível 

discutir de que modo a prisão é utilizada como ferramenta de controle social e econômico, e 

instrumento de marginalização e segregação da população mais pobre, principalmente jovens 

e negros.  E. ainda de que modo esta prática se reveste de caráter de política de segurança 

pública e desemboca na violência policial. 

 

Palavras-chave: Princípios Constitucionais. Processo penal. Prisão cautelar. Prisão em 

flagrante. Segurança pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

The present term paper seeks to deal with a sensitive issue to society, namely, public safety, 

police violence and freedom. The main theme and commander of the work will be the Arrest 

in flagrante, analyzed from the point of view of constitutional beacons. In this way, the theme 

will be analyzed with special attention to the evolution of the Constitutional Principles after 

1988, the year of the promulgation of the Federal Constitution, changes in criminal legislation 

over time and how judges have been applying the law and constitutional orders. To that end, it 

will be discussed the moment in which the constitutional principles in force, with focus on the 

constitutional principles applicable to the criminal proceedings, discussions on the legal and 

doctrinal prediction of the institution of the arrest in flagrant and analysis of jurisprudence to 

elucidate the way that the Judiciary Branch has been discussing the theme. Once this 

framework has been built, it will be possible to discuss how prison is used as a tool for social 

and economic control, and an instrument of marginalization and segregation of the poorest 

population, especially young and black. And yet in what way this practice is of public security 

policy and leads to police violence. 

 

Keywords: Constitutional Principles. Criminal proceedings. Precautionary arrest. Arrest in 

flagrante. Public security 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema objeto deste trabalho é o estudo dos limites constitucionais da prisão em 

flagrante, tendo em vista que a regra é a liberdade e a prisão é exceção. A eficácia dos limites 

constitucionais será estudada desde o momento em que ocorre a prisão, a apresentação do 

preso à autoridade policial, a comunicação ao juiz competente e a aplicação do artigo 310 do 

Código de Processo Penal. Para tal, serão analisadas decisões judiciais chaves para ilustrar o 

atual momento do instituto da prisão em flagrante sob a ótica das garantias constitucionais. 

Sendo os Princípios Constitucionais uma importante ferramenta de afirmação e 

concretização de um Estado Democrático de Direito, apenas sua aplicação ampla e irrestrita 

pode evitar violações e garantir direitos, e ainda mais, evitar a barbárie cometida pelo Estado 

contra a população, principalmente negros e pobres, conforme perceberemos no presente 

trabalho. 

 A prisão em flagrante, de certo modo, devido a sua própria especificidade permite 

que alguns Princípios Constitucionais sejam, por ora, não observados, ainda que ocorra a 

comunicação imediata ao juiz competente, ao Ministério Público e a família do preso, a prisão 

em flagrante deve seguir estritamente o que dita a lei sob grave risco de violação de direitos, 

pois, conforme comando constitucional pode ser efetuada pela autoridade policial ou por 

qualquer um do povo.  

Nesse sentido, o presente trabalho focará na análise do instituto da prisão em 

flagrante sob a ótica dos Princípios Constitucionais, e de que maneira a garantia de direitos 

constrói um Estado Democrático de Direito e evita um Estado policial. 

Indaga-se de que modo as instituições penais brasileiras aplicam e garantem 

efetividade aos Princípios Constitucionais frente a ocorrência da prisão em flagrante, e ainda 

de que maneira a jurisprudência vem se construindo em temas relevantes para o instituto, e 

ainda, em que medida influências externas ao processo, mas que fazem parte de sua essência, 

como a opinião pública e os grandes veículos de mídia, influenciam em sua aplicação. 

Considerando os impactos sociais e jurídicos da atuação estatal em prisões em 

flagrante, através de pesquisa em artigos e livros jurídicos, busca-se demonstrar de que 

maneira e por qual motivo, explícito ou não, o instituto da prisão em flagrante pode ou não 

ameaçar o Estado Democrático de Direito. Para além disso, busca-se discutir de que maneira 

essas escolhas são conscientes ou não, em outras palavras, se são erros ou verdadeiras 

políticas de segurança pública. 
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Deste modo indaga-se de qual maneira, violar direitos pode ser uma escolha de 

segurança pública, e quais os efeitos no campo político-social. Acredita-se que é possível 

contribuir através dessa pesquisa para se pensar alternativas a este modo de operar e atuar das 

forças de segurança pública e do Poder Judiciário. 

Busca também o presente trabalho, apresentar de que maneira a jurisprudência vem 

sendo construída e influenciada por fatores sociais e políticos, e a reação da doutrina frente a 

este fenômeno, e a partir daí, possibilitar discussões a respeito do tema, não só no mundo 

jurídico, mas também em outros eixos sociais, na tentativa de ser uma ferramenta de 

discussão e reflexão sobre o tema. 

O trabalho tem ainda o objetivo de contribuir com os operadores do direito, 

entusiastas do tema, não só do direito penal, mas também de segurança pública, e a população 

em geral, visto que a política de segurança pública, que servirá como pano de fundo do 

presente trabalho, é tema de relevante interesse para a população em geral, que acaba sendo 

influenciada por notícias falaciosas ou tendenciosas, ou ainda pela atuação de juízes e do 

Ministério Público, que por vezes possam ter sua atuação pautada em atitudes pouco 

republicanas. 

Verifica-se a necessidade do estudo proposto frente ao crescimento do aparato 

policial para repressão, seja do policiamento extensivo em áreas centrais e nobres do Rio de 

Janeiro, ou a repressão sofrida pelo policiamento intensivo nas áreas mais pobres da cidade, 

criando verdadeiros fenômenos de enclausuramento nas áreas pobres e afastamento das áreas 

ricas. 

Deste modo, à luz da Constituição Federal, o tema será estudado e apresentado para 

que possa servir de base para discussão a diversos setores da sociedade, e com a intenção de 

suscitar um pensamento crítico sobre o tema, realizando um recorte do período de transição da 

ditadura militar para o período democrático até os dias de hoje. 

A metodologia utilizada na pesquisa, foi a análise de jurisprudência, destacando-se 

decisões chaves que serão confrontadas com o texto constitucional, a lei e o entendimento da 

doutrina. Além do estudo de fenômenos midiáticos, seja na mídia tradicional como rádio, 

televisão e jornal, ou na internet, em especial nas redes sociais que através de publicações 

patrocinadas- explicitamente ou não- ou publicações espontâneas, que possam influenciar as 

decisões judiciais no campo penal, principalmente no que diz respeito a condução dos casos 

de prisão em flagrante, pois, juízes também são espectadores da grande mídia e usuários de 

redes sociais, alguns até demais. 
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A partir dessa confrontação serão pensadas soluções e indagações que percorrerão 

construções jurídicas, econômicas e sociais na tentativa de construção de um diálogo para a 

contribuir com políticas de segurança pública mais justas e igualitárias. 
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1. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 

1.1 Breve relato sobre o os Princípios Constitucionais no Brasil do pós 1988. 

 

No presente capítulo discorreremos sobre os Princípios Constitucionais, com ênfase é 

claro aos princípios aplicáveis ao direito penal. Como se discutirá a Constituição Federal de 

1988, conhecida como Constituição Cidadã inaugurou o período de redemocratização do 

Brasil, isto porque, o país emergia de um lamentável período de vinte e quatro anos de um 

regime militar ditatorial, apoiado por diversos setores civis. De modo não estranho a maioria 

dos apoiadores do regime, hoje colhem os frutos de enriquecimento ocorridos na época, e 

dominam diversos setores estratégicos para o país, tal como o setor de telecomunicações, 

serviços bancários, exploração de minério e construção civil. 

É o que aponta o relatório elaborado pela Comissão Nacional da Verdade1: 

 

Fundado em 29 de novembro de 1961, portanto, logo após a posse de João Goulart 

na presidência da República, o IPES resultou de uma interação entre empresários e 

tecnoempresários, políticos conservadores e membros da alta hierarquia das Forças 

Armadas e se destinou a elaborar uma agenda de mudanças estruturais que 

pudessem dinamizar o capitalismo brasileiro a partir de uma transformação no 

regime político. Para isso, em suas primeiras ações, o IPES organizou uma 

campanha de desestabilização do governo, a partir da produção de uma campanha 

publicitária que buscava apresentar o cenário político brasileiro como catastrófico, 

com o próprio presidente da República sendo constantemente acusado de estar 

interessado em “implantar uma ditadura”[...]  

 

Ou seja, antes da efetivação do Golpe Militar, a população foi levada a crer que o 

país estaria enfrentando uma grave instabilidade política e econômica com a finalidade de 

apontar a instituição de um regime militar como a solução destes problemas. No decorrer da 

história da humanidade nos parece que o poder esteve reunido nas mãos dos grandes 

empresários e dos veículos de comunicação. Pois, ainda hoje com a tecnologia de 

comunicação que possibilita um maior acesso à informação, pequenos grupos detém o poder 

de comunicação, imaginemos nos anos 60 em que a informação era ainda mais restrita e 

centralizada. O relatório aponta alguns dos grupos econômicos que apoiaram a instituição do 

regime, sendo interessante reparar que hoje em dia dominam grande fatia do mercado em que 

atuam: 

 

                                                 
1 Relatório da Comissão Nacional da Verdade, disponível em http://www.cnv.gov.br/images/pdf/relatorio/volum 

e_1_digital.pdf -, divulgado em 10 de dezembro de 2014. 
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Objetivando colocar o seu projeto em ação, o IPES contou inicialmente com o 

financiamento da Indústria e Comércio de Minério (Icomi), da Refinaria e 

Exploração de Petróleo União, das Listas Telefônicas Brasileiras S.A., dos Serviços 

de Eletricidades S.A. – LIGHT, da Casa Masson do Rio de Janeiro e da Construtora 

Rabelo S.A. Posteriormente, participaram do IPES grupos econômicos de grande 

peso. Alguns de seus nomes mais representativos no mundo empresarial são Celso 

de Melo Azevedo das Centrais Elétricas de Minas Gerais – CEMIG, Henri Burkes 

do Grupo Gerdau, Hélio Beltrão e Henrique de Boton do Grupo Mesbla, , Flávio 

Galvão e Júlio de Mesquita Filho de O Estado de S. Paulo, Paulo Galvão do Banco 

Mercantil de São Paulo, Antonio Mourão Guimarães da Magnesita, Lucas Garcês da 

Eternit do Brasil Amianto e Cimento, Gilbert Huber Jr. das Listas Telefônicas 

Brasileiras, Haroldo Junqueira da Açúcar União, José Ermírio de Moraes do Grupo 

Votorantin, [...] 

 

Assim como vemos nos dias de hoje as entidades de representação de classe dos 

empresários sempre possuíram controle sobre os rumos do país: 

 

Além disso, o IPES incorporou em seus quadros as principais representações da 

classe empresarial brasileira, como o Centro de Indústrias do Estado de São Paulo, a 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Associação Comercial de São 

Paulo, o Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro, a Associação Comercial do 

Rio de Janeiro, o Conselho Nacional das Classes Produtoras, do Serviço Social da 

Indústria, só para referir as mais importantes do país. 

 

Corroborando com nossas percepções, o período do regime militar favoreceu a 

formação de grandes grupos econômicos através da sabotagem empresarial, seja sucateando 

certos setores ou inviabilizando o funcionamento de certas empresas, que não estavam 

alinhadas com o regime, para que outras empresas apoiadoras do regime assumissem aquela 

fatia do mercado, e continuassem alimentando e apoiando o regime: 

 

Predominou, entretanto, no período ditatorial, a formação de grandes grupos 

econômicos no Brasil. A própria liquidação do patrimônio de alguns favoreceu, 

direta ou indiretamente, grupos que tiveram crescimento significativo no período. 

No caso da Panair, por exemplo, é importante lembrar que a Varig, do empresário 

Ruben Berta, assumiu todas as linhas internacionais do país no exato momento em 

que a concorrente foi fechada pelo governo. De outra parte, a liquidação da 

Excelsior ocorreria no mesmo contexto em que outro grupo assumia a liderança no 

ramo das telecomunicações: a Rede Globo de Televisão, do empresário Roberto 

Marinho, ativo apoiador do regime ditatorial. 

 

Diante do quadro de violações ocorrido no período da ditadura militar – o relatório 

elaborado pela Comissão Nacional da Verdade aponta que pelo menos 434 pessoas foram 

assassinadas ou estão desaparecidas – a Assembleia Constituinte buscou resguardar a 

população contra os arbítrios do Estado, buscando garantir efetivamente a implantação de um 

Estado Democrático de Direito. E os Princípios e Garantias Constitucionais esculpidos na 
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Constituição são importantes ferramentas para esta garantia, evitando abusos por parte dos 

agentes estatais. 

O doutrinador Aury Lopes Junior, utiliza a expressão criada por Binder, para afirmar 

que as garantias constitucionais servem como escudos protetores em face da atuação estatal 

“Todo poder tende a ser autoritário e precisa de limites, controle. Então, as garantias 

processuais constitucionais são verdadeiros escudos protetores contra o (ab)uso do poder 

estatal.”(LOPES, 2016, p. 154) 

Compactuamos com tal pensamento, na medida em que o poder do Estado, 

principalmente o de punir, dever ser controlado evitando assim arbitrariedades, já vistas na 

história recente do país. Entretanto, infelizmente o que se vê na prática são abusos diários do 

poder estatal, vezes como sadismo puro e simples dos agentes estatais, mas em sua maioria 

como verdadeira agenda de repressão aos mais pobres, e principalmente negros. Os dados são 

alarmantes, segundo pesquisa da Anistia Internacional2, só no ano de 2012, 50.000 pessoas 

foram assassinadas no Brasil, sendo deste número, 30.000 jovens na faixa de idade entre 15 a 

29 anos. Destes jovens, 77% são negros, e menos de 8% dos casos de homicídio são julgados. 

E para maior espanto, o que grande parte da população pede é mais polícia, mais armamento, 

mais veículos blindados, mais repressão e mais cenas de guerra, como se fossem medidas 

capazes e justas de se frear a violência.  

Na mesma linha Eugênio Pacelli, consigna que para a existência de uma ordem 

jurídica baseada em um Estado Democrático de Direito, é necessário garantir máxima 

efetividade aos direitos fundamentais e evitar os abusos do Estado, em especial no campo 

penal: 

 

Assim, torna-se imperiosa a tarefa de definição de critérios mínimos de interpretação 

constitucional que leve em consideração a aludida tutela penal, que, a nosso aviso, 

deve ser dirigida à proteção dos direitos fundamentais, no marco, portanto, de um 

direito penal de intervenção mínima, necessária à afirmação daqueles direitos 

(fundamentais) contra ações especialmente gravosas. Com isso, dois postulados de 

interpretação constitucional surgem como exigência de uma ordem jurídica 

constituída no âmbito de um Estado Democrático de Direito, afirmativos dos direitos 

fundamentais, quais sejam, o da máxima efetividade dos direitos fundamentais e o 

da proibição de excesso. (PACELLI, 2017, p. 31) 

 

Então, com a promulgação da constituição sob a proteção de Deus(!) resolve-se o 

problema da existência de normas preocupadas com a proteção da dignidade da pessoa 

humana, fenômeno crescente no ordenamento jurídico de diversos países, principalmente no 

                                                 
2Anistia Internacional, Campanha Jovem Negro Vivo, disponível em https://anistia.org.br/campanhas/jovemne 
-grovivo/, acesso em 12 de março de 2017. 
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pós-guerra e mediante o surgimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Deste 

modo, o problema foi transferido para o campo da eficácia, recaindo tal responsabilidade aos 

juízes, que principalmente no campo penal, devem garantir os direitos dos acusados. 

 

1.2 Princípios Constitucionais aplicáveis ao Processo Penal 

 

Dentre os Princípios Constitucionais aplicáveis ao processo penal destacam-se o 

Princípio da Jurisdicionalidade ou do juiz natural, Princípio Acusatório, Princípio da 

Presunção de Inocência, Princípio do Contraditório e Ampla Defesa e Princípio da Motivação 

das Decisões Judiciais, passemos a examiná-los. 

O Princípio da Jurisdicionalidade ou do juiz natural, determina que é exclusivo do 

órgão jurisdicional impor a pena à pessoa condenada através de um devido processo penal, 

necessitando para isso que o juiz seja imparcial, natural e que busque a máxima eficácia da 

aplicação dos ditames constitucionais. Decorre daí ser conhecido também como Princípio do 

Juiz Natural, em que pese para alguns doutrinadores, tratar-se de subprincípio do Princípio da 

Jurisdicionalidade. 

Então, o Princípio ou subprincípio do Juiz Natural visa a garantia de um juiz pré-

existente, com as competências determinadas em lei. Note-se que essa pré-existência é 

considerada da prática do delito e não do início do processo. A imparcialidade do juiz decorre 

da necessidade da atuação jurisdicional buscar dar máxima efetividade ao contraditório, não 

devendo por exemplo, a produção de provas ser requisitada de oficio pelo juiz, sob pena de 

ataque ao contraditório. 

Outra garantia decorrente do Princípio da Jurisdicionalidade é o direito de ser 

julgado em um prazo razoável. Pois, o próprio julgamento já configura uma punição, ainda 

que o réu seja absolvido sob qualquer hipótese, ele carregará essa marca para sempre. Fora 

todo o tormento psicológico e físico de ser submetido a um julgamento, principalmente se o 

réu não responde ao processo em liberdade. Entretanto, não pode em nome de uma possível 

celeridade, serem suprimidas as garantias do acusado, deve existir um equilíbrio, 

caracterizando-se como o tempo necessário, para uma adequada prestação jurisdicional sem 

implicar em sofrimento por um longo período de tempo para o acusado. Neste sentido Aury 

Lopes Júnior: 

 

Como veremos, quando a duração de um processo supera o limite da duração 

razoável, novamente o Estado se apossa ilegalmente do tempo do particular, de 

forma dolorosa e irreversível. E esse apossamento ilegal ocorre ainda que não exista 
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uma prisão cautelar, pois o processo em si mesmo é uma pena.[...] Já advertimos do 

grave problema que constitui o atropelo das garantias fundamentais pelas 

equivocadas políticas de aceleração do tempo do direito. Agora, interessa-nos o 

difícil equilíbrio entre os dois extremos: de um lado, o processo demasiadamente 

expedito, em que se atropelam os direitos e garantias fundamentais, e, de outro, 

aquele que se arrasta, equiparando-se à negação da (tutela da) justiça e agravando 

todo o conjunto de penas processuais ínsitas ao processo penal. Mas a questão da 

dilação indevida do processo também deve ser reconhecida quando o imputado está 

solto, pois ele pode estar livre do cárcere, mas não do estigma e da angústia. É 

inegável que a submissão ao processo penal autoriza a ingerência estatal sobre toda 

uma série de direitos fundamentais, para além da liberdade de locomoção, pois 

autoriza restrições sobre a livre disposição de bens, a privacidade das comunicações, 

a inviolabilidade do domicílio e a própria dignidade do réu. (LOPES, 2016, p. 43) 

 

O Princípio da Presunção de Inocência, presunção de não culpabilidade ou estado de 

inocência, conforme vem tratando a doutrina, está esculpido no artigo 5º, inciso LVII3 da 

Constituição Federal, que determina que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória” e visa evitar os excessos do Estado, transferindo a 

responsabilidade de provar a culpa do acusado ou réu integralmente ao acusador, 

caracterizando o in dubio pro reo, refletindo e limitando as possibilidades de prisões 

cautelares, que só são admitidas em casos excepcionais e de inegável e justificável 

necessidade, pois, como já tratamos a privação de liberdade é exceção e a liberdade é a regra, 

a pena, portanto, só deve ser aplicada em casos de extrema  necessidade, sob pena de abuso 

do Estado. Delineando este pensamento, Cesare Beccaria, ainda em 1763, já atribuía tal 

característica ao direito de punir: 

 
Toda pena que não derive da necessidade absoluta, diz o grande Montesquieu, é 

tirânica; proposição essa que pode se assim generalizada: todo ato de autoridade de 

homem para homem que não derive da necessidade absoluta é tirânico. Eis, então, 

sobre o que se funda o direito do soberano de punir os delitos: sobre a necessidade 

de defender o depósito de bem comum das usurpações particulares; e tanto mais 

justas são as penas quanto mais sagrada e inviolável é a segurança e maior a 

liberdade que o soberano garante aos súditos. (BECCARIA, 1997, p.42) 

 

Nesta linha, podemos destacar a lei n.º 11.719/2008, que revogou o artigo 595 do 

Código de Processo Penal, que condicionava o recurso de apelação do réu ao seu 

recolhimento a prisão. O revogado artigo era assim redigido, “O réu não poderá apelar sem 

recolher-se à prisão, ou prestar fiança, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim 

reconhecido na sentença condenatória, ou condenado por crime de que se livre solto. ”. Sendo 

interessante ressaltar que o artigo tal qual concebido na edição do Código de Processo Penal, 

                                                 
3 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:[...] 

 LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória; 
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no ano de 1941, não trazia o trecho “salvo se for primário e de bons antecedentes, assim 

reconhecido na sentença condenatória”, sendo tal possibilidade incluída pela lei 5.941/73. 

Demonstrando, felizmente, a modernização através do tempo da legislação, e adequação aos 

novos parâmetros mundiais e constitucional vigentes.  

Na contramão dessa importante evolução legislativa o Supremo Tribunal Federal 

(STF), modificando seu posicionamento entendeu que uma vez confirmada a condenação 

penal pelo Tribunal, em sede de segundo julgamento, a pena poderá ser cumprida 

provisoriamente antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. A tese anteriormente 

firmada pelo Tribunal admitia a prisão provisória antes do trânsito em julgado da sentença 

condenatória, apenas em casos em que a medida se mostre extremamente indispensável, nos 

termos do artigo 3124 do Código de Processo Penal. 

A decisão foi tomada inicialmente em sede de Habeas Corpus, denegando à ordem 

ao o HC 126292/SP5, por maioria de seus membros. O habeas corpus visava a desconstituição 

de acórdão, que julgando apelação, confirmou a condenação de primeiro grau e determinou a 

imediata prisão do recorrente. O STF entendeu que a possibilidade de execução provisória da 

pena, seria o entendimento a prevalecer na jurisprudência da Corte, mesmo na vigência da 

Constituição Federal de 1988, sendo corroborada pelas súmulas 7166 e 7177. 

Contrariando o disposto expressamente no artigo 5º, inciso LVII da Constituição 

Federal, a Suprema Corte entendeu que uma vez prolatada a sentença condenatória de 

primeiro grau estaria representado pela decisão, o juízo de culpabilidade, decorrente dos 

elementos de prova produzidos no curso da ação penal, com garantia de contraditório. E que 

em caso de recurso de apelação, no julgamento, estaria exaurido o exame sobre os fatos e 

provas, concretizando assim o duplo grau de jurisdição e, portanto, fixada a responsabilidade 

do acusado. O que no entendimento da Corte, garante ao acusado o reexame da matéria, em 

decorrência do amplo efeito devolutivo, em que salvo prisão cautelar, o réu recorrerá em 

liberdade, muito em razão das mudanças trazidas pela lei 11.719/2008, que explicamos acima. 

Para a Corte, os recursos extraordinários, Recurso Especial e Recurso Extraordinário, 

não seriam desdobramentos do duplo grau de jurisdição, visto que a matéria devolvida se 

restringe questões de direito e não envolvem questões de fato e matéria probatória. Sendo 

                                                 
4 Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 

conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da 

existência do crime e indício suficiente de autoria.    
5 STF, Habeas Corpus n.º 126292, Ministro Relator Teori Zavascki, DJ 17/05/2016. 
6 STF, Súmula n.º 716, Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de 

regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 
7 STF, Súmula n. º 717, Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de 

regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 



18 

 

  

assim, havendo condenação do acusado em duplo grau de jurisdição com fundamento em 

fatos e provas, que não poderão ser objeto de análise nas instâncias extraordinárias, seria 

possível e justificável a relativização ou inversão do Princípio da Presunção de Inocência. No 

entendimento da Corte o Princípio deve ter limites, e a execução da pena na pendência de 

recursos extraordinários não atinge o seu núcleo essencial, se o acusado foi tratado como 

inocente no curso da instrução criminal e se foram respeitados os direitos inerentes a essa 

presunção, além do respeito as regras de produção de provas a aplicação do modelo 

acusatório. Entretanto, daí, podemos extrair uma importante indagação, e quando o Recurso 

Especial ou Extraordinário se prestar a discutir essas violações? A corte não se manifestou a 

respeito. 

Foi usado como exemplo no acórdão, os efeitos de decisão condenatória proferida 

por órgão colegiado no âmbito da lei complementar nº 135/2010, Lei da Ficha Limpa, que 

alterou a lei complementar nº 64/1990. Na referida lei em seu artigo 1º, após a alteração 

passou a existir previsão de inelegibilidade por decisão transitada em julgado ou proferida por 

órgão colegiado, como por exemplo, o inciso I, alínea “e”8. No entendimento da Corte o fato 

de estar previsto na norma que a condenação pelos crimes nela relacionados, desde que 

proferido por órgão colegiado seria causa de inelegibilidade, portanto, a condenação já 

produziria efeitos mesmo que antes do trânsito em julgado. Neste ponto é bem verdade que os 

direitos políticos são de grande importância para qualquer país democrático, entre eles o 

sufrágio universal, previsto no artigo 149 da Constituição Federal. Entretanto, resguardado a 

importância de tal direito, não nos parece razoável utilizar tal argumento para fundamentar a 

possibilidade de sentença criminal produzir seus efeitos, em relação a penas privativas de 

liberdade. 

A Corte ainda afirmou que a consolidação da jurisprudência no sentido de não 

permitir a execução da pena, quando pendente o julgamento de recursos extraordinários, forte 

no Princípio da Presunção de Inocência, permitiu e incentivou a interposição de recursos com 

caráter protelatório, com a finalidade de permitir a prescrição da pretensão punitiva e 

executória do Estado. Este argumento é deveras espantoso sob a ótica de um Estado 

Democrático de Direito, não que na prática forense alguns advogados não se utilizem de 

medidas protelatórias, mas que estes, e somente estes, sejam punidos. Esta visão escancara 

                                                 
8 Art. 1º São inelegíveis: 

 I - para qualquer cargo: [...] e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por 

órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da 

pena, pelos crimes: 
9 Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual 

para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
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duas grandes falhas do Estado, a primeira é que se visa punir os acusados em geral por 

práticas de alguns defensores técnicos, e o segundo e mais grave é a afirmação e 

reconhecimento que o sistema judicial e das agências de persecução penal são lentas e por 

isso permitem a ocorrência da prescrição das condutas delituosas ou da execução das penas. 

E, deste modo, ao invés de se buscar a modernização das práticas e consequentemente maior 

rapidez do sistema, a resposta é a supressão de direitos dos cidadãos, como por exemplo, a 

afronta a um princípio tão caro quanto o da Presunção de Inocência. É admitir e reconhecer 

uma falha do Estado, mas apontar como resolução dessa falha a supressão de direitos dos 

cidadãos. 

Restando tão somente ao acusado que teve seus direitos violados no decorrer da ação 

penal a via da impetração do Habeas Corpus. Sendo interessante e contraditório perceber que 

estas considerações foram feitas pela Corte justamente em julgamento de Habeas Corpus. 

Diante de tantas polêmicas e divergências entre os Ministros, a decisão teve 

repercussão geral reconhecida no ARE 964.24610, onde o STF confirmou que a execução da 

pena antes do trânsito em julgado não ofende o Princípio da Presunção de Inocência nem 

afronta o artigo 28311 do CPP. Vencidos os Ministros Celso de Mello, Rosa Weber, Marco 

Aurélio e Ricardo Lewandowski, que concediam a ordem com base na jurisprudência formada 

no HC 84.07812 proveniente do Estado de Minas Gerais, que consignou que a prisão antes do 

trânsito, só era possível de maneira cautelar, e ainda que o Princípio da Ampla Defesa não 

poderia ser mitigado ainda que apenas restante a estreita via dos recursos extraordinários. 

A doutrina de maneira praticamente uníssona reagiu de maneira contrária ao 

posicionamento firmando pelo Supremo Tribunal, como por exemplo o doutrinador Nestor 

Távora: 

 
Entendemos que tal decisão afasta o postulado da presunção da inocência. Ninguém 

deve ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória. Admitir a execução provisória da pena em momento anterior à 

formação de coisa julgada, com base em argumento de eficiência do sistema e só 

pelo fato de ter sido afirmada a condenação em outro tribunal, esbarra no texto da 

Constituição (art. 5º, LVII) e do CPP (art. 283). Aliás, não foi sequer considerada a 

letra deste último artigo do Código, referente ao texto da Lei Maior. (TÁVORA, 

2017, p. 70) 

 

No mesmo sentido, Eugênio Pacelli: 

                                                 
10 STF, Agravo em Recurso Extraordinário n.º 964.246, Ministro Relator Teoria Zavascki, DJ 25/11/2016. 
11 Art. 283.  Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da 

autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da 

investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. 
12 STF, Habeas Corpus n.º 84.078, Ministro Relator Luiz Fux, DJ 26/02/2010. 
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No julgamento do HC 126292 (posteriormente referendado pelo Plenário nas ADC 

nos 43 e 44, em 5.10.2016), porém, o Supremo Tribunal Federal modificou 

radicalmente a sua posição sobre o princípio da não culpabilidade, permitindo a 

execução provisória da condenação já após a decisão do Tribunal de segundo grau. 

A decisão, como se vê, desconsidera a exigência do trânsito em julgado, dando-lhe 

significado diverso daquele constante da legislação brasileira em vigor, que trata da 

questão como a decisão da qual não caiba mais recurso. E, ao contrário do quanto ali 

sustentado, a matéria não nos parece ser de conformação legislativa, mas claramente 

de índole constitucional. A menos que se modifique a Constituição, como assim 

queria a conhecida proposta de Emenda Constitucional designada por Emenda 

Peluso, não vemos como alterar o conceito de trânsito em julgado, a não ser por essa 

via (constitucional). No ponto, parece-nos relevante também acentuar que sequer a 

legislação brasileira em vigor contempla a possibilidade de recurso após o trânsito 

em julgado, como ocorre, por exemplo, em Portugal, com o recurso extraordinário 

de lá. Em terrae brasilis, o trânsito em julgado é a tradução da decisão a salvo de 

recursos, mesmo aqueles da via extraordinária. Muito antes pelo contrário, a Lei nº 

12.403/11, dando nova redação ao art. 283, CPP, prevê que toda prisão, antes do 

trânsito em julgado, deve se amparar em fundamentação cautelar. Ou seja, a Lei 

brasileira veda expressamente a execução provisória. (PACELLI, 2017, p. 39)  

 

Por fim, o posicionamento de Renato Brasileiro de Lima: 

 

Com a devida vênia à maioria dos Ministros do STF que admitiram a execução 

provisória da pena, parece-nos que esse novo entendimento contraria flagrantemente 

a Constituição Federal, que assegura a presunção de inocência (ou de não 

culpabilidade) até o trânsito em julgado de sentença condenatória (art. 5°, LVII), 

assim como o art. 283 do CPP, que só admite, no curso da investigação ou do 

processo~ é dizer, antes do trânsito em julgando de sentença condenatória -,a 

decretação da prisão temporária ou preventiva por ordem escrita e fundamentada da 

autoridade judiciária competente. Não negamos que se deva buscar uma maior 

eficiência no sistema processual penal pátrio. Mas, a nosso juízo, essa busca não 

pode se sobrepor à Constituição Federal, que demanda a formação de coisa julgada 

para que possa dar início à execução de uma prisão de natureza penal. E só se pode 

falar em trânsito em julgado quando a decisão se torna imutável, o que, como 

sabemos, é obstado pela interposição dos recursos extraordinários, ainda que 

desprovidos de efeito suspensivo. Não há, portanto, margem exegética para que o 

art. 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, seja interpretado no sentido de se 

concluir que o acusado é presumido inocente (ou não culpável) tão somente até a 

prolação de acórdão condenatório por Tribunal de 2ª instância. (LIMA, 2017, p.48) 

 

 Outro aspecto importante em relação ao Princípio da Presunção de Inocência é evitar 

a excessiva estigmatização dos acusados em geral, que em muitas vezes já “entram 

condenados” nos julgamentos, por visões e declarações pré-concebidas pela população e 

principalmente pela grande mídia. Pois, o juiz também é influenciado conscientemente ou 

inconscientemente pelo que vê, e a excessiva “condenação” social e popular pode influenciar 

o andamento do julgamento e também a decisão final do processo, subvertendo deste modo 

toda a ordem constitucional e processual penal, características tão caras a qualquer sociedade 

com pretensões democráticas. 

Outro importante Princípio é o Princípio Acusatório. Aury Lopes Junior (2016) 

afirma que muito embora, não exista previsão constitucional para garantir o sistema 
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acusatório, tal sistema decorre das normas e principalmente da interpretação sistemática da 

Constituição, que tem como valor maior a dignidade da pessoa humana, pressuposto básico 

do sistema acusatório. Para o doutrinador essa concepção decorre do fato que a mudança do 

sistema inquisitivo para o sistema acusatório é fruto de uma mudança do sistema político, de 

um sistema autoritário para um sistema democrático. Podendo se extrair da Constituição as 

regras que delineiam o sistema acusatório, tais como o devido processo legal, contraditório e 

ampla defesa, presunção de inocência, necessidade de publicidade, motivação das decisões 

judiciais e a titularidade exclusiva das ações penais públicas pelo Ministério Público. Sendo 

ainda essas regras nitidamente contrárias a um sistema inquisitório, portanto, o modelo 

acusatório decorre da interpretação sistemática da Constituição Federal. 

 O sistema acusatório então, busca garantir a imparcialidade do julgador, que não 

deve ser entendida como uma característica moral e pessoal do juiz, e sim uma qualidade do 

sistema acusatório. Busca também a efetivação plena e máxima do contraditório, deixando a 

carga probatória nas mãos das partes, acusador e acusado, evitando assim ativismo judicial e 

preconcepções do julgador. 

Outra importante garantia é a necessidade de motivação das decisões judiciais, 

consagrada no artigo 93, inciso IX13 da Constituição Federal. Tal garantia busca facilitar o 

controle de legalidade das decisões judiciais, e evitar arbitrariedades por parte dos julgadores. 

Pois, só através de decisão fundamentada é possível observar e concluir pelo respeito às 

regras do devido processo penal, e também apenas através de uma decisão fundamentada é 

possível realizar o controle da eficácia do Princípio do Contraditório, uma vez que deve restar 

claro em que medida a presunção de inocência foi superada através dos fatos e provas 

apresentadas nos autos.  

A necessidade de motivação também é corolário lógico da manifestação do poder em 

um Estado Democrático de Direito. É o Estado que deve explicações aos cidadãos, o Estado 

deve mostrar de que modo e por qual motivo agiu, com observância a necessidade e 

proporcionalidade, principalmente no processo penal. Assinala assim brilhantemente Aury 

Lopes Junior “ o poder somente está legitimado quando calcado no saber judicial, de modo 

que nãos mais se legitima por si mesmo” (LOPES, 2016, p.58) 

                                                 
13 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 

Magistratura, observados os seguintes princípios:[...] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 

serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em 

determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação 

do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;  
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O Princípio da Motivação das Decisões Judiciais está intrinsicamente ligado a ideia 

do livre convencimento do juiz, pois, se o juiz pode se convencer de qualquer alegação 

realizada pela acusação ou pela defesa, isto não significa um cheque em branco. O magistrado 

deve demonstrar quais motivos e porque foi convencido de tal decisão. Neste sentindo na 

doutrina, Norberto Avena:  

 
O princípio guarda correspondência com o sistema do livre convencimento do juiz. 

Este, adotado no art. 155, caput, do Código de Processo Penal, faculta ao 

magistrado, salvo exceções legalmente previstas (como é o caso da morte do réu, 

que apenas pode ser comprovada por meio de certidão de óbito, nos termos do art. 

62 do CPP), valorar com liberdade a prova coligida, sempre buscando aproximar-se 

da verdade como os fatos realmente se passaram. Ora, na medida em que há essa 

liberdade valorativa, a exigência de motivação surge como corolário necessário do 

Estado de Direito, impedindo ou ao menos dificultando a prolação de decisões 

arbitrárias ou à margem da lei, pois os juízes e tribunais, ao exará-las, estarão cientes 

de que tanto a deficiência de motivação quanto a fundamentação errônea (error in 

judicando) ou arbitrária (error in procedendo) poderão, em grau de recurso, 

conduzir à reforma ou até mesmo à nulificação do julgado pelas instâncias 

superiores. (AVENA, 2017, p. 51) 

 

Agora passemos a examinar o Princípio do Contraditório e da Ampla defesa. O 

Princípio do Contraditório pode ser entendido como o embate entra as provas e comprovação 

da verdade, em que atuam como protagonistas a acusação, materializando a pretensão 

punitiva do Estado e a defesa, que representará os interesses do acusado em face das 

acusações que foram feitas contra este e de possíveis punições arbitrárias e desproporcionais, 

representando neste sentido também o interesse de toda a sociedade. 

O contraditório se caracteriza então, como a possibilidade da outra parte ser ouvida 

no processo e ter a oportunidade de contradizer tudo que foi dito até o momento em que se 

encontra o processo criminal. Diante destas características, nítida a importância política de tal 

princípio, representando processualmente, no âmbito do processo penal a defesa dos cidadãos 

em face do poder Estatal, em especial o de punir. Decorre do contraditório a possibilidade de 

participação do juiz no processo, não se confundindo nem se desejando que o juiz atue de 

oficio, sob pena de desvirtuar o sistema, transformando-se em um sistema inquisitorial, e sim 

a participação quando houver petições e requerimentos expressos das partes, e essa atuação 

deve sempre se dar de maneira fundamentada. 

O contraditório não se confunde com o direito de defesa, embora intimamente 

ligados, conforme lição de Pelegrini Grinover: 

  
Defesa e contraditório estão indissoluvelmente ligados, porquanto é do contraditório 

(visto em seu primeiro momento, da informação) que brota o exercício de defesa; 

mas é esta – como poder correlato ao da ação – que garante o contraditório. A 

defesa, assim garante o contraditório, mas também por este se manifesta e é 
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garantida. Eis a intima relação e interação da defesa e do contraditório. 

(GRINOVER apud LOPES, 2016, p. 221) 

 

Em relação ao direito de defesa, importante distinguir o conceito de defesa técnica e 

defesa pessoal. A primeira se caracteriza como a assistência recebida pelo acusado por um 

profissional qualificado, especialista em Direito, isso muito em razão da presumida 

hipossuficiência técnica dos acusados em geral, que inevitavelmente não reunirão os 

conhecimentos necessários para se defender adequadamente contra a pretensão punitiva do 

Estado, é o que prevê o artigo 26114 do Código de Processo Penal, por sua vez a súmula 52315 

do STF prevê que a falta de defesa técnica no processo penal constitui nulidade absoluta. E 

ainda, é importante considerar que em caso de prisão cautelar, o acusado ficará 

impossibilitado de atuar de forma realmente eficiente em sua defesa, tendo em vista que estará 

privado de sua liberdade.  

A defesa técnica ainda reúne característica de interesse público, isso porque o 

acusado pode, se for sua vontade, não se defender, mas não é do interesse da sociedade que 

algum cidadão seja punido pelo Estado, de maneira ilegal, colocando em risco todo o sistema 

processual penal e também afetando a manutenção do bom funcionamento do Estado 

Democrático de Direito. Demonstra-se a importância da previsão do artigo 5º, inciso LV16 da 

Constituição Federal. Por isto, indisponível o direito à defesa técnica, e necessário que o 

Estado atue na criação e fortalecimento das Defensorias Públicas do mesmo modo que atua 

para o fortalecimento do Ministério Público. Talvez arcando com cursos de power point e 

adquirindo projetores data show, para as Defensorias. 

Já a defesa pessoal, se refere a atuação do próprio sujeito passivo em sua defesa no 

âmbito do inquérito policial e no processo judicial. A defesa pessoal se subdivide em positiva 

e negativa. A positiva se caracteriza como a participação efetiva do acusado, como por 

exemplo, em acareações, depoimentos ou reconhecimentos, já a negativa se caracteriza como 

a sua omissão, pois, diferente da defesa técnica que é matéria indisponível, a defesa pessoal 

ou autodefesa é renunciável. Ou seja, o acusado pode “participar” do processo da maneira que 

melhor lhe convir no âmbito de sua defesa pessoal, seja através de uma participação mais 

ativa ou com o silêncio, se entender que quebrando o silêncio pode produzir provas contra si, 

e isto ninguém pode ser obrigado. 

                                                 
14   Art. 261.  Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. 
15 STF, Súmula n.º 523 - No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência 

só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 
16 LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 
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Outro princípio importante é o Princípio do Devido Processo Legal, previsto no 

artigo 5º, inciso LIV17 da Constituição Federal, que determina que ninguém será privado da 

liberdade sem o devido processo legal. Isto quer dizer que a privação de liberdade de qualquer 

pessoa está sujeita ao crivo do Poder Judiciário, que deverá seguir estritamente as regras pré-

determinadas do processo, em especial a observância da atuação de autoridade competente, 

provas obtidas por meios legais e respeito ao contraditório e ampla defesa. 

 

  

                                                 
17  LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 



25 

 

  

2. INSTITUTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE 

 

Para Aury Lopes Junior (2016) o processo penal é o termômetro dos elementos 

autoritários ou democráticos de uma Constituição, sendo a presunção de inocência o ponto de 

maior tensão entre estes elementos. Filiamo-nos a tal pensamento, na medida em que cremos 

que o processo penal é o que impede a violência - ou ao menos deveria - institucional do 

Estado e evita abusos e o autoritarismo. E, no atual momento em que se fala tanto de crise do 

sistema de segurança pública, de maneira assustadora surgem e reverberam os discursos de 

ódio, que pedem “maior rigor” da Justiça, que em real querem dizer tortura institucionalizada 

e morte, social e física dos que ousem não ser “cidadãos de bem” 

Esta necessidade de adequação dos Princípios Constitucionais as prisões cautelares, 

em especial a prisão em flagrante, é que despertaram a curiosidade e levaram a elaboração do 

presente trabalho. 

 

2.1 Breve relato sobre as prisões cautelares e suas especificidades 

 

Passemos a estudar as prisões cautelares em especial a prisão em flagrante. 

A prisão, como se sabe é o cerceamento da liberdade do indivíduo, e pode ocorrer 

após o julgamento em duas instâncias, e não mais apenas com o trânsito em julgado da 

sentença condenatória, conforme novo posicionamento do STF acima estudado. Este tipo de 

prisão e conhecido como prisão pena, e é regulado pelo Código Penal. É a resposta estatal ao 

delito, após o devido processo legal, por isto tem caráter satisfativo. 

Entretanto, a prisão pode ocorrer no decorrer da instrução do processo criminal, 

desde que se mostre extremamente necessária e nas hipóteses previstas em lei, ou no 

momento da realização da conduta delituosa. Por isto, conhecida como prisão cautelar, 

processual ou provisória. São categorias da prisão cautelar a prisão em flagrante, preventiva e 

temporária. 

É interessante ressaltar que Aury Lopes Junior (2016) não classifica a prisão em 

flagrante como prisão cautelar, para o doutrinador a prisão em flagrante se configura como 

pré-cautelar, pois, é uma medida precária de mera detenção que não se preocupa com o 

resultado final do processo, até porque ainda não existe processo. A medida seria apenas uma 

fase, que se destina a colocar o detido a disposição de um juiz, que então decidirá se aplica ou 

não alguma medida cautelar. Entretanto, a maioria da doutrina classifica a prisão em flagrante 
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como prisão cautelar, este parece inclusive o posicionamento do legislador pátrio, em especial 

pelo disposto no artigo 30118 e seguintes do Código de Processo Penal. 

As prisões cautelares, por suas peculiares características merecem redobrada atenção 

por parte do Poder Judiciário e por parte dos executores das ordens judiciais, não que o 

processo penal não deva seguir estritamente a legalidade até a decisão final, com a sentença 

condenatória ou absolutória transitada em julgado, mas em razão da própria essência cautelar 

não podem ser admitidos deslizes ou alargamentos interpretativos da lei, muito menos dos 

princípios que regem o processo penal, sob pena de irreversível prejuízo. Uma vez que as 

prisões cautelares já são exceções legais as regras gerais previstas na própria lei e na 

Constituição Federal. 

Para a efetivação das prisões cautelares é necessária a expedição de mandado de 

prisão, salvo para a prisão em flagrante, por óbvio, entretanto, essas nuances é que chamam 

para a prisão em flagrante uma atenção especial, pois, ela consegue se diferenciar dentro das 

prisões cautelares, que já são uma exceção.  

Nos casos das prisões cautelares, o mandado deve ser assinado pela autoridade 

competente, sob pena de ilegalidade da prisão, devendo designar a pessoa que será presa pelo 

nome, alcunha ou sinais característicos, de maneira clara e objetiva, visando sempre a 

eficiência na execução, ser dirigida ao responsável pela execução da prisão, e indicar o valor 

da fiança, nos casos que a admitam, possibilitando a liberdade provisória e evitando a prisão 

dos acusados que fazem jus a tal direito. 

O mandado possuirá duas vias, sendo que uma será entregue ao preso, conhecida 

como nota de culpa, em que conterá o dia, local e horário da diligência e a outra via ficará em 

poder da autoridade, devendo ser assinada pelo preso. Na hipótese do preso se recusar ou não 

souber assinar, a omissão deverá ser suprida por duas testemunhas. Nos casos de crimes 

inafiançáveis é possível a efetivação da prisão sem a apresentação do mandado, mas nestes 

casos o preso deverá ser imediatamente apresentado a autoridade que expediu a ordem, 

ressaltando que é possível a não apresentação, mas o mandado deve existir. 

As prisões cautelares também se submetem a regra de restrição de horário e 

inviolabilidade domiciliar. É importante ressaltar que novamente é possível perceber que é 

conferido tratamento diferente à prisão em flagrante em relação as demais prisões cautelares, 

inclusive a própria Constituição Federal e o Código de Processo Penal mencionam esta 

exceção, determinando que em casos de flagrante delito a inviolabilidade de domicilio pode 

                                                 
18  Art. 301.  Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que 

seja encontrado em flagrante delito. 



27 

 

  

ser mitigada, permitindo-se a entrada de qualquer pessoa, não necessariamente a autoridade 

policial, em qualquer local para efetivar a prisão em flagrante. A regra de restrição de horário 

também não se aplica aos casos de prisão em flagrante. Notem, como a prisão em flagrante é a 

exceção da exceção em diversas situações, por isto deve sempre ser balizada pelas regras 

legais e Princípios Constitucionais com mais rigor. 

Ressalte-se que nos demais casos de prisão cautelar, se em razão do horário, não for 

possível o ingresso no domicílio do acusado, ou no domicílio de terceiros em que por ventura 

se encontre o acusado, ainda que com condenação transitada em julgado, o executor da prisão 

poderá apenas isolar o local e deverá aguardar até o horário permitido para que possa ser 

efetivada a prisão. E, qualquer violação de maneira dolosa por parte do executor poderá 

implicar no crime de abuso de autoridade.  

Há ainda interessante discussão na doutrina a respeito da obrigatoriedade do 

mandado de prisão dever impreterivelmente estar acompanhado de autorização judicial para 

ingresso domiciliar. Para parte da doutrina há tal imposição, sob pena de se permitir o 

ingresso em qualquer local em que se supõe que o acusado esteja, neste sentido Nestor Távora 

(2017). Outra parte da doutrina defende que o próprio mandado de prisão já pressupõe a 

autorização para ingresso domiciliar, neste sentido Mirabete (2005).  

Sobre o tema de inviolabilidade domiciliar, importe trazer a informação de decisão 

do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, que em julgado recente, perpetrou o absurdo de 

expedidor mandado coletivo de busca e apreensão para diversas casas na Comunidade da 

Cidade de Deus, localizada na zona oeste da cidade, sem especificar individualmente as casas 

que seriam alvo da operação policial. Após impetração de Mandado de Segurança coletivo 

pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a decisão foi revertida e foi 

determinando que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro encerrasse a operação policial, 

como noticiou a mídia, “Justiça do Rio impede mandados coletivos de busca e apreensão na 

Cidade de Deus”19: 

 
A autorização foi expedida pelo Plantão Judiciário no início desta semana, após a 

queda de um helicóptero que resultou na morte de seus quatro ocupantes, depois de 

uma ação contra o tráfico de drogas na comunidade.[...] O defensor público Daniel 

Lozoya, do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, disse que "não podemos aderir 

ao discurso de estado de exceção para admitir medidas que legitimam a suspensão 

de garantias fundamentais em territórios marginalizados. Os estratos sociais mais 

vulneráveis, seja pela violência ou pela pobreza, merecem respeito de seus direitos 

constitucionais. A devassa domiciliar generalizada e indiscriminada, autorizada pelo 

                                                 
19 Notícia, Justiça do Rio impede mandados coletivos de busca e apreensão na Cidade de Deus, Responsável 

Douglas Côrrea, disponível em http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-11/justica-do-rio-impede-

mandados-coletivos-de-busca-e-apreensao-na-cidade-de, acesso em 26 de abril de 2017. 
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Judiciário, é medida inconcebível no Estado Democrático de Direito. Fica difícil 

sustentar que a Constituição é levada a sério para todos e em todo território 

nacional". 

 

Note-se como nosso Estado Democrático de Direito é frágil e acaba transitando em 

um ambiente de Estado de Polícia. Concordamos que a queda de um helicóptero da força 

policial em operação é uma situação muito grave, não compactuamos com violência 

perpetrada por quem quer que seja, entretanto, que os culpados sejam punidos dentro da 

legalidade. Um evento desta magnitude não autoriza o atropelamento dos Princípios 

Constitucionais e nem da legislação penal, sob pena de graves violações aos direitos humanos 

e abalo da estrutura da nossa tão jovem democracia. 

Outro ponto que merece destaque é o emprego de força para efetuar a prisão, em 

especial o uso de algemas. Preceitua o artigo 28420 do Código de Processo Penal que só será 

permitido o uso de força em caso de resistência ou tentativa de fuga do preso. A resistência se 

caracteriza como a possibilidade do preso obstaculizar através de violência ou ameaça 

perpetrada contra o executor da prisão ou terceiros, a efetivação de sua prisão. Já a tentativa 

de fuga se caracteriza, nas situações em que o acusado ou suspeito empreende fuga quando 

percebe a existência de operação policial para sua captura, ou quando é capturado após 

perseguição, hipótese comum nos casos de prisão em flagrante. 

 Entretanto, o ato de colocar as algemas em alguém, as conhecidas “pulseiras de 

prata” se caracteriza como um ato carregado de simbolismo e significado, que pressupõe uma 

conotação de culpabilidade do indivíduo. Podendo impressionar os integrantes de júri, nos 

casos submetidos ao Tribunal do Júri, e também pode influenciar o magistrado, que não está 

imune aos significados que qualquer ser humano pode atribuir a algo que está diante de si, 

como associar o uso de algemas a culpabilidade. A situação em relação ao uso de algemas de 

modo abusivo é tão grave no Brasil, que em trabalho realizado por pesquisadores da Escola 

Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz21 foi detectado que 

36% das detentas grávidas do sistema prisional, foram conduzidas ao hospital para dar à luz 

utilizando algemas, e ainda que 8% destas mulheres receberam algemas no momento do parto. 

Deste modo, o abuso no uso de algemas deve ser combatido, e as algemas só devem 

ser utilizadas com moderação, e quando extremamente indispensáveis para a segurança do 

preso, dos executores da prisão ou de terceiros. A utilização de algemas nunca deve ser 

                                                 
20 Art. 284.  Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa 

de fuga do preso. 
21 Pesquisa “Nascer na prisão: gestação e parto atrás das grades no Brasil”, disponível em  

http://www.scielo.br/scie 

-lo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232016000702061&lng=en&nrm=iso&tlng=pt 
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efetivada com a intenção de desmoralização do preso ou como forma de puni-lo, 

principalmente em casos de grande repercussão e acompanhamento massivo dos meios de 

mídia. Hoje em dia, também importante perceber que a repercussão de certos casos não está 

ligada diretamente aos grandes veículos de mídia, tendo em vista que diversas filmagens 

amadoras são realizadas através de telefones celulares e divulgadas em redes sociais, obtendo 

enorme alcance em pouco tempo.  

Diante deste cenário de violações o STF editou a Súmula Vinculante n° 1122 que 

regula o uso de algemas. Na referida súmula são apontadas as causas lícitas para o uso de 

algema, quais sejam, o fundado receio de fuga do preso ou perigo à integridade física do 

próprio preso ou de terceiros. 

Situação que merece discussão e que representa bem o “espírito democrático 

brasileiro” é a situação prevista no parágrafo primeiro do artigo 23423 do Código de Processo 

Penal Militar (CPPM). O caput do artigo basicamente repete as regras e as possibilidades do 

uso da força para efetivação da prisão, enquanto o parágrafo primeiro24 faz referência ao uso 

de algemas, permitindo seu uso apenas nas hipóteses em que ocorrer efetiva necessidade de 

vencer resistência ou proteger o executor, de modo algum sendo permitido nos presos 

referidos no artigo 24225. Entre as autoridades descritas no artigo 242 estão os Ministros de 

Estado, membros do Congresso Nacional, magistrados, oficiais das Forças Armadas, das 

Polícias e do Corpo de Bombeiro, os diplomados por faculdade, entre outras autoridades. 

Em se tratando de um Estado Democrático de Direito, esta previsão é no mínimo 

curiosa, pois, a lei tenta a todo momento evitar a estigmatização pelo uso de algemas e evitar 

também que o uso de algemas se configure como punição, permitindo o seu uso apenas em 

casos de extrema necessidade e nos limites apontados pela lei e regidas pelos Princípios 

Constitucionais, entretanto, vem regra que afirma que em determinadas autoridades, sob 

hipótese alguma será permitida a utilização de algemas. Daí surge a indagação do que fazer 

em caso de resistência ou oferecimento de perigo por estas pessoas elencadas no rol do artigo 

                                                 
22 STF, Súmula Vinculante n.º 11 - Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de 

fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a 

excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e 

de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 
23 Art. 234. O emprego de força só é permitido quando indispensável, no caso de desobediência, resistência ou 

tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de terceiros, poderão ser usados os meios necessários para 

vencê-la ou para defesa do executor e auxiliares seus, inclusive a prisão do ofensor. De tudo se lavrará auto 

subscrito pelo executor e por duas testemunhas. 
24 § 1º O emprego de algemas deve ser evitado, desde que não haja perigo de fuga ou de agressão da parte do 

prêso, e de modo algum será permitido, nos presos a que se refere o art. 242. 
25 Art. 242. Serão recolhidos a quartel ou a prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando 

sujeitos a prisão, antes de condenação irrecorrível: 
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242 do CPPM? Será que talvez estes indivíduos atingiram um grau de cidadania inalcançável 

pelo resto da humanidade? Acreditamos que está norma está em total dissonância com os 

preceitos constitucionais e configura grave ameaça às pretensões democráticas. 

O uso desnecessário da força pode representar abuso de autoridade, lesão corporal e 

até homicídio. A ilegalidade no uso de algemas pode acarretar o relaxamento da prisão 

cautelar, sendo permitida nova decretação de prisão cautelar desde que presentes os 

pressupostos. 

Sobre o tema, a Lei 13.060/2014 veio regular o uso de armamento não letal por parte 

das forças policiais, entre esses armamentos não letais estão as bombas de efeito moral, 

cassetetes e balas de borracha. Porém, nossas forças policiais conseguem conferir letalidade a 

estes armamentos, através do uso indevido, discricionário e irresponsável, vide a repressão 

sofrida por diversas manifestações populares. 

 

2.2 Prisões em flagrante, a exceção da exceção? 

 

Agora passadas as considerações iniciais sobre as prisões cautelares, passemos a 

estudar especificamente o instituto da prisão em flagrante.  

Conforme já explicado acima a prisão em flagrante prescinde de ordem escrita do 

juiz e não se submete as restrições de horário e regras de inviolabilidade domiciliar. A prisão 

em flagrante pode ser entendida como uma forma de defesa da sociedade e autotutela, posto 

que pode ser efetivada pela autoridade policial ou qualquer um do povo, para cessar a 

atividade delitiva imediatamente através da prisão do suposto autor do ato. A doutrina define 

a prisão em flagrante como a prisão “que queima”, pois é possível determinar e identificar 

latente evidência de materialidade e autoria, que leva a crer ao executor da prisão que ocorreu 

um delito e que a pessoa presa é a responsável pelo cometimento deste delito. 

 

2.3 Espécies de prisão em flagrante 

 

A prisão em flagrante é classificada em espécies, são elas o flagrante próprio, real, 

verdadeiro ou propriamente dito, o flagrante impróprio, quase flagrante ou irreal, o flagrante 

presumido, ficto ou assimilado, o flagrante esperado, o flagrante preparado ou provocado, o 

flagrante prorrogado, retardado, postergado, diferido ou estratégico, o flagrante forjado e o 

flagrante por apresentação. Passemos a estudá-los. O flagrante próprio está previsto no artigo 
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30226, incisos I27 e II28 do CPP, e ocorre quando o agente é surpreendido no momento em que 

está cometendo o crime ou assim que terminou de cometer o crime, por isso também chamado 

de flagrante propriamente dito. 

Assim define Aury Lopes Junior: 

 
A prisão em flagrante, nesse caso, é detentora de maior credibilidade. Ocorre quando 

o agente é surpreendido durante o iter criminis, praticando a conduta descrita no tipo 

penal sem, contudo, tê-lo percorrido integralmente. É o caso em que o agente é 

preso enquanto “subtrai” a coisa alheia móvel (155 do CP), ou ainda, no crime de 

homicídio, está agredindo a vítima com a intenção de matá-la (ou seja, está 

praticando o verbo nuclear do art. 121 do CP) etc. No inciso II, o agente é 

surpreendido quando acabou de cometer o delito, quando já cessou a prática do 

verbo nuclear do tipo penal. Mas, nesse caso, o delito ainda está crepitando (na 

expressão de Carnelutti), pois o agente cessou recentemente de praticar a conduta 

descrita no tipo penal. É considerado ainda um flagrante próprio, pois não há lapso 

temporal relevante entre a prática do crime (no sentido indicado pelo seu verbo 

nuclear) e a prisão. Dependendo da situação, o imediato socorro prestado à vítima 

ainda poderá evitar a consumação, mas diferencia-se da situação anterior na medida 

em que, aqui, ele já realizou a figura típica e a consumação já pode, inclusive, ter 

ocorrido. (LOPES, 2016, p.325) 

 

Já o flagrante impróprio que está previsto no inciso III29 do artigo 302, se caracteriza 

nas hipóteses em que o autor do delito é perseguido logo após o cometimento do ato. Por logo 

após pode se entender o espaço de tempo que a autoridade policial leva para chegar ao local 

do crime, apure os fatos e inicie a perseguição do agente. Neste sentido Renato Brasileiro: 

 
Impõe-se, inicialmente, verificar o significado da expressão logo após. Por logo 

após compreende-se o lapso temporal que permeia entre o acionamento da 

autoridade policial, seu comparecimento ao local e colheita de elementos necessários 

para que dê início à perseguição do autor. Por isso, tem-se entendido que não 

importa se a perseguição é iniciada por pessoas que estavam no local ou pela polícia, 

acionada por meio de ligação telefônica. (LIMA, 2017, p. 932) 

 

O conceito de perseguição é traçado no artigo 290, parágrafo 1º30 do CPP, que 

determina que uma vez avistado o possível autor do fato e iniciada a perseguição sem 

interrupção, mesmo que o tenha perdido de vista, e que através de informações confiáveis que 

o autor do fato tenha passado por tal lugar, tomando uma ou outra direção vá a seu encalço.  

                                                 
26 Art. 302.  Considera-se em flagrante delito quem: 
27  I - está cometendo a infração penal; 
28  II - acaba de cometê-la; 
29 III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça 

presumir ser autor da infração; 
30 Art. 290.  Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá 

efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando-o imediatamente à autoridade local, que, depois de 

lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso. 

§ 1o - Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu, quando: 

a) tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista; 

b) sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que o réu tenha passado, há pouco tempo, em tal ou qual 

direção, pelo lugar em que o procure, for no seu encalço. 
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Diferente do que prega a crença popular, não há um prazo máximo para efetivação da 

prisão em flagrante, comumente estipulado em vinte e quatro horas. A perseguição pode durar 

horas, dias ou semanas desde que a perseguição não seja interrompida. A confusão se dá pelo 

previsto no artigo 306, parágrafo primeiro31 do CPP que determina o encaminhamento do auto 

de prisão em flagrante ao juiz competente em no máximo vinte e quatro horas. 

O flagrante presumido ocorre quando o indivíduo é preso, logo após o cometimento 

do crime com instrumentos, armas, objetos e papéis que presumam se ele o autor do crime, é a 

hipótese prevista no artigo no artigo 302, inciso IV32 do CPP. Note-se que não há a 

necessidade de perseguição, basta que o agente tenha sido localizado com objetos que o 

liguem a ocorrência do fato delituoso, este tipo de flagrante também refuta a crença popular 

das vinte e quatro horas para realização da prisão em flagrante, uma vez que não há nem 

necessidade de perseguição basta a posse de materiais que indiquem ser o agente o autor do 

crime. 

O flagrante compulsório se caracteriza como a obrigatoriedade dos agentes das 

forças policiais em efetuar a prisão em flagrante sempre que se depararem com a ocorrência 

de fatos delituosos, e está prevista no artigo 30133 do CPP. Esta obrigatoriedade está adstrita 

ao período de serviço dos agentes, não sendo obrigatório que atuem compulsoriamente no 

sentido de realizar prisão em flagrante, quando restar configurada sua necessidade, nos 

momentos em que se encontrem de férias ou folga. 

O flagrante facultativo, com o nome já sugere é a faculdade de qualquer pessoa 

realizar a prisão em flagrante do indivíduo que está cometendo, ou acabou de cometer a 

conduta delituosa. É uma faculdade, pois, ninguém pode ser obrigado a efetuar a prisão de 

alguém inexistindo condições de segurança para tal. 

No flagrante esperado a autoridade policial já tem conhecimento que o fato delituoso 

irá acontecer e deste modo permanece de tocaia aguardando o início dos atos executórios, 

para poder efetivar a prisão em flagrante. Inclusive a jurisprudência entende que o 

acompanhamento pode ser realizado por câmeras de segurança. 

                                                 
31 Art. 306.  A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz 

competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.  

§ 1o  Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de 

prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria 

Pública.    
32 IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor 

da infração. 
33 Art. 301.  Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que 

seja encontrado em flagrante delito. 
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Esse tipo de prisão só é possível com forte investimento em investigação e serviço de 

inteligência, o que não parece ser o foco de nossos governantes. O flagrante esperado não está 

previsto na legislação tratando-se de construção doutrinária, pois, em real a prisão se tratará 

do flagrante real previsto no artigo 302, inciso I do CPP. 

O flagrante esperado não se confunde com o flagrante preparado. No primeiro a 

atividade é lícita, já no segundo é ilícita. É o que passaremos a explicar 

O dito flagrante provocado ou preparado ocorre quando o agente vem a ser 

estimulado ou induzido a cometer a atividade delituosa, a assim que são iniciados os atos 

executórios o agente é surpreendido com a prisão em flagrante. É o exemplo de um policial a 

paisana solicitar que alguém vá até certo local e adquira drogas ilícitas, e a pessoa seja presa 

por tráfico de drogas. Neste caso o indivíduo não trazia a droga consigo, tendo que 

empreender esforços para conseguir a droga. 

Há quem possa pensar que este tipo de comportamento do Estado seria uma eficiente 

forma de se combater a criminalidade. Uma vez que levantada a suspeita a respeito de um 

indivíduo, bastaria que um agente estatal disfarçado a instigasse a cometer a conduta delituosa 

em sua presença para efetivar a prisão em flagrante e produzir robusta prova para o inquérito 

policial. Entretanto, não se pode permitir que o Estado instigue um indivíduo a praticar uma 

conduta delituosa com a finalidade de efetuar sua prisão, pois, como já discutido acima, o 

Estado não pode transferir o ônus de sua ineficiência em investigar e punir para os seus 

cidadãos.  

A respeito do tema o STF editou a súmula nº 14534, que determina que quando a 

preparação do flagrante torna impossível a consumação do crime, este é considerado 

inexistente. O entendimento da Corte é de que nos casos de flagrante preparado o crime a de 

ser considerado impossível, isto porque não é possível sua consumação, visto que será 

obstado pela prisão em flagrante, e qualquer prisão efetuada deste modo é manifestamente 

ilegal. 

O flagrante preparado como anteriormente dito não se confunde com o flagrante 

esperado, neste o executor da prisão tem notícia que a conduta delituosa será praticada e 

aguarda o início de sua execução para efetuar a prisão. Naquele o executor da prisão instiga 

ou induz o agente a cometer a conduta delituosa para efetuar sua prisão. 

Existe na doutrina, posição contrária a posição adotada pelo STF. Neste esteira 

Eugênio Pacelli (2017) entendendo que de acordo com  a justificativa presente na súmula para 

                                                 
34 STF, Súmula n.º 145 - Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua 

consumação. 
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tornar o crime impossível, que seria a impossibilidade de sua consumação, está também 

presente no caso de flagrante esperado, caso em que do mesmo modo restaria configurada a 

impossibilidade de consumação do crime, tendo em vista que o executor da prisão, mesmo 

que não tenha provocado o agente a cometer conduta delituosa já tem ciência e espera que ela 

ocorra, posto que está apenas aguardando o início de sua execução para efetuar a prisão em 

flagrante, tornando também o crime impossível. Entretanto, prevalece o entendimento do 

STF. 

Há ainda sensível discussão a respeito do flagrante preparado nos casos de crime 

permanente, podemos nos utilizar do mesmo exemplo trazido logo acima do caso de flagrante 

provocado por policial à paisana que solicita ao agente que adquira drogas em certo 

localidade e ao retornar é preso em flagrante, agora imaginemos situação um pouco diversa, 

pensemos em um caso em que o agente já possuía a droga consigo e a autoridade policial 

apenas compra a droga diretamente do indivíduo, neste caso, o crime já estava se consumando 

nos termos do artigo 3335 da lei 1.343/2006, Lei de Drogas, e a atuação do agente estatal se 

deu apenas para constatar a existência do crime que já vinha ocorrendo e não para provocá-lo. 

Existe ainda o flagrante prorrogado, hipótese em que é possível por questões 

estratégicas de investigação que a prisão não seja efetuada no momento em que ocorra a 

atividade criminosa, com a intenção de se capturar um número maior de pessoas e adquirir um 

número maior de material probatório. Esta modalidade de prisão não se confunde com o 

flagrante esperado, posto que neste caso a autoridade policial é obrigada a realizar a prisão ao 

iniciarem os atos executórios. No caso do flagrante prorrogado a autoridade policial também 

tem ciência que a conduta delituosa irá ocorrer, entretanto, está autorizada a não efetuar a 

prisão, ocorrendo uma exceção ao conceito de flagrante compulsório previsto no artigo 301 

do CPP. 

A legislação especial prevê os casos de prisão em flagrante prorrogado, é o caso da 

Lei 11.343/2006, Lei de Drogas,  que em seu artigo 53, inciso II36, autoriza a autoridade 

policial, a não atuar sobre portadores de drogas ou outros produtos químicos destinados a 

produção de droga, que se encontrem no território brasileiro, com a finalidade de alcançar 

                                                 
35 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: 
36 Art. 53.  Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta Lei, são permitidos, além 

dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos 

investigatórios: [...] II - a não-atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou 

outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro, com a finalidade de 

identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da 

ação penal cabível. 
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outros integrantes que compõe a rede de tráfico de drogas. Para este tipo de atividade policial 

é necessário autorização judicial e oitiva do Ministério Público, como determina o caput do 

artigo 53. Além disso, o juiz que analisar a necessidade de prorrogação, fica prevento para o 

futuro processo penal. 

A Lei 9.613/98, Lei de Lavagem de Dinheiro, contempla também o instituto do 

flagrante diferido, em seu artigo 4º-B37, sendo possível postergar a realização da prisão, 

quando esta implicar em comprometimento das investigações. 

O flagrante postergado também é previsto na Lei 12.850/2013, Lei de Organização 

Criminosa, que prevê em seu artigo 8º38 o que denomina de ação controlada, que em síntese 

autoriza que a atuação estatal possa ser retardada em ações praticadas por organizações 

criminosas ou a ela relacionadas desde que a situação continue sendo acompanhada, 

possibilitando a efetivação da medida no momento em que for possível a obtenção de provas e 

informações de maneira mais contundente. 

Diferente do previsto na Lei de Drogas a autoridade policial não necessita de 

autorização judicial ou do Ministério Público para prorrogar a efetivação da prisão nos casos 

previstos na Lei de Organização Criminosa, cabendo a conveniência ser analisada pela própria 

autoridade. Porém, a medida deve ser controlada pelo Poder Judiciário, neste sentido, o 

parágrafo primeiro39 do artigo 8º, determina que o retardamento da atuação policial será 

comunicado ao juiz, que poderá estabelecer limites, porém, note-se que a lei não fala em 

autorização e sim em comunicação. 

Prática abominável que ainda é praticada, inclusive pelas forças policiais e por 

particulares, é o flagrante forjado, que se caracteriza quando situação é criada para levar 

pessoa não culpada a prisão. Nestor Távora apresenta como exemplo do instituto “empregador 

que insere objetos entre os pertences do empregado, acionando a polícia para prendê-lo em 

flagrante pelo furto, para com isso demiti-lo por justa causa. ” (TÁVORA, 2017, p. 911) 

Esta atitude é deveras reprovável, entretanto, o que mais espanta é quando este 

comportamento é perpetrado pela Administração Pública, em especial as forças de segurança 

pública, não são poucas as reportagens e denúncias que noticiam execrável prática. Caso 

notório foi a de policiais militares do Estado de São Paulo, que transportavam na viatura 

                                                 
37 Art. 4o-B.  A ordem de prisão de pessoas ou as medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores poderão ser 

suspensas pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as 

investigações.  
38 Art. 8o  Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação 

praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento 

para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações. 
39 § 1o  O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz 

competente que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. 
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oficial “kit flagrante”, com a finalidade de praticar o crime de extorsão. Diversos meios de 

comunicação noticiariam tal fato, a título de exemplo reportagem publicada no site da Revista 

Fórum40, “PMs de São Paulo são presos com ‘kit flagrante’ dentro da viatura”: 

 

Dois soldados que atuam na região do Grajaú, zona sul de São Paulo, foram presos 

em flagrante, por volta das 21h da última segunda-feira (30/01), com grande 

quantidade de drogas dentro da viatura. O kit flagrante, que poderia ser usado para 

forjar prisões, por exemplo, estava com os soldados de 1ª classe do 50º Batalhão da 

PM, no Jardim Guanabara, André Nascimento Pires e Rodrigo Guimarães Gama. 

Por fim, o flagrante por apresentação, que era previsto no artigo 31741 do CPP, que 

teve sua redação alterada pela lei 12.403/2011, deste modo, o instituto não figura mais no 

ordenamento jurídico brasileiro. Portanto devido as alterações introduzidas, o autor do delito 

ao se apresentar espontaneamente a autoridade policial não pode ser preso em flagrante, 

restando a possibilidade da decretação de previsão preventiva, por óbvio se presentes os 

requisitos legais do artigo 31242 do CPP. 

A previsão do flagrante por apresentação fazia sentido no ordenamento jurídico 

perante a antiga redação do artigo 318 do CPP, que foi alterada pela lei 12.403/2011. Antes da 

alteração, o artigo 31843 previa que a apresentação espontânea do suspeito implicaria na 

impossibilidade de ser atribuído efeito suspensivo a possível recurso da acusação em face de 

sentença absolutória. Entretanto, o artigo 59644 do CPP, já prevê que em qualquer caso, 

recurso da acusação contra sentença absolutória, não impede que o réu seja posto em 

liberdade. 

 

2.4 - Sujeitos da prisão em flagrante 

 

Os sujeitos do flagrante podem ser ativos ou passivos, na medida de sua participação 

na ocorrência da prisão em flagrante. O sujeito ativo é o que efetua a prisão, podendo ser 

qualquer pessoa como reza o artigo 301 do CPP, a população de forma facultativa e os 

                                                 
40 Notícia: PMs de São Paulo são presos com ‘kit flagrante’ dentro da viatura, Responsável Luís Adorno, 

disponível em http://www.revistaforum.com.br/2017/02/01/pms-de-sao-paulo-sao-presos-com-kit-flagrante-

dentro-daviatur -a, acesso em 3 de abril de 2017. 
41 Art. 317.  A apresentação espontânea do acusado à autoridade não impedirá a decretação da prisão preventiva 

nos casos em que a lei a autoriza. (artigo revogado) 
42 Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 

conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da 

existência do crime e indício suficiente de autoria. 
43 Art. 318.  Em relação àquele que se tiver apresentado espontaneamente à prisão, confessando crime de autoria 

ignorada ou imputada a outrem, não terá efeito suspensivo a apelação interposta da sentença absolutória, ainda 

nos casos em que este Código Ihe atribuir tal efeito. (artigo revogado) 
44 Art. 596. A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade.    
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agentes de segurança pública de forma compulsória, salvo nas exceções de flagrante 

retardado. É importante ressaltar que o condutor do suspeito, que é a pessoa que o apresentará 

a autoridade competente, não necessariamente é a mesma pessoa que efetuou a prisão, o 

exemplo clássico dos manuais é a situação em que populares efetuam a prisão em flagrante e 

acionam a polícia militar, que ao chegar ao local deverá apurar os fatos e apresentar o preso a 

autoridade competente. 

Já o sujeito passivo, é o indivíduo que supostamente praticou a conduta delituosa e 

foi preso no momento em que a praticava, ou logo após a pratica do ato. Porém, novamente 

seguindo a linha de pensamento das autoridades em que o uso de algemas é proibido em 

qualquer hipótese, existem as pessoas que não podem ser presas em flagrante, desvirtuando, a 

nosso ver, totalmente a finalidade do instituto. Pois, se a conduta praticada é a mesma por 

diferentes indivíduos, qual o sentido de em relação a uma ser permitido poder ser efetuada sua 

prisão em flagrante com a finalidade de ser impedida de praticar o ato, ou que seja evitada sua 

fuga, e a outra não seja possível efetivar autotutela da sociedade? 

Diversas autoridades não podem ser sujeitos passivos da prisão em flagrante, alguns 

de modo total outros apenas em algumas hipóteses. Estão entre estas autoridades os 

magistrados, por força do artigo 33, inciso II45 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que 

só poderão ser presos em flagrante em virtude de crime inafiançável, e uma vez efetuada a 

prisão de magistrados nas hipóteses permitidas, deverá ocorrer imediata comunicação e 

apresentação ao presidente do Tribunal de Justiça ao qual esteja vinculado. A mesma regra 

aplica-se aos membros do Ministério Público, que também só poderão ser presos em flagrante 

por crime inafiançável, devendo em caso das hipóteses em que é permitida a prisão em 

flagrante ser comunicada e o preso ser apresentado ao Procurado Geral no prazo de vinte 

quatro horas, por força do artigo 40, inciso III46 da Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público.  

Também não podem ser presos em flagrante os membros do Congresso Nacional, 

salvo por crime inafiançável, sendo em caso de prisão nas hipóteses autorizadas, os autos 

deverão ser remetidos a Casa a qual o parlamentar preso pertença no prazo de vinte e quatro 

horas, sendo então submetido a votação, que por maioria absoluta de seus membros resolverá 

                                                 
45 Art. 33 - São prerrogativas do magistrado: 

 II - não ser preso senão por ordem escrita do Tribunal ou do órgão especial competente para o julgamento, salvo 

em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata comunicação e apresentação do 

magistrado ao Presidente do Tribunal a que esteja vinculado (vetado); 
46 Art. 40. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, além de outras previstas na Lei 

Orgânica: [...] III - ser preso somente por ordem judicial escrita, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso 

em que a autoridade fará, no prazo máximo de vinte e quatro horas, a comunicação e a apresentação do membro 

do Ministério Público ao Procurador-Geral de Justiça; 
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sobre a prisão. Esta situação surge já no momento da diplomação dos membros do Congresso 

nacional e não no momento da posse, por determinação expressa do artigo 53, parágrafo 2º47 

da Constituição Federal. 

Considerando que os parlamentares só podem ser presos em flagrante por crimes 

inafiançáveis, cabe aqui apontar quais são os crimes inafiançáveis.  

Os crimes inafiançáveis estão dispostos no artigo 5º, são eles o crime de racismo, 

inciso XLII48, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e crimes 

hediondos, estes previstos no inciso XLIII49 e a ação de grupos armados, civis ou militares, 

contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, inciso XLIV50. Neste mesmo sentido é 

o artigo 32351 do CPP. 

Para elucidar o tema, Nestor Távora (2017), apresenta posição crítica à ordem de 

prisão emitida em desfavor do senador Delcídio do Amaral no âmbito da Operação Lava Jato 

pelo STF, na Ação Cautelar 403952. Para o doutrinador apenas o fato do Procurador Geral da 

República pleitear medida que não está em consonância com a Constituição Federal já se 

configura grave, por afrontar os pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito. E 

que mais preocupante ainda é o STF acolher o pedido, argumentando que a situação tratava-se 

de flagrante perpetrado em decorrência de crime permanente, isto porque, os fatos ocorridos 

não levam a crer na existência de situação de flagrância nem tampouco de crime permanente. 

E ainda as condutas imputadas ao deputado não se configuram como crimes inafiançáveis. 

A justificativa do STF para determinar a prisão, é a de que a medida seria a única 

forma de preservar as investigações, no âmbito da Operação Lava Jato, e que a prisão estava 

fundamentada no artigo 312 do CPP, pois configurada a materialidade e indícios suficientes 

de autoria. O relator Teori Zavascki justificou o seu entendimento de tratar-se de crime 

permanente da seguinte forma “um estado de crime permanente, a partir da formação de 

associação criminosa com o objetivo de atrapalhar as investigações. Esse estado de 

                                                 
47 Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, 

palavras e votos. [...]§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser 

presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro 

horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.  
48 XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos 

da lei; 
49 XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico 

ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo 

os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;   
50 XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a 

ordem constitucional e o Estado Democrático; 
51 Art. 323.  Não será concedida fiança:  I - nos crimes de racismo;  II - nos crimes de tortura, tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos; III - nos crimes cometidos por 

grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; 
52 STF, Ação Cautelar 4039, Ministro Relator Teori Zavascki, DJ 13/05/2016. 
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permanência, segundo o relator, mantém a caracterização de flagrante para fins de prisão 

cautelar.” 

Diante desta decisão, grande parte da doutrina reagiu de maneira contrária, nos 

filiamos a este entendimento, pois, independente das reais motivações, o combate à 

“corrupção” não pode ser feito sob nenhuma hipótese fora das regras do jogo, quais sejam, os 

mandamentos e Princípios Constitucionais e as leis penais e processuais penais. Neste mesmo 

sentido Afrânio Silva Jardim: 

 

1-A constituição é clara e a prisão do parlamentar só poderia ocorrer em flagrante 

delito por crime inafiançável. 2- Ao que se sabe, não foi lavrado o auto de prisão em 

flagrante e nem se realizou a necessária audiência de custódia. 3- De qualquer 

forma, a prisão em flagrante não poderia subsistir porque incabível a sua 

substituição por prisão preventiva. 4 – Não vejo prova mínima do crime de 

associação criminosa, mas apenas articulação entre pessoas envolvidas em prática 

criminosa para evitar a produção de prova desfavorável. 5 – Os demais crimes 

possíveis, no caso, não são permanentes e são afiançáveis. 6 – A existência de um 

crime permanente não autoriza, por si só, a prisão em flagrante de todos os seus 

autores e partícipes. Mesmo no crime permanente não se pode prender em flagrante 

quem não esteja em flagrante delito, dormindo em casa, por exemplo. (JARDIM 

apud TÁVORA, 2017, p. 923) 

 

Este tipo de decisão proferida pelo STF, pode dar uma resposta para a população de 

um possível combate efetivo à corrupção, mas em verdade, cria uma enorme insegurança 

jurídica, uma vez que a Corte que deveria guardar a Constituição profere decisão em total 

desconformidade com o texto constitucional. 

Trava-se ainda outra discussão na doutrina e na jurisprudência se o afastamento do 

parlamentar de suas atividades para por exemplo, ser investido no cargo de Ministro de 

Estado, Governador ou Secretário de Estado, determina a suspensão da imunidade no tocante 

a não poder ser sujeito passivo da prisão em flagrante, com fulcro no artigo 5653 da 

Constituição Federal. Neste sentido Nestor Távora: 

 

Por oportuno, destacamos, com arrimo no artigo 56 da CF, que o Deputado ou 

Senador não perderá o mandato se investido no  cargo de Ministro de Estado, 

Governador de Território, Secretário de Estado, do DF, de Território, de Prefeitura 

de Capital ou chefe de missão diplomática temporário. Da mesma forma, se 

licenciado pela respectiva casa por motivo de doença, ou para tratar, sem 

remuneração, de interesse particular, sendo que nesta última hipótese, o afastamento 

não pode ultrapassar 120 dias por sessão legislativa. Com muita razão, se não há 

perda de mandato, o parlamentar continuará fazaendo jus à imunidade, mesmo que 

desempenhando as funções relatadas, ou licenciado pelas hipóteses constitucionais. 

(TÁVORA, 2017, p. 917) 

                                                 
53 Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador: 

I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, 

de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária; 

II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse 

particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa. 
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Em que pese este entendimento doutrinário, o STF no julgamento do HC 78.09354, 

não aplicou o entendimento da súmula nº 455, que hoje encontra-se já cancelada, que rezava 

que “Não perde a imunidade parlamentar o congressista nomeado Ministro de Estado.”  No 

julgamento a Turma denegou à ordem para o trancamento de ação penal instaurada contra 

deputado estadual, que à época dos acontecimentos do fato delituoso estava investido no 

cargo de Secretário de Estado. 

Os diplomatas estrangeiros, podem ser imunes a prisão em flagrante em território 

brasileiro por força de Convenções ou Tratado internacionais, em respeito a soberania de 

outros Estados, por força do artigo 1º, inciso I56 do CPP. A prisão e instauração da persecução 

penal só é possível se o país de origem do diplomata, autorizar expressamente a aplicação das 

leis brasileiras. A imunidade decorrente da atividade diplomática se estende também aos 

familiares do diplomata, salvo se possuírem nacionalidade brasileira 

Já o Presidente da República só pode ser preso após sentença condenatória com 

trânsito em julgado, não podendo qualquer prisão cautelar ser decretada contra si, por força do 

artigo 86, parágrafo 3º57 da Constituição Federal. 

Para constar, o único caso em que não é possível prisão em flagrante de meros 

mortais, é o caso previsto no artigo 30158 do Código de Trânsito Brasileiro, determinando que 

a agente causador de acidente de trânsito, mas que preste imediato e integral atendimento à 

vítima não poderá ser efetivada prisão em flagrante, bem como não lhe será exigida fiança. A 

razão de ser da norma é evitar que as pessoas causadoras de acidentes de trânsito se evadam 

do local, proporcionando principalmente o apoio necessário que a pessoa vitimada necessita. 

Neste caso acertadamente o valor da vida foi colocado acima do desejo estatal de punir. 

Por fim, é importante ressaltar que os menores de 18 anos podem ser sujeitos 

passivos da prisão em flagrante por ato infracional, como autoriza o artigo 10659 da lei 

                                                 
54 STF, Habeas Corpus n.º 78.093, Ministro Relator Octavio Gallotti, DJ 16/04/1999. 
55 STF, Súmula nº4 - Não perde a imunidade parlamentar o congressista nomeado Ministro de 

Estado. (cancelada) 
56  Art. 1o O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este Código, ressalvados: 

I - os tratados, as convenções e regras de direito internacional; 
57 Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será 

ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o 

Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.[...] § 3º Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas 

infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito a prisão. 
58 Art. 301. Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a 

prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela. 
59 Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por 

ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. 
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8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Da mesma forma a apreensão deverá ser 

comunicada a autoridade judiciária e à família do menor apreendido. 

Muito se falou no presente trabalho sobre a autoridade competente para qual o 

indivíduo preso em flagrante deve ser apresentado, em regra, a autoridade policial da 

circunscrição onde foi realizada a prisão é a que possui atribuição para proceder a lavratura do 

auto de prisão, nos termos do artigo 29060 do CPP. Na hipótese de não existir autoridade 

policial responsável pela circunscrição onde ocorreu a prisão, o preso deverá ser apresentado 

a autoridade do local mais próximo, é isto que determina o artigo 30861 do CPP. 

Existe ainda a possibilidade de outras autoridades, que não a policial procederem a 

lavratura do auto de prisão, como por exemplo a Câmara dos Deputados no exercício de seu 

poder de polícia, em caso do crime ter ocorrido nas suas dependências, pode proceder a 

realização da prisão em flagrante e realizar o inquérito. Concordando com este entendimento 

a súmula 39762 do STF, e possibilitando tal modalidade o artigo 4º parágrafo único63 do CPP. 

 

2.5 Procedimentos 

 

Passemos agora a falar dos procedimentos que regem o instituto. Conforme será 

demonstrado o procedimento da prisão em flagrante começa com a captura do agente, que 

será conduzido até a autoridade policial, que procederá a lavratura do auto de prisão em 

flagrante, e por fim o cárcere, nas hipóteses que não admitem a liberação do agente. Pois, 

como já expusemos e repetimos, a liberdade é a regra e a prisão deve sempre ser considerada 

como exceção. 

Assim que o preso é apresentado a autoridade policial, mesmo antes da lavratura do 

auto, a família do preso ou pessoa indicada por este deve ser avisada de sua prisão, conforme 

determinação do artigo 5º, inciso LXII64, da Constituição Federal. A ausência de comunicação 

                                                 
60 Art. 290.  Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá 

efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando-o imediatamente à autoridade local, que, depois de 

lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso. 
61 Art. 308.  Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado à 

do lugar mais próximo. 
62 STF, Súmula nº 397 - 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. 
63 Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas 

circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria.  

Parágrafo único.  A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas, a quem por 

lei seja cometida a mesma função. 
64  LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz 

competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada; 
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da prisão ao familiar ou pessoa indicada pelo preso, implica na total nulidade do auto de 

prisão. Além disso a prisão também deve ser comunicada ao Ministério Público e ao juiz 

competente, nos termos do artigo 30665 do CPP. A razão de existir deste procedimento é o 

medo das atrocidades ocorridas durante o período de ditadura militar, em que as pessoas eram 

presas sem que qualquer pessoa tivesse ciência, muitas vezes não haviam registros ou estes 

registros eram destruídos. Conforme relatamos, a Comissão Nacional da Verdade conseguiu 

identificar 434 pessoas presas pelo regime que foram assassinadas ou ainda encontram-se até 

hoje desaparecidas. 

Após as formalidades de comunicação, deverá ser realizada a oitiva do condutor, ou 

seja, da pessoa que conduziu o preso até a autoridade policial. Todo o relatado será levado a 

termo, sendo colhida assinatura do condutor, que receberá além de cópia de sua oitava, o 

recibo de entrega do preso. 

Após a oitiva do condutor, deverá ser procedida a oitiva das testemunhas, que do 

mesmo modo será reduzido a termo e colhidas assinaturas. A título de informação, em 

pesquisa66 realizada pelo Centros de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade 

Cândido Mendes (CESeC/Ucam) foi constatado que em um universo de 242 presos em 

flagrante por tráfico de drogas no estado do Rio de Janeiro no ano de 2013, em 93% dos casos 

as únicas testemunhas são apenas os policiais militares ou outros agentes de segurança pública 

que efetuaram as prisões, o que atentaria contra o Princípio da Ampla Defesa, tendo em vista 

ainda a súmula 7067 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que autoriza a 

condenação mesmo que a prova do fato se restrinja tão somente ao depoimento da autoridade 

policial. Não haveria problema nenhum, se basear no depoimento das autoridades policias, 

não fosse notório os abusos e preconceitos perpetrados pela polícia, conforme dados 

apresentados no trabalho. 

Em caso de não serem localizadas testemunhas dos fatos, esta situação não impedirá 

a lavratura do auto de prisão em flagrante, esta ausência deverá ser suprida por duas 

testemunhas que tenham presenciado a apresentação do preso à autoridade policial.  

Colhidas as considerações do condutor do preso e das testemunhas, a autoridade 

procederá a oitiva da vítima. Não há previsão legal quanto a oitiva da vítima, mas é prudente 

                                                 
65 Art. 306.  A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz 

competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.  
66 Tráfico de drogas na cidade do Rio de Janeiro: Prisão provisória e direito de defesa, Julita Lemgruber e Marcia 

Fernandes (coords.), disponível em http://www.ucamcesec.com.br/wp-content//uploads/2015/10/Boletim-

Trafico-de-drogas-epresos-provis%C3%B3rios.pdf 
67 TJRJ, Súmula nº 70 - O fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes 

não desautoriza a condenação. 
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que quando possível a mesmo seja ouvida para facilitar no esclarecimento da suposta conduta 

delitiva do preso. Inclusive nos crimes de ação penal privada e pública condicionada a 

representação, é obrigatória a autorização da vítima, sob pena de impossibilidade de se lavrar 

o auto de prisão em flagrante. 

Por fim será ouvido o conduzido, artigo 304 CPP68, que poderá ainda se valer do 

direito de permanecer em silêncio, conforme preceitua o artigo 5º, inciso LXIII69 da 

Constituição Federal. Em caso de o preso optar por ser ouvido, suas declarações serão 

reduzidas a termo e deverá ser colhida sua assinatura. Interessante ressaltar que nesse 

procedimento não é obrigatória a presença de advogado, porém, este pode se fazer presente. 

Norma que reflete a preocupação com a dignidade da pessoa humana, em especial 

crianças, adolescentes e pessoas portadoras de deficiência, é o parágrafo quarto70 do artigo 

304 do CPP, inserido pela Lei 13.257/2016, que determina que ao ser lavrado o auto de prisão 

em flagrante, deverá constar informação sobre a existência de filhos, idades e se por ventura 

possuem algum tipo de deficiência, além do contato de possível pessoa responsável pelo 

cuidado dos filhos do preso. 

Após a oitiva de todos os envolvidos a autoridade policial deverá apurar os fatos e 

decidir se há elementos suficientes para caracterizar a existência de crime que comporta a 

prisão em flagrante e a ocorrência da conduta por parte do conduzido. Se a autoridade policial 

entender que estão presentes estes elementos necessários, deverá proceder a lavratura do auto 

de prisão em flagrante, que terá como anexos a declaração do condutor, das testemunhas e se 

existente do preso, sendo o auto assinado pela autoridade e pelo preso. A omissão da 

assinatura do preso que não assinar o auto, seja por não saber escrever, seja por sua recusa, 

poderá ser suprida pela assinatura de duas testemunhas, artigo 304, parágrafo 3º71 do CPP. 

Caso contrário, ou seja, caso a autoridade policial não vislumbre a existência dos 

elementos caracterizadores da prisão em flagrante, a mesma deverá ser imediatamente 

relaxada e o auto não deve ser lavrado, embora existam vozes na doutrina que defendam a 

lavratura do auto de prisão, uma vez que a prisão restou efetuada. Quando houver ainda 

                                                 
68 Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua 

assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das 

testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, 

após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto.   
69 LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a 

assistência da família e de advogado; 
70  § 4o  Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, 

respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados 

dos filhos, indicado pela pessoa presa.   
71  § 3o Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante 

será assinado por duas testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença deste.  
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possibilidade de arbitração de fiança pela própria autoridade policial, caso dos crimes com 

pena não superior a quatro anos, o conduzido também não deve permanecer presos. Nos casos 

em que a autoridade policial não for competente para arbitração de fiança, deverá remeter os 

autos ao órgão competente, nos termos do artigo 304, parágrafo 1º72. 

Superada esta fase, caso o auto de prisão em flagrante seja lavrado, deverá então ser 

entregue ao preso nota de culpa em até vinte e quatro horas da prisão, que conterá o motivo de 

sua prisão e os responsáveis pela sua prisão, contendo também o nome do condutor e das 

testemunhas, devendo ainda ser assinada pela autoridade policial, como determina o artigo 

306, parágrafo 2º73 CPP. A entrega da nota culpa se presta a garantir a informação de maneira 

formal dos fatos e normas legais que fundamentaram a prisão, sendo imprescindível para a 

validade da prisão, pois, sua ausência pode significar ilegalidade na prisão, que levará ao 

relaxamento, com base no artigo 5º, inciso LXV74 da Constituição Federal. 

Portanto, após a apresentação do preso a autoridade policial, comunicação aos seus 

familiares, ao juiz competente e ao Ministério Público, oitiva das pessoas necessárias, 

lavratura do auto de prisão em flagrante e entrega de nota de culpa, deverá ocorrer a remessa a 

autoridade judicial em até vinte e quatro horas da prisão. O não cumprimento deste prazo, não 

implica em nulidade da prisão e nem em consequente relaxamento, este pelo menos, é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme explicitado no julgamento do HC 

149.87575. 

Esta remessa tem o condão de submeter a prisão em flagrante ao controle do Poder 

Judiciário, e garantir efetividade ao mandamento contido no artigo 5º, LXII da Constituição 

Federal. 

Ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá aplicar o disposto artigo 31076 

do CPP, relaxando a prisão que for ilegal (inciso I), conceder liberdade provisória, arbitrando 

ou não fiança (inciso III) ou converter a prisão em flagrante em preventiva, na hipótese de 

                                                 
72 § 1o  Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à 

prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se 

para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja. 
73  § 2o  No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, 

com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.  
74  LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária; 
75 STJ, Habeas Corpus 149.875, Ministro Relator Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 31/05/2010. 
76 Art. 310.  Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:  

I - relaxar a prisão ilegal; ou  II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos 

constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas 

da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.   
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existirem os requisitos autorizadores do artigo 31277 do CPP (inciso II). Cabe esclarecer que 

para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, além dos requisitos 

autorizadores é necessário também que as medidas cautelares diversas da prisão, que estão 

previstas no artigo 31978 do CPP, se mostrem inadequadas, nos termos da parte final do inciso 

II. Esta conversão também depende de requerimento do Ministério Público ou representação 

da autoridade policial, uma vez que vedada a decretação de prisão preventiva de ofício pelo 

magistrado, ainda na fase de investigação, em respeito em especial do sistema acusatório. 

Qualquer que seja a decisão tomada pelo juiz, está deve ser fundamentada, nos 

termos do artigo 31579 do CPP, muito em atenção ao Princípio do Contraditório e Ampla 

Defesa. 

Agora trataremos de procedimento importantíssimo sob a ótica dos Direitos 

Humanos, que é o instituto da audiência de custódia, o tema é bastante polêmico e 

controverso, sendo possível a elaboração de uma monografia apenas sobre o tema. Deste 

modo, teceremos alguns comentários sobre o instituto. 

A audiência de custódia consiste na apresentação da pessoa presa ao juiz, 

possibilitando a ocorrência de um interrogatório, onde será possível determinar se ocorreram 

violações aos direitos fundamentais do preso. Trata-se de controle de legalidade da prisão em 

flagrante, em atenção ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, buscando coibir a prática 

de tortura e violações. 

Não há previsão do instituto na Constituição Federal nem no Código de Processo 

Penal, sua existência encontra validade no artigo 7º, item 580 do Pacto de São José da Costa 

                                                 
77 Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 

conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da 

existência do crime e indício suficiente de autoria.   
78 Art. 319.  São medidas cautelares diversas da prisão: 

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar 

atividades;  II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias 

relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas 

infrações;  III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao 

fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a 

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; V - recolhimento domiciliar no 

período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;  VI - 

suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver 

justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;  VII - internação provisória do acusado nas 

hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou 

semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;  VIII - fiança, nas infrações que a 

admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso 

de resistência injustificada à ordem judicial; 

IX - monitoração eletrônica. 
79 Art. 315.  A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada.  
80 Art. 7,  item 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 e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável 
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Rica. Este fato trouxe imensas discussões sobre o tema, e o STF no julgamento da ADI 

5.24081 asseverou que o chamado interrogatório de garantia deve ser assegurado. 

A respeito do tema, a ONG Conectas divulgou uma pesquisa intitulada “Tortura 

Blindada”82, em que acompanhou diversas audiências de custódias ocorridas no Fórum 

Criminal de Barra Funda, no Estado de São Paulo, entre os anos de 2015 e 2016, com a 

finalidade de apurar possíveis torturas sofridas pelos presos e de que forma o Poder Judiciário 

enfrenta o tema. Os pesquisadores constataram ao acompanhar 393 presos às audiências de 

custódia, que em um terço dos casos os magistrados não indagavam sobre tortura e violência 

policial, e o Ministério Público só se manifestou sobre possível prática de violência policial 

em 9% destes casos ignorados pelos magistrados. A pesquisa também constatou que mesmo 

nos casos em que os presos apresentaram marcas visíveis de violência, como manchas de 

sangue, roupas rasgadas e hematomas, o comportamento dos magistrados não era alterado, e 

na maioria das vezes os relatos dos presos era tratado com desconfiança. 

Em relação a legislação sobre o tema, tramita no congresso nacional o Projeto de Lei 

n.º 554/2011, que visa regulamentar as audiências de custódia, e já sofre críticas por parte da 

doutrina. Um dos motivos é que como assevera Aury Lopes Junior (2016) a previsão da 

audiência poder ser realizada por videoconferência, pode acabar por frustrar os objetivos do 

interrogatório no âmbito da audiência de custódia, em nome de suposta economia de recurso e 

processual. Ainda existem críticas no sentido da falta de previsão de a audiência de custódia 

ser estendia a todas as prisões cautelares, e não somente a prisão em flagrante, neste sentido 

Nestor Távora (2017) que afirma que ocorrerá maior incidência do Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana se a audiência de custódia não se limitar aos casos de conversão de prisão em 

flagrante em prisão preventiva.  O doutrinador ainda alerta para possíveis tentativas de 

mitigação do instituto, “O artifício de conceder medida cautelar diversa da prisão antes de 

decorridas 24 horas da prisão em flagrante, para evitar a realização da audiência de custodia 

mitiga, o alcance do Pacto de São José da Costa Rica, resvalando em inconstitucionalidade...” 

(TÁVORA, 2017, p. 930) 

 

  

                                                                                                                                                         
ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo.  Sua liberdade pode ser condicionada a 

garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. 
81 STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5.240, Ministro Relator Luiz Fux, DJ 01/02/2016 
82 Pesquisa “Tortura Blindada: Como as instituições do sistema de Justiça perpetuam a violência nas audiências 

de custódia”, disponível em www.conectas.org/arquivos/editor/files/Relato%CC%81rio%20completo _Tortura 

%20blindada _Conectas%20Direitos%20Humanos(1).pdf. 
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3. IMPACTOS PRÁTICOS – JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS 

 

Antes de apresentarmos nossa conclusão, interessante analisarmos de que maneira os 

Tribunais pelo país vem tratando o assunto e de que modo tudo o que foi exposto pode ser 

verificado em casos concretos. Passemos a examinar as mais recentes decisões proferidas por 

Tribunais de diversos locais do país: 

 
HABEAS CORPUS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL 

(TRÊS VEZES), EM CONCURSO FORMAL. PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE RELAXAMENTO. 

LEGALIDADE DA ORDEM. REQUISITOS OBSERVADOS E DECISÃO 

FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente preso em flagrante por 

suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal 

(três vezes), em concurso formal. 2. O Impetrante alega que o paciente está sofrendo 

constrangimento ilegal, uma vez que ausentes os requisitos previstos no artigo 312 

do Código de Processo Penal e violação do princípio da presunção de inocência, 

eis que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder o processo 

em liberdade. 3. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora 

dão conta que consta da denúncia que no dia 11 de maio de 2017, as vítimas 

estavam no interior de um veículo, quando foram abordados pelo paciente e outro 

elemento, os quais apontaram uma arma de fogo e exigiram a entrega do veículo e 

de todos os seus pertences, após a subtração o paciente e seu comparsa evadiram-se 

do local. Ato contínuo, policiais militares em patrulhamento na localidade, 

foram informados por populares sobre o roubo, tendo as vítimas comunicado 

aos agentes da lei as características do paciente e do comparsa, oportunidade 

em que saíram em perseguição, tendo sido logrado êxito em captura-los, após 

colidirem com um poste, ocasião em que foram presos em flagrante e 

conduzidos à Delegacia Policial.[...]  

 

Neste caso estamos diante de hipótese de flagrante impróprio ou quase flagrante, 

previsto no inciso III do artigo 302 do CPP, pois, pela narrativa dos fatos o paciente foi 

perseguido logo após ter cometido a conduta criminosa, tendo sido perseguido pela polícia 

após informações de populares que presenciaram a cena delituosa, caracterizando também o 

conceito de perseguição trazida pelo artigo 290, parágrafo 1º do CPP. 

 
[...] 6. Não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de 

inocência, porquanto a própria Constituição prevê a possibilidade 

de prisão em flagrante ou A presunção de inocência, ao contrário, é princípio de 

Direito penal, devendo vigorar até o advento de sentença condenatória transitada em 

julgado. Sua observância objetiva consagrar o devido processo legal no âmbito do 

processo penal, sem, contudo, impedir a adoção de medidas que visem à efetivação 

da instrução criminal, como é o caso da decretação de prisão cautelar. A liberdade 

provisória não configura direito absoluto do réu, sua concessão está condicionada às 

circunstâncias peculiares do caso concreto. 7. A Lei permite a constrição da 

liberdade individual do cidadão, de forma excepcional, quando para o resguardo das 

ordens, pública e econômica, da conveniência da instrução criminal e de possível 

aplicação da lei penal, quando existam indícios suficientes de autoria e prova da 

existência do crime. 8. Via eleita que não permite a análise do mérito da imputação 

nesse momento, uma vez que é defeso a realização de dilação probatória. 9. 
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Constrangimento ilegal não configurado. Denegação da ordem.83 (grifos 

acrescentados) 

 

Embora na decisão seja reconhecida a existência do Princípio Constitucional da 

Presunção de Inocência, o juízo afastou sua aplicação sob o argumento de que a liberdade não 

seria um direito absoluto, de maneira totalmente genérica, subvertendo o que expusemos no 

presente trabalho, pois, não há que se falar em “inversão do ônus da prova”, tendo em vista 

que as provas da acusação devem ser carregadas de enorme robustez, e cabe ao acusador 

provar a culpa do acusado, e não o contrário. O cidadão não precisaria provar que é inocente, 

e sim o Estado provar sua culpa. A regra é a liberdade, portanto, o que não é absoluto é o 

poder de punir do Estado e consequentemente o direito de manter alguém preso. 

 
Ementa: APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO 

QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ARTIGO 155, §4º, 

INCISO I DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO 

PROCESSO PELO USO DE ALGEMAS REJEITADA. TESES DE 

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DA 

QUALIFICADORA, RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E ALTERAÇÃO 

DE REGIME DESACOLHIDAS. PENA-BASE REDUZIDA. MULTA E 

PRISÃO PREVENTIVA MANTIDAS. AJG CONCEDIDA. 1. Hipótese em que 

justificado o uso de algemas em audiência, visando a garantir a segurança e a 

integridade física do preso e dos presentes, o que não implica em afronta à 

sumula vinculante n. 11 do STF. [...] 

 

Neste caso não houve a aplicação da súmula nº11 do STF, em relação ao uso de 

algemas em audiência, muito embora tenhamos discutido os impactos negativos que esta 

situação possa causar, tendo em vista toda a carga visual que o uso de tal elemento pode 

causar, ao Júri e também ao magistrado, denotando uma ideia de pré culpabilidade. 

 

[...]2. Condenação confirmada com base na palavra dos agentes de segurança 

pública que, de forma uníssona, relataram as circunstâncias em que se deu a 

prisão em flagrante do acusado, dentro do estabelecimento comercial da vítima, para 

onde retornara após esconder parte da res subtraída. 3. Mantida a qualificadora do 

rompimento de obstáculo, comprovada pelo auto de constatação indireta de furto 

qualificado, o qual foi secundado pela prova oral, uníssonos no sentido de que a 

porta do estabelecimento foi arrombada para viabilizar o acesso a seu interior.[...] 9. 

A não revogação da prisão do condenado, que respondeu preso ao processo, 

porque ainda presentes os motivos ensejadores da preventiva, não implica em 

ofensa ao princípio da presunção de inocência. Precedentes do STJ e do STF. 10. 

Em relação ao prequestionamento apresentado, não se verifica afronta ou negativa 

de vigência a qualquer dos dispositivos constitucionais e legais invocados no 

recurso, encontrando-se a condenação e a pena aplicada de acordo com o 

ordenamento jurídico vigente. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.84 (grifos acrescentados) 

 

                                                 
83 TJRJ, Habeas Corpus n.º 0028065-10.2017.8.19.0000, Desembargador Relator Sidney Rosa da Silva, Sétima 

Câmara Criminal, DJe 23/06/2017. 
84 TJRS, Apelação Crime n.º 70073663031, Relator Desembargadora Cristina Pereira Gonzales, Quinta Câmara 

Criminal, DJ 29/06/2017. 
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Corroborando o que foi exposto a respeito das condenações com base apenas nas 

palavras de agentes das forças policiais, a decisão consignou que a sentença foi confirmada 

com base no relato dos agentes de segurança pública, entretanto, conforme foi demonstrado, 

não são raros os casos de flagrantes forjados pela autoridade policial, seja para a prática de 

extorsão, para ocultar outros crimes ou alcançar meta estipuladas pelos Governantes. E tal 

qual analisado na decisão anterior foi reconhecida existência do Princípio da Presunção de 

Inocência, porém, restou afastada sua aplicação. 

 

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - 

PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO 

MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO 

IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 

IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE 

JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA 

LEI PENAL. INEFICÁCIA DA APLICAÇAO DE MEDIDAS CAUTELARES 

DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS QUALIDADES PESSOAIS. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº. 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem 

como na sua substituição por medida cautelar diversa, quando o magistrado a 

quo demonstra exaustivamente a existência de provas de materialidade e de 

autoria do fato delituoso, bem como a necessidade da manutenção da constrição 

cautelar. 2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o 

condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 

08/TJPA). 3. Ordem denegada, por unanimidade.85 (grifos acrescentados) 

 

Nesta decisão, foi afastada a revogação de prisão cautelar, e afastada também a 

possibilidade de aplicação do artigo 319 do CPP, que traz as medidas cautelares diversas da 

prisão. Note-se como a ordem é sempre subvertida, segundo a decisão, no caso concreto o juiz 

de primeiro grau provou a necessidade da prisão cautelar, entretanto, pela sistemática penal e 

constitucional, primeiro deveria ser provada a ineficiência das medidas diversas da prisão, em 

atenção ao Princípio da Presunção de Inocência e da Dignidade da Pessoa Humana. Ou seja, 

não deve primeiro ser analisado se a prisão é adequada e suficiente, e sim se as medidas 

menos gravosas são suficientes, se estas forem suficientes não é sequer necessário analisar a 

possibilidade da privação de liberdade. Pois, repetimos a exaustão a regra é a liberdade, e 

qualquer restrição a esta regra deve ser fundamentalmente justificada. 

 

  

                                                 
85 TJPA, Habeas Corpus n.º 0006863-15.2017.8.14.0000, Desembargador Relator Milton Augusto De Brito 

Nobre, Seção de Direito Penal, DJ 28/06/2017. 
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CONCLUSÃO 

 

Expostas as considerações constitucionais, legais, doutrinárias e jurisprudenciais 

sobre o tema, passaremos a expor nossas conclusões. 

Conforme podemos depreender de todo o exposto neste trabalho, superamos o 

momento de crise de existência de normas que resguardem a população contra os arbítrios do 

Estado, principalmente no campo da punição estatal. Entretanto, nos deparamos com a crise 

de efetividade destes direitos conquistados, com o surgimento da Constituição de 1988 e a 

modernização da legislação penal e processual penal e também dos avanços das construções 

doutrinárias, que são freadas pela atuação do Poder Judiciário e pelos governantes. 

Os Princípios Constitucionais apresentados e debatidos, não deixam dúvidas de que 

avançamos positivamente no tema de respeito aos indivíduos, principalmente no tocante a 

Dignidade da Pessoa Humana. E a legislação apesar de toda a crítica que possa ser feita, 

também vem avançando, de maneira mais tímida, no decorrer do tempo em prol do respeito 

aos princípios consagrados na Constituição e na doutrina.  

Porém, como podemos constatar a jurisprudência vem a todo momento regredindo e 

negando vigência a tão importantes e caros direitos. Todas as conquistas sociais e consagradas 

na Constituição, são relegadas a meras normas programáticas frente as decisões proferidas 

pelos Tribunais, que não negam a existência dos Princípios, mas se negam a aplicá-los de 

forma sistemática em nome de uma suposta manutenção da ordem pública. 

Está prática reflete duas faces pouco agradáveis do nosso sistema de Justiça, a 

primeira reflete preconceitos pessoais dos próprios magistrados, que em sua maioria provém 

de classes econômicas mais favorecidas. A segunda decorre de uma verdadeira política de 

segurança pública, que visa a segregação dos “indesejáveis” através do encarceramento em 

massa, principalmente de jovens negros e pobres.  

Discursos do tipo “ não adianta a polícia prender, porque a Justiça solta”, “menor 

pode tudo”, “bandido bom, é bandido morto” etc..., são reflexos deste sistema de segurança 

pública, em que o diálogo não é estimulado, apenas são apontados culpados, que neste casos 

tem cor, negros, classe social, pobres, e endereço, comunidades carentes. Ao se apontar 

culpados fica mais fácil encobrir os verdadeiros culpados, não é difícil perceber por exemplo, 

que o dinheiro do tráfico de drogas não provém e nem permanece nas comunidades, conforme 

noticiam diariamente os jornais. Ele circula nos condomínios de luxo, nas viagens para Miami 

a até no Congresso Nacional. Entretanto, quantos jovens moradores destes condomínios de 

luxo são mortos pelas forças policiais, quantos tem a sua casa invadida sem ordem judicial ou 
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através de ordens genéricas? A resposta é nenhum. E, isto não é nenhum erro ou falha, é uma 

verdadeira escolha de política pública. 

E porque isso acontece? Porque ao nos mantermos ocupados sendo contra ou 

apoiando estas práticas, mais um jovem negro é assassinado e mais algum avião aterrissa 

carregado de cocaína em uma pista particular de uma enorme e luxuosa propriedade rural. E 

enquanto o avião é descarregado? Mais uma vítima de violência policial. 

As agendas de políticas públicas, não só as de segurança pública vêm também cada 

vez preocupando mais. O descaso com os direitos sociais é latente e a crise econômica é usada 

recorrentemente como desculpa para restringir ou abolir todos os avanços no campo social 

conquistados nos últimos anos. Esse descaso geral se reflete no campo da segurança pública, 

tendo em vista que nossas forças de segurança não se mostram preparadas para garantir a 

segurança da população, e principalmente a dignidade de quem quer que seja, seja a vítima ou 

o autor de um crime, não são raros os relatos de constrangimentos sofridos também pelas 

vítimas. A construção das políticas públicas deveria ser voltada para garantir a segurança e o 

bem-estar da população, que cede parte de sua liberdade ao Estado com este propósito, e não 

para outras finalidades escusas, de grupos que detém e mantém o controle político e 

econômico da sociedade. 

A população também deve ser esclarecida sobre alguns pontos, primeiro deve 

compreender que quando se defende o respeito à dignidade das pessoas, seja ela o “suspeito 

ideal” da polícia, ou tenha mesmo cometido um crime, não está ali se defendendo que alguém 

deva ser vítima de um roubo, ou seja vítima de qualquer tipo de violência, entretanto, não 

pode ser exigido das forças policiais, que são o braço do Estado que reajam à prática de 

qualquer delito com violência. Segundo, porque este tipo de comportamento não melhora a 

segurança pública de nenhum lugar e também que conforme apontado o crime tem raízes que 

não são sob nenhuma hipótese alcançada por esta repressão policial. 

Quando a população realiza um justiçamento ou apoia e incentiva a violência 

policial, estamos ali destruindo nossa dignidade, de quem apanha, e principalmente de quem 

bate. Nessas situações nossa humanidade se esvai, e o que aparece é a barbárie. 

Portanto, o compromisso dos operadores de direito, deve ser pautado no 

fortalecimento das instituições democráticas e na garantia dos direitos sociais e humanos, na 

atuação em qualquer esfera. Os juízes, promotores, defensores públicos, advogados, analistas, 

professores, todos sem distinção, devem fazer destes objetivos sua luta diária. Deve-se ainda 

estourar a bolha do universo jurídico, na tentativa de esclarecimento da população em geral, e 

que os deveres do Estado possam ser conhecidos por todos, pois, na maioria dos casos as 
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pessoas só conhecem os seus próprios deveres e obrigações para com o Estado. Deste modo, 

nessa troca recíproca entre a população e Estado, poderemos caminhar para o fortalecimento 

das instituições democrática e um respeito cada vez maior ao ser humano. 
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