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RESUMO 

 

No âmbito de um Estado Democrático de Direito, é imprescindível que a liberdade, em 

seu sentido mais amplo, assim como todo e qualquer direito fundamental, seja 

preservada contra qualquer restrição que contenha abuso ou ilegalidade. O presente 

trabalho visa a analisar os efeitos das restrições ao direito fundamental à liberdade 

ambulatorial, principalmente no que concerne aos efeitos das prisões provisórias 

determinadas injusta ou ilegalmente. Trata, ainda, dos eventuais danos que tais 

privações de liberdade, com o recolhimento descabido ao cárcere, podem vir a causar, 

tanto patrimoniais quanto morais. Tanto os danos materiais quanto os danos morais 

causados precisam ser ressarcidos pelo Estado, causador do dano. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil do Estado; Direitos Fundamentais; Direito 

Fundamental à Liberdade de Locomoção; Estado Democrático de Direito; Prisões 

Provisórias; Indenizações; Danos Morais e Materiais. 
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ABSTRACT 

 

In a democratic state , it is essential that liberty in its broadest sense , as well as any 

fundamental right is preserved against any restriction that contains abuse or illegality . 

This study aims to analyze the effects of restrictions on the fundamental right of 

ambulatory freedom, especially with regard to the effects of certain unfair and illegal 

provisional prisons. It also analyze the damages that such deprivation of liberty are 

likely to cause , both patrimonial and moral . Both the patrimonial damages caused as 

the moral damages must be indemnified by the State. 

 

 

Keywords: State liability; Fundamental Rights; Fundamental Right of Liberty; 

Democratic State; Provisional Prisons; Indemnity; Material and Moral Damages. 
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INTRODUÇÃO 

 

1. TEMA  

  

  

Busca a pesquisa a análise do instituto da Responsabilidade Civil do Estado, 

especificamente nos casos em que há a privação da liberdade de alguém, quer seja por 

conta de alguma ilegalidade na determinação de uma prisão provisória. 

 

2. OBJETO  

  

  

Centra-se no exame de posições doutrinárias a respeito da possibilidade de 

responsabilização do Estado quando forem percebidas falhas na prestação judiciária no 

que concerne à prisão provisória, principalmente nos casos em que cidadãos tenham sua 

liberdade cerceada.   

Busca-se também exemplos jurisprudenciais que demonstrem que uma má 

prestação por parte do Poder Judiciário possa dar causa a uma possível indenização a 

quem tenha sido prejudicado, seja pelo excesso na prisão provisória, seja por eventual 

erro na condenação ou por atraso na soltura.  

 

 

3. PROBLEMA  

  

  

Indaga-se que efeitos um erro cometido no âmbito de uma prestação judiciária 

que acarrete em uma prisão injusta ou ilegal pode causar na vida de um cidadão. O 

indivíduo que tem sua liberdade cerceada pode nunca mais ser capaz de recuperar seu 

modo de vida anterior, encontrando uma série de dificuldades para se reinserir na 

sociedade. Por conta disso, o Estado deve ser responsabilizado, indenizando tal cidadão 

que teve ferido um direito fundamental, para que este possa tentar retomar seu status 

quo ante.  
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4. HIPÓTESE  

  

Propõe-se demonstrar que o Estado deve ser responsabilizado pelos erros 

cometidos na seara do Processo Criminal, uma vez que tal erro pode culminar numa 

injusta privação de liberdade, o que fere diretamente a Constituição Federal.  

A liberdade é direito fundamental de todos os cidadãos. É dever do Estado 

proteger e resguardar os direitos humanos. Portanto, caso se verifique um erro em que 

um direito do cidadão não seja respeitado, deve haver uma responsabilização, que 

objetive não só reparar os eventuais danos causados, mas também evitar que erros tão 

graves e lesivos tenham lugar na sociedade.  

 

 

5. OBJETIVO  

  

Busca o presente trabalho demonstrar a necessidade de se reconhecer as 

dificuldades que um indivíduo que tenha sido preso injustamente encontra para sua 

reinserção na sociedade, o que deve dar ensejo a uma indenização por parte do Estado, 

com o objetivo de reparar os danos causados, embora estes sejam, muitas vezes, 

irreparáveis.  

Busca-se demonstrar que a responsabilização do Estado não teria por objetivo 

apenas a reparação dos dos danos causados ao cidadão, mas também inibir a ocorrência 

de erros, na seara criminal, que culminem em uma carcerização desnecessária, o que 

gera imensuráveis prejuízos à pessoa.  

 

 

6. JUSTIFICATIVA  

  

 

Verifica-se a relevância da pesquisa pela necessidade de apresentação de provas 

contundentes de autoria e de materialidade de crimes que justifiquem uma pena de 

prisão. Caso contrário, uma prisão desnecessária deve ser reparada através de todos os 

meios possíveis, tanto pela indenização no âmbito dos danos materiais quanto na seara 
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dos danos morais, de modo a contribuir para a reinserção do lesado à sociedade e para a 

redução dos prejuízos sofridos.  

 

 

7. METODOLOGIA  

  

Adota-se na pesquisa o método dedutivo (geral para o específico), indutivo 

(particular para o geral) ou dialético (contraposição de idéias), através da revisão 

bibliográfica, análise jurisprudencial e estudo legislativo no direito pátrio e/ou 

comparado.  
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1 - O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

 Os Estados Democráticos de Direito são aqueles que têm por finalidade precípua 

a garantia das liberdades civis, assim considerados tanto os direitos humanos quanto as 

garantias fundamentais, a partir do estabelecimento de uma proteção jurídica eficaz, 

capaz de limitar a própria atividade das autoridades políticas. 

 A Constituição Federal de 1988 institui, em seu preâmbulo, o Estado 

Democrático de Direito como pilar ético-jurídico-político, assegurando “o exercício dos 

direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, 

a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade”. 

 Além de visar à garantia do exercício de direitos individuais e sociais, busca a 

harmonização e limitação dos Poderes instituídos, de modo que um possa fiscalizar o 

outro, em homenagem ao modelo conhecido como “checks and balances” ou “pesos e 

contrapesos”. 

 Por fim, pode-se dizer que encontra fundamento no princípio da soberania 

popular, consagrado no art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988, 

segundo o qual o povo é o titular do Poder Constituinte, legitimando todo o poder 

político. 

 Cumpre esclarecer, ainda, que, nos termos do art. 14, da Constituição Federal, a 

soberania popular pode ser exercida direta ou indiretamente. 

 O Estado Democrático de Direito, portanto, deve ser regido por normas 

democráticas, de modo a assegurar a justiça social e o princípio máximo da dignidade 

da pessoa humana, respeitando os direitos e garantias fundamentais para promover a 

justiça social. Consegue, assim, unir o Estado Democrático ao Estado de Direito, 

transcendendo os dois conceitos. 
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1.1 - A QUEDA DO ANTIGO REGIME E O FIM DO ABSOLUTISMO 

 

 As origens do Estado Democrático de Direito remontam aos antigos pensadores 

gregos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, os quais refletiam sobre a melhor forma de 

organização da sociedade para o atendimento ao interesse comum, ainda nos séculos V 

a I a.C, embora apenas ao final do século XIX tenham se consolidado as grandes bases 

do Estado. 

Ao final do século XVIII, os Estados ainda eram Absolutistas. O absolutismo foi 

o sistema político e administrativo que predominava na Europa à época, denominada de 

Antigo Regime.  

O sistema era marcado pela total concentração de poder nas mãos dos soberanos, 

considerados os representantes de Deus na Terra, o que lhes possibilitava governar de 

forma arbitrária e despótica, gerando graves injustiças e desequilíbrios sociais. 

Buscavam exercer o máximo de poder possível, sem sofrer qualquer interferência, seja 

da Igreja, da burguesia ou dos senhores locais. 

Os monarcas criavam leis e tributos sem a necessidade de aprovação de qualquer 

parte, podendo também interferir em assuntos religiosos e financeiros, ao passo que 

recebiam apoio irrestrito da nobreza parasitária que vivia na corte. 

Os abusos de poder revoltavam a burguesia ascendente, que passou a buscar 

novos modelos de organização social que restringissem os poderes dos soberanos. Tal 

descontentamento culminou nas Revoluções Burguesas, que deu fim ao absolutismo 

monárquico, ao mesmo tempo em que ampliou as liberdades de negociação dos 

burgueses. 

Surge, então, a ideia de que o poder de uma sociedade deveria emanar das 

próprias pessoas que a formavam, em detrimento da antiga tese de que o poder político 

seria proveniente de Deus. Assim, há o rompimento definitivo entre poder político e 

poder religioso. Ademais, acaba-se com a confusão que existia entre o poder em si e 

quem o exerce, o que dá fim a máximas como “O Estado sou eu”, atribuída ao Rei da 

França Luís XIV. 

 Com isso, surge a busca dos direitos básicos de todos os seres humanos e do 

modo de organização da sociedade para a garantia dos direitos dos cidadãos. 

 A Constituição passa a ter supremacia, dispondo sobre direitos fundamentais de 

caráter vinculante, tendo a força normativa dos princípios. 
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1.2 - AS TEORIAS CONTRATUALISTAS 

 

 Com o descontentamento com os poderes ilimitados dos monarcas no âmbito do 

Antigo Regime, surgem as teorias políticas contratualistas, que consideravam como 

fundamento do poder político um contrato implícito existente entre o governante e os 

cidadãos. 

 Tais teorias postulam um estado de relações humanas livre de qualquer ordem 

social estruturada, que seria o chamado “estado de natureza”, anterior ao surgimento da 

sociedade civil. 

 Nesse “estado de natureza”, não havia leis ou normas sociais, governos ou 

obrigações políticas. Porém, em determinado momento, teria surgido a necessidade de 

se criar uma espécie de acordo ou pacto social que reconhecesse uma autoridade, um 

conjunto de regras e um regime político, que daria origem à sociedade. E a partir de 

então o ser humano teria que abrir mão de parte de sua liberdade natural, em prol de 

uma certa organização social, que teria por objetivo inicial evitar o caos que ocorreria se 

todos fossem plenamente livres. 

 Assim sendo, para garantir a existência social, o ser humano escolheu sacrificar 

parte de sua liberdade que, afinal de contas, seria um bem de menor importância face ao 

bem a ser protegido, que seria a própria vida. O Estado teria, então, se originado de um 

consenso em torno de elementos essenciais para a garantia da existência social. 

 Um dos pensadores de maior expressão dessa corrente de pensamento foi 

Thomas Hobbes, que defendeu que “o homem é o lobo do próprio homem”, o que 

significa que o homem se deixa dominar por um desejo de destruição e domínio sobre 

seu semelhante. Assim, o estado natural dos homens levaria a um estado de competição 

constante, que poderia levar a um estado de guerra. Seria, então, necessário que 

existisse um poder que controlasse tal estado de guerra, dominando o instinto destrutivo 

do ser humano para garantir a preservação de suas vidas. Isso só seria possível se 

existisse uma autoridade com amplos poderes. 
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1.3 - O JUSNATURALISMO 

 

 A doutrina jusnaturalista reconhece a existência de um direito natural, isto é, 

preexistente à sociedade em si e às leis públicas formuladas a partir da concepção do 

Estado. 

 Para os jusnaturalistas, os homens são dotados de um direito natural, decorrente 

do simples fato de serem seres humanos, de sorte que não seriam uma concessão 

religiosa ou política. 

 O direito natural seria, portanto, independente de qualquer ato de vontade, tendo 

como pressuposto apenas a condição do ser humano, tendo por finalidade a busca da 

justiça social. Seria, ainda, universal, inviolável e imutável. 

 O Estado passou a ser compreendido como uma instituição criada pelo 

consentimento tácito dos indivíduos por meio do contrato social, uma vez que a 

burguesia em ascensão buscava justificativas razoáveis para defender seus interesses. 

Nesse diapasão, a doutrina jusnaturalista acaba reforçando a doutrina contratualista. 

 Para Norberto Bobbio, o movimento jusnaturalista pressupõe duas instâncias 

jurídicas distintas: o direito natural e o direito positivo.  

O direito natural corresponderia a uma exigência perene, eterna, imutável de um 

direito justo, representada por um valor transcendental ou metafísico de justiça. 

O direito positivo, por sua vez, seria correspondente ao fenômeno jurídico 

concreto, sendo empiricamente verificável, expressando-se por meio das fontes de 

direito, principalmente as de origem estatal. 

Ainda de acordo com o autor supracitado, o direito natural seria superior ao 

positivo. O direito positivo deve, por isso, adequar-se aos parâmetros de justiça 

estabelecidos pelo direito natural, que serve como referencial valorativo e ontológico, 

sob pena da ordem jurídica tornar-se mero arbítrio. Assim sendo, o direito deve ser 

justo, estando sua validade subordinada à legitimidade da ordem jurídica. 

Por fim, cumpre salientar que o jusnaturalismo busca, precipuamente, a justiça e 

critérios de edificação de um direito justo. 
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1.4 - O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana foi consagrado como valor 

constitucional supremo no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 

recebendo, assim, papel de proeminência entre os fundamentos do Estado brasileiro, 

sendo considerado, inclusive, o núcleo axiológico do constitucionalismo 

contemporâneo. 

É uma das principais diretrizes para a elaboração, interpretação e aplicação das 

normas que compõem a ordem jurídica em geral e, particularmente, o sistema de 

direitos fundamentais, explicitando uma necessidade de proteção da pessoa, de modo a 

evitar sua redução a uma mera condição de objeto. 

A dignidade é um valor originariamente moral, que passa ser reconhecida como 

valor jurídico, revestido de normatividade. 

Trata-se de um reconhecimento jurídico de que a pessoa não é um mero reflexo 

da ordem jurídica, mas que deve constituir seu objetivo supremo. Desta forma, numa 

relação entre o indivíduo e o Estado, deve haver sempre uma presunção a favor do ser 

humano e de sua personalidade. O indivíduo, portanto, deve servir como “limite e 

fundamento do domínio político da República”, já que o Estado existe para servir ao 

homem, e não o contrário. 

A dignidade não é um direito, mas sim uma qualidade intrínseca a todo ser 

humano, independente de qualquer requisito, seja de origem, sexo, idade ou condição 

social. Deve ser absoluta, total e indestrutível, não suportando relativizações. É 

considerada, ainda, inamissível, de modo que não pode ser perdida. 

Também é importante ressaltar que não comporta gradações. Não existe maior 

ou menor dignidade, que varie de acordo com a pessoa. Apesar disso, por conta de sua 

base principiológica, pode ter seu cumprimento em diferentes graus, levando em 

consideração as possibilidades fáticas e jurídicas existentes, a partir do peso abstrato da 

ponderação. 

Assim sendo, além de ser uma qualidade intrínseca de todo ser humano, ressalta-

se que a dignidade não é um direito conferido às pessoas pelo ordenamento jurídico. O 

ordenamento pode apenas reconhecê-la. 

Liga-se intimamente a uma imposição aos poderes públicos do dever de 

respeito, proteção e promoção dos meios necessários a uma vida digna. Por isso, a 
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dignidade da pessoa humana, enquanto fundamento constitucional, possui uma tripla 

dimensão normativa. 

A imposição de um dever de respeito impõe aos poderes públicos impedimentos 

quanto à realização de atividades prejudiciais à dignidade, ou seja, trata-se de uma 

obrigação de abstenção.  

Nesse caso, a dignidade é violada em todos os casos em que o ser humano não é 

tratado como um fim em si mesmo, mas como um mero instrumento para se atingir 

determinados fins. O tratamento da pessoa como um objeto constitui uma expressão do 

desprezo pela própria natureza humana. Em última análise, o dever de respeito à 

dignidade impede que uma pessoa seja tratada como meio para se atingir determinado 

fim, quando tal tratamento for fruto de expressão do desprezo pela pessoa em razão de 

sua condição. 

No que toca à imposição de um dever de proteção, exige-se uma ação positiva 

por parte dos poderes públicos para a defesa da dignidade contra qualquer espécie de 

violação, inclusive por terceiros. Deste modo, cabe ao Poder Legislativo estabelecer 

normas de proteção da dignidade, consagrando o princípio da proibição de proteção 

insuficiente, através, por exemplo, da criminalização de condutas que violem o bem 

jurídico em comento. No âmbito da aplicação judicial do direito, a dignidade atua como 

diretriz hermenêutica na interpretação e na aplicação das demais normas. 

Por fim, o dever de promoção impõe a adoção de medidas que possibilitem o 

acesso aos bens e utilidades indispensáveis a uma vida digna. Por se relacionar com a 

igualdade material, exige uma atuação positiva dos poderes públicos, garantindo 

prestações tanto materiais quanto jurídicas, em defesa do mínimo existencial.  

O mínimo existencial, vale esclarecer, é o próprio núcleo da dignidade humana, 

que representa um subconjunto, dentro do conjunto dos direitos fundamentais, mais 

preciso e efetivamente exigível do Estado, sem o qual o indivíduo não consegue 

sobreviver. 

O princípio da dignidade da pessoa humana mantém, ainda, uma relação de 

mútua dependência com os direitos fundamentais, os quais surgem como uma exigência 

da própria dignidade de proporcionar o pleno desenvolvimento da pessoa humana. Ao 

mesmo tempo, é a existência dos direitos fundamentais que garantem o respeito, a 

proteção e a promoção da dignidade. 
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A dignidade é, portanto, o próprio fundamento dos direitos fundamentais, que 

são imprescindíveis para uma vida digna. 

O principal objetivo dos direitos fundamentais, conforme veremos adiante, é o 

de explicitar uma ideia de ser humano, manifestada juridicamente no princípio da 

dignidade da pessoa humana, que se constitui na referência valorativa de todos os 

direitos fundamentais, delimitando o âmbito de sua matéria. 

Assim, é certo que o reconhecimento de certos direitos fundamentais é uma 

manifestação necessária da primazia da dignidade da pessoa humana, que é o núcleo 

axiológico da própria Constituição. No entanto, nem todo direito fundamental deriva da 

dignidade humana com a mesma intensidade, isto é, valores como vida, liberdade e 

igualdade decorrem diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, o que 

configura uma derivação de primeiro grau, ao passo que outros valores podem derivar 

apenas indiretamente, o que configura uma derivação de segundo grau. 

Para o filósofo Jürgen Habermas, a conexão conceitual entre o princípio da 

dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais sempre existiu, ainda que de 

forma implícita, embora só tenha sido explicitada após a Segunda Guerra Mundial, 

período marcado por atrocidades e terríveis atentados tanto à dignidade quanto aos 

direitos fundamentais mais básicos, tais como a vida e a liberdade dos seres humanos. 

Habermas acaba adotando como ponto de partida histórico a ideia de que os 

direitos humanos sempre foram produto de resistência contra o depotismo, a opressão e 

a humilhação. 

O filósofo conclui, por fim, que a conexão conceitual entre a dignidade humana 

e os direitos humanos de modo geral tem evidentes traços em comum, desde o início do 

desenvolvimento, no seguinte sentido: “A dignidade humana significa um conceito 

normativo de fundo a partir do qual os direitos humanos podem ser deduzidos ao 

especificar as condições em que a dignidade é violada”. 
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2.         OS DIREITOS FUNDAMENTAIS, p. 

 

 

2.1       TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

2.1.1  A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E SUA 

HISTORICIDADE 

 

 Conforme afirmado anteriormente, os direitos fundamentais configuram o 

núcleo da proteção da dignidade da pessoa humana. 

 O princípio da dignidade da pessoa humana seria inspiração para os direitos 

fundamentais típicos, atendendo a exigências como respeito à vida, à liberdade, à 

integridade física e íntima de cada ser humano, sem falar no postulado da igualdade em 

dignidade de todos os homens e à segurança. 

 O princípio é, ainda, responsável por fórmulas de limitação do poder, 

prevenindo o arbítrio e a injustiça. Desta forma, os direitos fundamentais podem ser 

considerados concretizações das exigências da dignidade da pessoa humana. 

 Para José Afonso da Silva, os direitos fundamentais designam “no nível do 

direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que o concretiza em garantia de 

uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas”. O fato de serem qualificados 

como fundamentais indicaria serem situações jurídicas sem as quais a pessoa humana 

não é capaz de se realizar, conviver ou mesmo sobreviver. 

 A Constituição Brasileira de 1988 positiva uma série de normas asseguradoras 

de direitos fundamentais, principalmente nos incisos de seu art. 5º,  embora não as 

esgote, uma vez que de acordo com a interpretação do parágrafo 3º, do art. 5º, “os 

tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em 

cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 

respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. 

 Os direitos fundamentais são normas supremas do ordenamento jurídico, por 

representarem os valores mais caros e importantes da existência humana, devendo ser 

resguardados em documentos jurídicos que tenham máxima força vinculativa, para que 

sejam sedimentados como normas obrigatórias. 
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 Tais direitos contam com a característica da historicidade, já que evoluem ao 

longo do tempo, como resultado de uma maturação histórica, de sorte que não são os 

mesmos em todas as épocas e somente fazem sentido em determinados contextos 

históricos. Eles não nascem todos ao mesmo tempo, mas sim no momento em que 

podem surgir. 

 A cultura cristã, influenciada pelos filósofos gregos, foi uma das primeiras a 

reconhecer a dignidade inerente ao ser humano, já que este teria sido feito à imagem e 

semelhança do próprio Deus razão pela qual seria digno de uma proteção especial. 

 Nos séculos XVII e XVIII, com o advento das já mencionadas teorias 

contratualistas, verifica-se uma submissão da autoridade política à primazia do 

indivíduo sobre o Estado, considerando que alguns direitos seriam preexistentes ao 

próprio Estado, por serem resultado da natureza humana, de sorte que o Estado deveria 

servir aos cidadãos para lhes garantir tais direitos básicos. 

 Já na segunda metade do século XVIII, mais precisamente no ano de 1776, surge 

o Bill of Rights, que positivou direitos tidos como inerentes ao homem, fruto de uma 

série de reivindicações políticas e filosóficas. 

 Para estudiosos como Norberto Bobbio, os direitos do homem ganham ainda 

mais relevo com o deslocamento da primazia do Estado para os indivíduos na relação 

que os liga. Com isso, verifica-se uma inversão da tradicional relação entre o Estado e 

os indivíduos, com o reconhecimento de que o indivíduo tem, primeiramente, direitos e, 

só depois, deveres perante o Estado. Nessa concepção, o Estado também teria direitos e 

deveres em relação ao indivíduo, visando a um melhor cuidado das necessidades dos 

cidadãos. 

 Também por conta da característica da historicidade dos direitos fundamentais, 

estes podem ser divididos em gerações, embora alguns autores prefiram utilizar o termo 

dimensões, uma vez que não há exclusão da geração ou dimensão anterior com o 

advento da posterior. Eles interagem validamente com os direitos que venham a surgir, 

podendo também ser adaptados a novas necessidades. A distinção entre 

gerações/dimensões visa, principalmente, a situar os momentos históricos em que 

surgiram tais direitos. 

 Nessa evolução, os direitos de primeira geração ou dimensão seriam os 

conquistados nas Revoluções Americana e, principalmente, na Francesa. Nesta última, 

ficaram conhecidos como um dos famosos lemas da Revolução - “liberté”. São 
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considerados de primeira geração/dimensão por terem sido os primeiros a serem 

positivados.  

Tinham por objetivo fixar uma esfera de autonomia pessoa refratária à expansão 

dos poderes públicos, numa realidade ainda monarquista e centralizadora. Demonstram 

uma preocupação com as liberdades individuais dos cidadãos. Trata-se de postulados de 

abstenção por parte dos governantes, visando à criação de obrigações de “não fazer”, ou 

seja, obrigações de não intervenção sobre aspectos da vida pessoal de cada indivíduo. 

Na segunda geração/dimensão, por sua vez, surgem reivindicações no sentido de 

impôr ao Estado um papel mais ativo na busca da justiça social. Representam tais 

reivindicações um outro lema da Revolução Francesa - “igualité”.  

Passa-se a exigir que o Estado atue, por meio de prestações positivas, com vistas 

a superar diferenças estruturais, com o progressivo estabelecimento de seguros sociais, a 

partir de uma intensa intervenção na economia. Buscou-se, desta forma, a 

implementação de uma liberdade de fato, que fosse real e igual para todos, através dos 

direitos sociais, tais como os de assistência social, saúde, educação, trabalho, lazer etc. 

A terceira geração/dimensão representa o terceiro e último lema da Revolução 

Francesa - “fraternité”. São os direitos difusos ou coletivos, concebidos não só para a 

proteção do homem isoladamente, mas de grupos, da coletividade como um todo, tais 

como o direito à paz, ao desenvolvimento, à qualidade do meio ambiente, à conservação 

do patrimônio histórico e cultural. 

Alguns autores já consideram a quarta, a quinta e até a sexta 

gerações/dimensões, embora não haja um consenso sobre o assunto. 

 

2.1.2 - CONCEPÇÕES FILOSÓFICAS DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

No que concerne às concepções filosóficas que tentam explicar os direitos 

fundamentais, têm maior destaque as seguintes: jusnaturalista, positivista, idealista e 

realista. 

A concepção jusnaturalista, conforme já mencionado, defende que os direitos do 

homem são imperativos do direito natural, anteriores e superiores à vontade do Estado. 

Em contraposição, a concepção positivista defende que os direitos do homem são 
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faculdades outorgadas pela lei e por ela reguladas, de modo que teriam surgido apenas 

com o surgimento das leis asseguradoras. 

Para os idealistas, os direitos fundamentais seriam ideias, princípios abstratos 

que a realidade acolhe ao longo do tempo. Já para os realistas, os direitos fundamentais 

seriam resultado direto das lutas sociais e políticas. 

 

2.1.3 - CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

O catálogo de direitos fundamentais avoluma-se de acordo com as exigências 

específicas do momento histórica. Ademais, a classe dos direitos fundamentais não 

tende à homogeneidade - o que dificultaria uma conceituação material ampla -, 

tampouco sua estrutura normativa é coincidente em todo e qualquer caso. 

Nos Estados Democráticos, o modo de tratamento dos direitos fundamentais 

pode variar, assim como pode variar o desenvolvimento concreto dos mesmos, pois não 

precisam ser tratados uniformemente. Dentre outros fatores, o conteúdo concreto e a 

significação de tais direitos para determinado Estado dependem de fatores 

extrajurídicos, como peculiaridades, cultura e história dos povos. 

Por conta disso, de acordo com o Estado, os direitos fundamentais podem ter 

características diversas, embora as  principais sejam as seguintes: universalidade, 

inalienabilidade, indisponibilidade, constitucionalização, vinculação dos Poderes 

Público e aplicabilidade imediata. 

Os direitos fundamentais são universais porque todas as pessoas são deles 

titulares. Isso significa que a simples qualidade de ser humano é suficiente para a 

titularidade desses direitos. 

São inalienáveis porque não podem ser dispostos, seja material, seja 

juridicamente, no sentido de se tornarem impossíveis de serem exercitados. Isso se 

justifica pelo fato de o Direito não poder consentir com a possibilidade de que o homem 

venha a se privar de sua própria dignidade. Vale lembrar que nem todos os direitos 

fundamentais são indisponíveis, mas apenas os que visem a resguardar diretamente a 

potencialidade do homem de se autodeterminar. 

São considerados constitucionalizados porque são consagrados em preceitos de 

ordem jurídica, nos diplomas normativos de cada Estado, vigentes em ordens jurídicas 

concretas, garantidos e limitados no tempo e no espaço. 
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A vinculação dos poderes públicos é determinada justamente pela previsão 

constitucional de tais direitos, que são parâmetros de organização e limitação dos 

poderes constituídos. De tal característica, pode ser extraída a proibição ao retrocesso, 

segundo a qual uma vez concretizado um direito fundamental, legislações posteriores 

não podem reverter conquistas anteriormente obtidas. Ademais, os membros do Poder 

Executivo também se vinculam aos direitos fundamentais, sendo nulos os seus atos 

praticados em ofensa ao sistema desses direitos. Ao Poder Judiciário, cabe a tarefa de 

defender os direitos violados ou ameaçados de violência, nos termos do art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal de 1988, além de ter o dever de se recusar a aplicar preceitos 

que desrespeitem os direitos fundamentais. 

A aplicabilidade imediata, por fim, tem a ver com o zelo nos sistemas jurídicos 

democráticos em evitar que direitos essenciais da pessoa quedem como letra morta num 

ordenamento jurídico ou que só passem a ter eficácia a partir de uma atuação legislativa. 

O conteúdo dos direitos fundamentais não pode ser esvaziado pela atuação ou pela 

inação do legislador. Assim, verifica-se que as normas definidoras de direitos 

fundamentais são normas de caráter preceptivo, e não meramente programático. 

 

2.1.4 - TEORIA DOS QUATRO STATUS DE JELLINEK 

 

Segundo a Teoria dos Quatro Status de Jellinek, o indivíduo pode se encontrar 

em diferentes status em face do Estado. São eles: o status passivo, o status negativo, o 

status positivo e o status ativo. 

No caso do status passivo, o indivíduo se subordina aos Poderes Públicos, tendo 

uma série de deveres para com o Estado, que tem competência para vincular o 

indivíduo, através de mandamentos e proibições. No status ativo, o indivíduo tem 

competência para influir sobre a formação da vontade do Estado. 

O status negativo é marcado pela circunstância de o homem ter personalidade, o 

que exige que desfrute de um espaço de liberdade quanto a ingerências dos Poderes 

Públicos. Já no caso do status positivo, por outro lado, o indivíduo tem o direito de 

exigir do Estado uma atuação positiva, uma prestação. 
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2.1.5 - FUNÇÕES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Os direitos de defesa impõem ao Estado um dever de abstenção, isto é, de não 

interferir ou se intrometer no espaço de autodeterminação do indivíduo, com o intuito 

de limitar a ação estatal sobre determinados bens protegidos. Podem ser citados como 

exemplos de direitos de defesa o direito à liberdade de locomoção, previsto no art. 5º, 

XV, da Constituição Federal de 1988, e a proibição de penas de caráter perpétuo, 

previsto no art. 5º, XLVII, “b”, também da Lei Maior. 

Tais direitos vedam interferências estatais no âmbito da liberdade dos 

indivíduos, constituindo normas de competência negativa para os Poderes Públicos. 

Uma eventual afronta a um direito de defesa deve encontrar remédio 

constitucional para compelir o Estado a se abster de praticar o ato incompatível com os 

direitos fundamentais ameaçados ou a anular os danos já praticados. 

Nesse sentido, o princípio da responsabilidade civil do Estado garante que 

ofensas a direitos fundamentais possam ser compensados financeiramente. 

 

Os direitos a prestações ou direitos de promoção, por sua vez, exigem que o 

Estado aja para atenuar eventuais desigualdades. Tais direitos pressupõem que o Estado 

aja para libertar os indivíduos de suas próprias necessidades.  

Surgem com o objetivo de estabelecer uma igualdade efetiva e solidária entre os 

membros da comunidade política, buscando favorecer as condições materiais 

indispensáveis ao desfrute efetivo das liberdades, que só poderiam ser conquistadas e 

mantidas através de comportamentos ativos - prestações positivas materiais ou jurídicas 

- por parte dos Poderes Públicos. 

 

Os direitos de participação, por fim, são orientados a garantir a participação dos 

cidadãos na formação da vontade do país, correspondendo aos direitos políticos. 

Possuem tanto características dos direitos de defesa quanto características dos direitos a 

prestações. 

 

 

Por fim, ainda no que concerne aos direitos fundamentais, cabe esclarecer que 

estes transcendem perspectivas de garantia de posições individuais, alcançando o status 
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de normas que filtram os valores básicos da sociedade, expandindo-os para todo o 

direito positivo, formando, assim, a base do ordenamento jurídico de um Estado 

democrático. 

Isto porque o bem tutelado pelo direito fundamental é um valor em si, a ser 

preservado e fomentado, o que dá ensejo a um dever de proteção por parte do Estado 

contra qualquer agressão, tanto por parte dos próprios Poderes Públicos, quanto por 

particulares ou até mesmo outros Estados. 

Assim, o Estado deve adotar medidas que protejam efetivamente os direitos 

fundamentais, com a adoção de providências materiais ou jurídicas de resguardo aos 

bens protegidos. 

Também cumpre esclarecer que o legislador tem liberdade de conformação, isto 

é, discricionariedade normativa no que concerne à proteção dos direitos fundamentais. 

Isso acontece principalmente nos direitos a prestações, já que as prestações positivas 

apresentam um custo a ser arcado pelos governos, que acabam esbarrando na chamada 

reserva do possível. 

 

2.1.6 - GARANTIAS INSTITUCIONAIS 

 

As garantias institucionais têm por função precípua proteger os bens jurídicos 

indispensáveis à preservação de certos valores tidos como essenciais. Elas visam a 

assegurar a permanência de determinadas instituições, preservando o minimo de 

substantividade ou essencialidade. 

Isso se deve à importância que certas instituições apresentam na ordem jurídica, 

de modo que devem ter seus núcleos essenciais preservados da ação do legislador. 

Têm razão de ser para que alguns direitos possam ser preservados, reforçando, 

em última instância, o aspecto de defesa dos direitos fundamentais. 

 

2.1.7 - BASE PRINCIPIOLÓGICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

As normas que consagram os direitos fundamentais configuram princípios, ou 

seja, normas que exigem uma determinada realização, da melhor maneira possível, de 

acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas. São determinações para que um bem 

jurídico seja protegido na maior medida que as circunstâncias permitirem. São 
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mandados de otimização, que impõem sua realização na máxima extensão possível. É 

plenamente possível que os princípios sejam aplicados em graus diferenciados, em 

eventuais conflitos em situações concretas. 

Diante de confrontos, que podem se dar entre direitos fundamentais ou entre um 

direito fundamental e um outro valor constitucional, deve-se buscar uma conciliação 

entre os princípios envolvidos, aplicando-se cada um em variadas extensões, de acordo 

com sua relevância no caso concreto. Não se pode, entretanto, excluir totalmente a 

aplicação de um princípio previsto em um ordenamento jurídico. 

Para a solução do conflito, todas as circunstâncias devem ser consideradas com 

o objetivo de estabelecer o princípio que há de prevalecer na situação específica. 

Buscando-se uma solução ótima, é necessário que haja um juízo de ponderação, 

a partir de princípios como razoabilidade e proporcionalidade, de sorte que o sacrifício 

de um determinado direito seja útil para a solução do problema e que não haja um outro 

meio para se atingir o resultado almejado. Também é importante ressaltar que o ônus 

não pode sobrelevar o benefício pretendido. Ademais, não se pode comprimir a essência 

ou o núcleo essencial de um dos direitos que estejam em confronto. 

Um direito só pode prevalecer sobre outro em função das peculiaridades do caso 

concreto. Não existe um critério absoluto para a solução de conflitos desse tipo, o que 

aumenta o ônus argumentativo do juiz da questão. 

O juízo de ponderação pode ser feito tanto pelo juiz no momento da resolução 

da lide quanto pelo legislador, ao determinar que, em determinadas condições de fato,  

um direito há de prevalecer sobre o outro. 
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2.2        LIMITAÇÕES A DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 Os direitos fundamentais podem vir a ser limitados, quando desafiados por 

outros valores constitucionais, uma vez que não são absolutos. São admitidas limitações 

necessárias para proteger, por exemplo, a segurança, a ordem, a saúde, a moral pública 

ou os direitos e liberdades de outros. Essas limitações costumam estar expressamente 

previstas na própria Constituição. 

 Por isso, em situações excepcionais, pode-se cogitar de restrições a direitos 

fundamentais, quando seus titulares encontrarem-se em alguma posição singular diante 

dos Poderes Públicos. Tais circunstâncias singulares podem dar ensejo a um tratamento 

diferenciado quanto ao gozo dos direitos fundamentais. 

 Assim, a limitação a direitos é plenamente admissível se for um meio necessário 

para a obtenção de certos fins, desde que haja respaldo constitucional, razão pela qual as 

limitações precisam obedecer ao princípio da proporcionalidade. 

 Ademais, é essencial que qualquer restrição a direito fundamental seja prevista 

em lei, em consonância com o que preceitua o inciso II, do art. 5º, da Constituição 

Federal de 1988. Caso não haja previsão legal, deve-se recorrer a princípios de 

concordância e de ponderação entre os direitos afetados. 

 Em suma, pode-se perceber que normas constitucionais restritivas de direitos 

fundamentais são formadas por uma norma de garantia - que reconhecem o âmbito de 

proteção - e por uma norma de autorização de restrição, que permite o estabelecimento 

de limites pelo legislador. Isso não significa que o legislador possa dispor livremente 

sobre a matéria. 

 

 2.2.1 - ÂMBITO DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 O âmbito de proteção de um direito fundamental abrange os pressupostos fáticos 

e jurídicos contemplados em determinada norma jurídica e a consequência comum, qual 

seja, a proteção fundamental. Não deve ser confundido com a proteção efetiva e 

definitiva. 

 Quanto mais amplo for o âmbito de proteção de um direito, maior é a 

possibilidade de se qualificar qualquer ato por parte do Estado como restrição. Ao 
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mesmo tempo, quanto mais restrito for o âmbito de proteção de um direito, menor é a 

possibilidade de restrição estatal. 

 Para se entender o que é restrição e o que não é, é imprescindível que se 

identifique o âmbito de proteção do direito. Muitas vezes, tal definição só é possível 

quando confrontada com eventual restrição, em análise hermenêutica que possa 

identificar qual é o bem jurídico que está sendo protegido e qual é a amplitude de tal 

proteção. 

 

 2.2.2 - TEORIAS DA RESTRIÇÃO 

 

 As restrições podem se dar de modo direto ou indireto. 

 Por conta da base principiológica dos direitos fundamentais, adota-se a Teoria 

Externa, que defende não existir uma relação necessária entre a ideia de direito e a ideia 

de restrição. Essa relação só seria estabelecida pela necessidade de compatibilização 

concreta entre os diversos tipos de direitos fundamentais. 

 A outra Teoria possível, embora não seja a adotada, é a Interna, que não 

considera a existência dos conceitos de direito e restrição como categorias autônomas, 

mas sim de um direito fundamental com determinado conteúdo preestabelecido. 

 

 2.2.3 - TIPOS DE RESTRIÇÕES 

 

 Conforme mencionado anteriormente, os direitos fundamentais só podem ser 

limitados por expressa disposição constitucional, o que configura restrição imediata, ou 

mediante lei ordinária promulgada com fundamento imediato na própria Constituição, o 

que configura restrição mediata. Ambas as modalidades devem ser consideradas 

cláusulas de restrição de direitos. 

 Assim, são chamadas de restrições legais as limitações impostas pelo legislador 

a direito, com respaldo em autorização constitucional. Tais restrições não podem ser 

arbitrárias ou aleatórias, em nome da segurança jurídica. 

 As restrições legais são limitações imanentes, pois o legislador não tem 

competência para fixar as restrições, mas apenas para interpretar seus limites. 

 As reservas legais podem, ainda, se subdividir em reservas legais simples , 

reserva legal qualificada ou simplesmente não haver expressa previsão de reserva legal. 
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 No caso da reserva legal simples, o constituinte está diante de normas densas de 

significado fundamental e defere ao legislador atribuições de significado instrumental, 

procedimental ou conformador/criador do direito. Em outras situações, a atividade 

legislativa assume um caráter substancializador ou definidor do próprio direito 

fundamental, podendo até exigir a aplicação de conceito ou instituto jurídico que 

reclama densificação. 

 Já na reserva legal qualificada, a Constituição não apenas exige que eventual 

restrição ao âmbito de proteção de um direito venha a ser previsto em lei, mas 

estabelece condições especiais, isto é, os fins a serem perseguidos ou os meios a serem 

utilizados. 

 Por último, no caso do direito fundamental que não tenha reserva legal expressa, 

não há qualquer previsão constitucional explícita quanto à possibilidade de intervenção 

legislativa. Em princípio, o legislador não pode ultrapassar seus limites. No entanto, a 

configuração de uma colisão poderia legitimar uma restrição ao direito, já que os 

direitos fundamentais são, por natureza, dotados de uma reserva geral de ponderação, de 

sorte que alguns motivos poderiam justificar a atuação do legislador, tais como direitos 

de terceiros ou princípios de hierarquia constitucional, com base na cláusula de reserva 

legal subsidiária contida no art. 5º, II, da Constituição Federal de 1988. 

 

2.2.4     OS LIMITES DOS LIMITES 

 

 Como resta claro, os direitos, liberdades e garantias são passíveis de limitação 

ou restrição. No entanto, tais restrições não podem ser arbitrárias, encontrando seus 

próprios limites, decorrentes da própria Constituição, que visam a proteger o núcleo 

essencial dos direitos fundamentais. Exige-se, portanto, clareza, determinação, 

generalidade e proporcionalidade de qualquer restrição imposta. 

 Nenhum direito fundamental pode sofrer restrições que violem sua essência. Os 

direitos de liberdade não podem ser esvaziados pela ação do legislador em seus 

conteúdos, por restrições descabidas, desmensuradas ou desproporcionais. Por isso, os 

legisladores estão vinculados aos direitos fundamentais. 

 Existem duas teorias sobre o tema: a teoria absoluta e a teoria relativa. 

 A teoria absoluta prevê uma unidade substancial autônoma, que estaria 

resguardada de qualquer eventual decisão legislativa. Haveria um espaço interior livre 



 

 

31 

de qualquer intervenção estatal. Portanto, seria como dizer que um direito fundamental 

fosse formado por dois espaços, sendo um deles suscetível de limitação por parte do 

legislador, e o outro não. 

 A teoria relativa, por seu turno, defende a definição de um núcleo essencial para 

cada caso, levando em conta o objetivo perseguido pela norma restritiva. A definição do 

núcleo essencial dar-se-ia por um processo de ponderação entre meios e fins, com base 

no princípio da proporcionalidade. Assim, o núcleo essencial seria o mínimo 

insuscetível de restrição ou redução, e não seria preestabelecido ou fixo, podendo variar 

casuisticamente.  

 Uma terceira fórmula tenta conciliar as duas teorias apresentadas, valorizando o 

princípio da proporcionalidade como uma proteção contra limitações arbitrárias ou 

desarrazoadas, mas também contrária a qualquer lesão ao núcleo essencial dos direitos 

fundamentais. 

 O princípio da proporcionalidade é uma combinação entre adequação - o meio 

escolhido pelo legislador deve ser adequado, de sorte que, com sua utilização, o evento 

pretendido possa ser alcançado - e necessidade - o meio deve ser necessário, o que 

significa que o legislador não disponha de outro meio também eficaz e que seja menos 

gravoso à restrição do direito -, sendo invocado em situações de conflito. 

Através desse princípio, o legislador tem a possibilidade de conformação, desde 

que respeite os limites estabelecidos pela Constituição. Respeitando-se tais limites, 

pode-se encontrar variadas condutas legítimas. 

 Além disso, a aplicação do princípio da proporcionalidade é decorrência de uma 

compreensão ampla e geral da ordem jurídica como um todo, exigindo um juízo de 

ponderação, buscando-se equilibrar a intervenção e os objetivos perseguidos pelo 

legislador. 

 O texto constitucional preocupa-se também em vedar expressamente qualquer 

proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais, conforme se 

verifica no art. 60, em seu 4º parágrafo, inciso IV, o que configura uma limitação ao 

legislador ordinário. 

 É importante ressaltar, ainda, a existência da vedação à proteção insuficiente, ou 

seja, se o Estado queda-se inerte diante de determinado objetivo a ser alcançado, pode 

estar ferindo um dever de atuação decorrente do dever de legislar ou de qualquer outro 

dever de proteção. 
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 Sem prejuízo da proibição da proteção insuficiente, são proibidas as restrições 

casuísticas ou discriminatórias. As restrições a direitos fundamentais devem ser 

estabelecidas por leis gerais e abstratas, para que não viole o princípio da igualdade 

material. Veda-se, com isso, o tratamento discriminatório ou arbitrário, seja para 

prejudicar, seja para favorecer, no âmbito do Estado Democrático de Direito. 

 

 

2.3        O DIREITO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO 

 

 O direito à liberdade se subdivide em uma série de modalidades específicas 

consagradas na Constituição Federal de 1988. 

 Primeiramente, cumpre estabelecer uma distinção entre as liberdades positiva e 

negativa. 

 A liberdade positiva ou política trata das situações em que os indivíduos podem 

orientar suas próprias vontades, no sentido de uma determinada finalidade, sem precisar 

ser determinado pela vontade dos outros. 

 A liberdade negativa ou civil, por sua vez, trata da situação em que o sujeito tem 

a possibilidade de agir sem encontrar qualquer impedimento, ou de não agir sem ser 

compelido a tanto. Consiste na ausência de impedimentos ou de constrangimentos. 

 O direito à liberdade de locomoção está previsto no art. 5º, XV, da Constituição 

Federal, e diz respeito à liberdade física do homem, englobando os direitos de ir, vir e 

permanecer. 

 A Constituição assegura, ainda, a impetração de habeas corpus, em hipóteses de 

intervenção ilegal ou abusiva na liberdade de locomoção, conforme a redação do art. 5º, 

LXVIII. Vale lembrar que tal remédio constitucional tanto pode ser impetrado nos casos 

de efetiva violação ao direito à liberdade ambulatorial (habeas corpus repressivo) 

quanto nos casos em que tal bem jurídico esteja apenas sendo ameaçado, sem ter sofrido 

qualquer abuso ainda (habeas corpus preventivo). 

 

2.4        LIMITAÇÕES AO DIREITO À LIBERDADE, p. 

 

Ao mesmo tempo em que assegura a liberdade ambulatorial, a Lei Maior de 

nosso país também prevê que em alguns casos o direito fundamental em comento 
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precisa sofrer restrições. Exemplo disso pode vir a ocorrer durante o estado de sítio, 

período em que pode ser imposta a obrigação de permanência em localidade 

determinada, além da detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por 

crimes comuns, conforme preceitua o art. 139, em seus incisos I e II, da Constituição 

Federal de 1988. 

 Além disso, a liberdade de locomoção também pode vir a ser restringida quando 

houver uma fundamentação baseada em outros princípios de hierarquia constitucional. 

Portanto, são restrições legítimas, por exemplo, a imposição legal de penas privativas de 

liberdade ou a autorização legislativa conferida à Administração Pública para 

disciplinar a forma de circulação de pessoas em determinados locais, como ocorre na 

regulamentação do uso de vias e logradouros públicos. 

 Por fim, a Constituição ainda estabelece uma cláusula de reserva legal para os 

casos de entrada, permanência e saída do país, exigindo que os estrangeiros apresentem 

seus vistos para ingresso em território brasileiro, nos termos dos arts. 4º e 5º, da Lei 

6815/1980). 

 

3 - PRISÕES 

 

3.1 - CONCEITO 

 

 A prisão é uma das principais hipóteses de restrição ao direito fundamental à 

liberdade de locomoção. É a privação da liberdade da pessoa, que tolhe por completo o 

direito de ir e vir, através do recolhimento do sujeito ao cárcere. 

 A prisão pode ser proveniente de uma condenação ou pode ser cautelar, 

provisória. Esta última se destina a perdurar até o trânsito em julgado da decisão 

condenatória, quando começa a vigorar aquela. 

 Em regra, a prisão deve ser imposta por decisão fundamentada de magistrado 

competente, já que é uma limitação a um direito fundamental. Excepcionalmente, pode 

ser concretizada por qualquer do povo, desde que seja decorrente de flagrante delito, 

devendo ser fiscalizada pelo juiz de direito. 

 A prisão foi autorizada pela própria Constituição Federal de 1988, em seu art. 

5º, incisos LXII, LXIII, LXIV e LXV. 
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 Exige uma série de formalidades, tais como o mandado de prisão expedido por 

autoridade judiciária que tenha proferido decisão escrita e fundamentada, conforme 

prevê o art. 283, do Código de Processo Penal. Além disso, a polícia só está autorizada 

a invadir o domicílio do morador recalcitrante durante o dia - isto é, entre o alvorecer e 

o anoitecer -, em nome da inviolabilidade do domicílio, resguardadas as exceções 

referentes ao flagrante delito. 

 Devem ser expedidas duas vias do mandado de prisão a serem assinadas pelo 

juiz, sendo que uma delas deve ser fornecida ao preso, contendo informações 

pertinentes, como dia, hora e local do cumprimento do mandado, em obediência ao art. 

286, da Lei Processual Penal. 

 O preso também tem o direito de conhecer a identidade do responsável por sua 

captura, para que, em casos de abusos ou arbitrariedades, a vítima saiba contra quem 

deve agir. 

 Vale lembrar que o emprego de força deve ser excepcional, em obediência ao 

art. 284, da Lei Processual Penal, devendo ser apenas a indispensável para conter 

eventual resistência ou tentativa de fuga. O mesmo vale para a imposição do uso das 

algemas, conforme o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal na 

Súmula Vinculante 11. 

 

3.2 - PRISÕES PROCESSUAIS CAUTELARES 

 

3.2.1 - PRISÃO TEMPORÁRIA 

 

 A prisão temporária tem por finalidade assegurar uma eficaz investigação 

policial, no âmbito da apuração de uma infração penal grave. Tem previsão na Lei 

7960/89, em substituição à antiga prisão para averiguação. 

 De acordo com a Constituição Federal de 1988, somente a autoridade judiciária, 

por ordem escrita e fundamentada, pode expedir decreto de prisão contra alguém, 

devendo a autoridade policial solicitar a segregação ao juiz. 

 Há duas situações que autorizam a prisão temporária. A primeira ocorre quando 

esta for imprescindível para as investigações do inquérito policial, havendo fundadas 

razões, de acordo com prova admitida em direito, de autoria ou participação do 

indiciado em um dos seguintes crimes: homicídio doloso; sequestro ou cárcere privado; 
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roubo; extorsão; extorsão mediante sequestro; estupro; epidemia com resultado morte; 

envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela 

morte; associação criminosa; tráfico de drogas; crimes contra o sistema financeiro. 

 A segunda hipótese ocorre quando o indiciado não tiver residência fixa ou não 

fornecer elementos suficientes para esclarecer sua identidade, em adição a ter cometido 

um dos crimes apontados. 

 Além dessas hipóteses, a prisão temporária também pode ser decretada quando 

houver o cometimento de um delito hediondo ou equiparado a hediondo. 

 Nas hipóteses apresentadas, o prazo da prisão temporária é de cinco dias, 

podendo ser prorrogado pelo mesmo período, em casos de extrema e comprovada 

necessidade. Já nos casos em que tenha sido cometido um crime hediondo ou 

equiparado, o prazo é de trinta dias, podendo ser prorrogado por mais trinta. 

 Ademais, a decretação da prisão em questão não pode se dar de ofício, sendo 

necessário um prévio requerimento por parte do Ministério Público ou uma 

representação da autoridade policial. 

 Ao fim do prazo estipulado pela autoridade judiciária, a libertação do preso deve 

ocorrer de imediato, independente de expedição de alvará. Caso contrário, ela só pode 

ser mantida se for decretada a prisão preventiva. 

 A prisão temporária, para ser considerada legítima, precisa respeitar os preceitos 

da Lei 7960/1989, para que sejam assegurados os direitos e as garantias do preso, uma 

vez que existem requisitos e formalidades a serem observados. 

 Se houver desrespeito à mencionada lei, a autoridade, seja ela policial ou 

judiciária, estará cometendo abuso, podendo até mesmo cometer ilegalidades, que 

podem vir a dar ensejo à invocação do princípio da responsabilidade civil do Estado, 

gerando uma obrigação de pagamento de indenização ao preso. 

 As possíveis ilegalidades que podem ser vislumbradas nessa modalidade de 

prisão cautelar são as seguintes: o desrespeito ao prazo previsto em lei; a demora na 

soltura do preso após decorrido o prazo; a inobservância de requisitos e formalidades; o 

desrespeito a uma das hipóteses de cabimento da prisão em comento; a falta de 

representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, que 

tenha levado a autoridade judicial a decretar a prisão de ofício; a falta de fundamentação 

do despacho do Juiz que tenha decretado a prisão; os vícios que podem acometer o 

mandado de prisão; a não informação dos direitos do preso no momento da prisão, 
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principalmente seu direito ao silêncio; a permanência dos presos temporários 

juntamente com os demais detentos já condenados, o que é terminantemente vedado. 

 Vale lembrar que o rol apresentado no parágrafo anterior é meramente 

exemplificativo, podendo haver outros fatos que possam gerar ilegalidades na prisão 

temporária, o que deve ser observado caso a caso. 

 A seguir, seguem algumas decisões em que foram reconhecidas ilegalidades nas 

prisões temporárias decretadas, o que gerou o seu relaxamento. 

 

 

TJ-ES - Habeas Corpus HC 100120000292 ES 100120000292 (TJ-ES) 

Data de publicação: 16/03/2012 

Ementa: EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ILEGALIDADE 

DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE A 

AUTORIZAM. EXPEDIÇAO DE ALVARÁ DE SOLTURA. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇAO DO ALEGADO ATO COATOR POR 

PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIÁVEL DILAÇAO PROBATÓRIA NA 

ESTREITA VIA DO WRIT. HABEAS CORPUS INSTRUÍDO DE FORMA 

INSUFICIENTE. INVESTIGAÇAO SIGILOSA. SIGILO INOPONÍVEL AO 

PATRONO DO SUSPEITO OU INVESTIGADO. SÚMULA VINCULANTE 14 DO 

STF. ELEMENTOS DOCUMENTADOS. ACESSO AMPLO. GARANTIA 

CONSTITUCIONAL ASSEGURADA. DECISAO LIMINAR RATIFICADA. 

ORDEM DENEGADA QUANTO À EXPEDIÇAO DE ALVARÁ DE SOLTURA E 

CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA GARANTIR ACESSO DO ADVOGADO ÀS 

DILIGÊNCIAS JÁ DOCUMENTADAS NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. 

1. É unânime o entendimento jurisprudencial no sentido de que a presença de 

circunstâncias pessoais positivas do custodiado não obsta, por si só, a custódia cautelar, 

inclusive, a prisão temporária, quando existem os requisitos que a autorizam. 2. A ação 

de habeas corpus é remédio constitucional com rito célere em que não é viável dilação 

probatória, devendo ser instruído com prova pré-constituída, referente a documentos 

necessários à confirmação das alegações sustentadas, a fim de possibilitar a apreciação 

da alegada coação ilegal ao direito de liberdade de locomoção do paciente. Nesse 

sentido, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Descabe indeferir o acesso 

da defesa aos autos do inquérito, quanto às diligências já documentadas, ainda que deles 
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constem dados protegidos pelo sigilo. Súmula vinculante 14 do STF. 4. O advogado tem 

a prerrogativa de ter acesso aos autos de inquérito, explicitamente outorgada pelo 

Estatuto da Advocacia, da qual não se excluíram os inquéritos que correm em sigilo. 5. 

A Constituição Federal , assegura ao investigado, quando preso, e pelo menos lhe 

faculta, quando solto, a assistência técnica do advogado, a qual somente poderá ser 

prestada se lhe é garantido ao causídico o acesso aos autos do inquérito. 6. Ordem 

denegada quanto à expedição de alvará de soltura, mas concedida, de ofício, para 

assegurar à advogada constituída pelo paciente acesso às informações já documentadas 

nos autos do Inquérito policial nº 113 /2011, possibilitando-lhe, inclusive, a extração de 

cópias. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100120000292, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO 

PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Data de Julgamento: 07/03/2012, Data da Publicação no Diário: 16/03/2012)... 

 

 

TJ-MA - HABEAS CORPUS HC 100112008 MA (TJ-MA) 

Data de publicação: 24/07/2008 

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 213 E 214 , CÓDIGO PENAL . PRISÃO 

TEMPORÁRIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 

OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. - A prisão temporária, regulamentada pela 

Lei 7.960 /1989, é uma modalidade de prisão cautelar, que tem por finalidade assegurar 

uma eficiente instrução criminal, em crimes de particular gravidade, devidamente 

apontados em lei, e como tal, revestindo-se assim de caráter excepcional. - 

Inadmissível, portanto, que sua finalidade seja deturpada, ao ponto de constituir-se 

como um instrumento para antecipar o cumprimento da pena, quando a própria 

Constituição Federal , em seu artigo 5º , estabelece que "" ninguém será preso senão em 

flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária 

competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crimes propriamente militar, 

definidos em lei". - E mais, conforme disposto no § 2º. do art. 2º, da lei 

supramencionada, "o despacho que decretar a prisão temporária deverá ser 

fundamentado...". - Assim, na hipótese levantada pelo inciso I, da referida lei (quando 

imprescindível para as investigações do inquérito), torna-se necessária verdadeira 

demonstração de que sem a decretação dessa prisão, impossível ou improvável que se 

leve a termo satisfatoriamente as investigações, apontando-se os fatos concretos que 



 

 

38 

pudessem vir a prejudicar ou obstacularizar tais investigações. - No caso em tela, não 

obstante a MM. Juíza de 1º grau, afirmar que a liberdade do Paciente poderia prejudicar 

o curso das investigações deixou de explicitar as razões que a levaram a esse 

entendimento. - Ordem concedida. 

 

 

 

 

3.2.2 - PRISÃO EM FLAGRANTE 

 

A prisão em flagrante tem previsão constitucional, no art. 5º, LXI. 

O flagrante é caracterizado pelo ato que pode ser observado no exato momento 

em que ocorre. Para que a prisão se realize, exige-se uma aparência de tipicidade, fumus 

boni iuris ou fumaça do bom direito, não se exigindo uma valoração sobre ilicitude ou 

culpabilidade.  

Exige-se também o periculum in mora ou o perigo na demora, que pode ser 

presumido quando se tratar de infração penal em pleno desenvolvimento, por conta das 

lesões à ordem pública e às leis. 

É a modalidade de prisão cautelar - isto é, de segregação provisória do autor da 

infração -, de natureza administrativa - independente da expedição de mandado de 

prisão pela autoridade judiciária -, realizada no instante em que se desenvolve ou que 

tenha sido concluída a infração penal. 

Tem por fundamento a constatação da ocorrência de um delito, que torne 

desnecessária a análise judicial. Contudo, após realizada, sujeita-se à avaliação imediata 

de um magistrado, que pode vir a relaxá-la, caso vislumbre alguma ilegalidade, nos 

termos do art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal. Uma vez analisada e mantida 

pelo juiz, passa a ter conteúdo jurisdicional. 

A pessoa que realiza a prisão é responsável por ela e responde pelos abusos que 

tenha cometido.  

 Havendo a prisão em flagrante, se não for formalizado o auto de prisão em 

flagrante pela polícia, haverá uma ilegalidade, que pode vir a dar ensejo ao relaxamento 

da prisão. 
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O auto de prisão deve ser encaminhado ao magistrado, que pode adotar uma 

dentre as seguintes medidas: relaxar a prisão se perceber que existe alguma ilegalidade; 

converter a prisão em flagrante em preventiva, desde que estejam presentes os requisitos 

previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, e que as medidas cautelares do art. 

319, do mesmo diploma legal, não se mostrem suficientes ou adequadas; ou conceder a 

liberdade provisória, com ou sem a imposição de fiança. 

O auto de prisão em flagrante também precisa observar uma série de 

formalidades, previstas no art. 304, da Legislação Processual Penal. Apresentado o 

preso à autoridade policial competente, esta deve ouvir o condutor e as testemunhas que 

o acompanharem, bem como interrogar o indiciado a respeito da imputação, lavrando, 

assim, o auto, que deve ser assinado por todos os envolvidos. 

A ordem apresentada no dispositivo supra mencionado deve ser fielmente 

respeitada, sob pena de relaxamento da prisão e responsabilização da autoridade. 

Em respeito ao direito ao silêncio, o interrogatório do indiciado não é 

obrigatório, de acordo com o art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, embora nada 

impeça que, querendo, preste suas declarações, que devem ser colhidas nos termos dos 

arts. 185 a 196, do Código Processual Penal. 

A prisão e o local em que se encontre o preso devem ser imediatamente 

comunicados ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa 

que ele indicar. 

Num prazo improrrogável de vinte e quatro horas, contados da realização da 

prisão, o auto deve ser encaminhado ao juiz competente, contendo todas as oitivas 

colhidas. Tal remessa é imposição constitucional, já que somente o juiz tem 

competência para verificar a legalidade da prisão. O magistrado precisa fundamentar a 

decisão que venha a proferir, seja ela no sentido de converter a prisão em preventiva ou 

no sentido de conceder a liberdade provisória. 

Se o autuado não informar um advogado, uma cópia integral do auto de prisão 

em flagrante será encaminhado à Defensoria Pública. 

O preso, também no prazo de vinte e quatro horas, receberá, mediante recibo, a 

nota de culpa assinada pela autoridade, comunicando o motivo da prisão, o nome do 

condutor, da autoridade que tenha lavrado o auto e das testemunhas. A nota de culpa é 

um documento informativo oficial. É direito constitucional do preso tomar 
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conhecimento dos responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório, em obediência 

ao art. 5º, LXIV, da Constituição Federal brasileira. 

Se a nota de culpa não for expedida ou se for expedida passado o prazo de vinte 

e quatro horas, configura-se ato abusivo do Estado, o que leva ao relaxamento da prisão 

em flagrante, podendo também acarretar na tomada de medidas penais e/ou 

administrativas contra a autoridade policial. 

Os requisitos formais para a lavratura do auto de prisão em flagrante precisam 

ser fielmente respeitados, já que o auto acaba sendo o substituto do mandado de prisão 

expedido pelo juiz, além de dar início ao inquérito policial. 

Diante do apresentado, pode-se inferir que a prisão em flagrante é composta por 

uma série de atos. Quando esses atos não são observados, a prisão pode se tornar ilegal. 

Sendo ilegal a prisão, ela deve ser imediatamente relaxada, tendo como consequência a 

soltura do preso, sem prejuízo da responsabilização funcional e criminal da autoridade 

responsável pelo ato, em caso de cometimento de abusos. 

Primeiramente, a captura do agente precisa se enquadrar em uma das hipóteses 

previstas no art. 302, do Código Processual Penal. Em caso contrário, será ilegal. 

Além disso, a não expedição da nota de culpa no prazo previsto ou a falta de 

informações na mesma também podem tornar a prisão ilegal, uma vez que o preso tem o 

direito constitucional de saber quem realizou sua prisão e em que fundamentos se 

baseou. Ao preso também deve ser garantida a assistência de sua família e de seu 

advogado, conforme a redação do art. 5º, LXIII, da Constituição. 

A ilegalidade também pode se configurar em caso de desrespeito às 

formalidades do auto de prisão em flagrante, que acaba sendo substitutivo do mandado 

de prisão, ao formalizar a prisão. A oitiva dos envolvidos deve respeitar a ordem 

estabelecida pelo dispositivo que trata do tema. Ademais, deve haver um mínimo de 

duas testemunhas, lembrando que uma delas pode ser o próprio condutor da prisão. 

Outro caso que gera discussões é o desrespeito ao prazo para o encaminhamento 

do auto de prisão em flagrante à autoridade judicial competente, para que esta realize o 

controle jurisdicional da prisão. No entanto, já há entendimento pacificado no Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que uma eventual demora na comunicação do 

flagrante ao juiz não nulifique todo o processo, constituindo mera irregularidade 

procedimental, que não enseja o relaxamento da prisão. 
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Também pode viciar a prisão em flagrante eventual ilegalidade na violação de 

domicílio para a realização da prisão, não observando o art. 5º, XI, da Constituição. 

A ilegalidade também pode ser verificada em outras hipóteses, tais como a 

existência de algum vício de competência da autoridade judicial - que pode tornar todo 

o processo nulo - ou de vício de atribuição da autoridade policial, embora a lavratura do 

auto de prisão em flagrante em local diverso da efetuação da prisão não acarrete 

qualquer nulidade. 

É fundamental também que o preso possa se comunicar com seu advogado ou 

defensor público, inclusive para que possam discutir eventuais ilegalidades. 

Por fim, é importante frisar que as eventuais ilegalidades no âmbito da prisão em 

flagrante são superadas com a decretação da prisão preventiva. 

Seguem precedentes que tenham tratado sobre o tema apresentado neste tópico: 

 

TJ-MA - Reexame Necessário REEX 0130232015 MA 0000002-

58.2014.8.10.0055 (TJ-MA) 

Data de publicação: 18/02/2016 

Ementa: : REEXAME NECESSÁRIO - HABEAS CORPUS - CRIME 

AMBIENTAL- CONCEDIDO-ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE- 

VIOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART 306 DO CPP - DECISÃO 

CONFIRMADA- RECURSO IMPROVIDO. 1. Art. 574. Os recursos serão voluntários, 

excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz:I - 

da sentença que conceder habeas corpus; 2 - Recurso Conhecido e julgado 

improcedente 

 

 

 

TJ-PI - Habeas Corpus HC 00062765020158180000 PI 201500010062768 (TJ-

PI) 

Data de publicação: 04/11/2015 

Ementa: PROCESSO PENAL Â HABEAS CORPUS Â AUSÊNCIA DE 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CÚSTODIA Â ILEGALIDADE NA PRISÃO 

EM FLAGRANTE Â INOCORRÊNCIA Â PROVENIÊNCIA DE PRISÃO 

PREVENTIVA Â ORDEM DENEGADA Â DECISÃO UNÂNIME. 1 Com a 
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superveniência do decreto de prisão preventiva, resta prejudicada, nesse ponto, qualquer 

argumentação de ilegalidade/irregularidade da prisão em flagrante, uma vez que o 

paciente esteja segregado por novo título; 2 Ordem denegada, à unanimidade. 

 

 

 

TJ-DF - Habeas Corpus HBC 20150020157050 (TJ-DF) 

Data de publicação: 16/06/2015 

Ementa: HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. FLAGRANTE. CONVERSÃO. 

PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. 

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. 

REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. 

REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. I  Inadmite-se a 

ordem com relação ao pedido de relaxamento da prisão em flagrante em face de sua 

ilegalidade, se o pedido não foi submetido ao primeiro grau de jurisdição. Além disso, o 

exame da questão encontra-se prejudicado, pois, convertida a prisão em flagrante em 

preventiva, constitui-se novo título a justificar a segregação do paciente. II  Inexiste 

ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando preenchidos os 

requisitos legais, quais sejam, o fumus comissi delicti, consubstanciado na 

materialidade e indícios de autoria da prática do delito, acompanhado do recebimento da 

denúncia, e o periculum libertatis, em razão do paciente apresentar diversas incidências 

penais, recomendando a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem 

pública. III  Condições pessoais favoráveis como residência fixa e ocupação lícita não 

são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presente qualquer dos requisitos 

previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal . IV  Ordem denegada. 

 

 

 

STJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS RHC 27031 SP 

2009/0208175-8 (STJ) 

Data de publicação: 07/06/2010 

Ementa: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 

CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. DELITO 
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PERMANENTE. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. 

INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DISPENSABILIDADE 

DO INQUÉRITO POLICIAL. I - Na espécie dos autos, não se verifica qualquer mácula 

na realização da prisão em flagrante da recorrente, uma vez que teria sido detida após a 

verificação por intermédio de exame médico de que portava substância entorpecente no 

interior do seu aparelho digestivo. II - Ademais, o delito de tráfico ilícito de substância 

entorpecente previsto é crime de natureza permanente, cuja a ação se prolonga no 

tempo, de forma que enquanto não cessada a permanência haverá o estado de flagrância 

(Precedentes). III - O inquérito policial, por ser peça meramente informativa, não é 

pressuposto necessário para a propositura da ação penal, podendo essa ser embasada em 

outros elementos hábeis a formar a opinio delicti de seu titular (Precedentes desta Corte 

e do c. Pretório Excelso). Recurso desprovido. 

 

 

 

STJ - HABEAS CORPUS HC 126715 SP 2009/0011712-0 (STJ) 

Data de publicação: 28/09/2009 

Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. 

LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO 

DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E EXCESSO DE PRAZO. 

PEDIDOS PREJUDICADOS. I - A privação cautelar da liberdade individual reveste-se 

de caráter excepcional (HC 90.753/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 

de 22/11/2007), sendo exceção à regra (HC 90.398/SP, Primeira Turma. Rel. Min. 

Ricardo Lewandowski, DJU de 17/05/2007). Assim, é inadmissível que a finalidade da 

custódia cautelar, qualquer que seja a modalidade (prisão em flagrante, prisão 

temporária, prisão preventiva, prisão decorrente de decisão de pronúncia ou prisão em 

razão de sentença penal condenatória recorrível) seja deturpada a ponto de configurar 

uma antecipação do cumprimento de pena (HC 90.464/RS, Primeira Turma, Rel. Min. 

Ricardo Lewandowski, DJU de 04/05/2007). O princípio constitucional da não-

culpabilidade se por um lado não resta malferido diante da previsão no nosso 

ordenamento jurídico das prisões cautelares, por outro não permite que o Estado trate 

como culpado aquele que não sofreu condenação penal transitada em julgado (HC 
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89501/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 16/03/2007). Desse 

modo, a constrição cautelar desse direito fundamental (art. 5º , inciso XV , da Carta 

Magna ) deve ter base empírica e concreta (HC 91.729/SP, Primeira Turma, Rel. Min. 

Gilmar Mendes, DJU de 11/10/2007). II - Assim, nesta linha de entendimento, o 

indeferimento do pedido de liberdade provisória feito em favor de quem foi detido em 

flagrante deve ser, em regra, concretamente fundamentado. No caso, a decisão que 

indeferiu o referido pedido não trouxe fundamentos concretos aptos a justificarem a 

necessidade da custódia cautelar. A gravidade do delito, por si só, não constitui motivo 

idôneo para o encarceramento provisório (Precedentes). III - Uma vez reconhecida a 

ausência de fundamentação para a manutenção da custódia… 

 

 

 

TJ-PI - Habeas Corpus HC 00016898220158180000 PI 201500010016898 (TJ-

PI) 

Data de publicação: 07/05/2015 

Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA 

PRISÃO EM FLAGRANTE. ANÁLISE INVIÁVEL. LIBERDADE PROVISÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DEVIDAMENTE. FUNDAMENTADA. 

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSÍVEL. 1. Não há de se falar em 

ilegalidade no flagrante após a sua homologação e conversão em prisão preventiva, 

posto que, o cárcere decorre de um novo título. 2. É possível a concessão de liberdade 

provisória em delitos de tráfico de drogas, porém, tal possibilidade somente é cabível 

quando não demonstrado nos autos a necessidade da custódia preventiva, o que não é o 

caso dos autos, sendo que os predicados favoráveis não são suficientes para afastar o 

cárcere. 3. O trancamento da ação penal, por esta via, é medida excepcional e deve 

haver comprovação cabal de que não há indícios da autoria e da materialidade, o que 

não se coaduna com o caso em testilha, onde há comprovação da materialidade e fortes 

indícios de autoria. 4. Ordem denegada à unanimidade. 
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TJ-MG - Habeas Corpus Criminal HC 10000150312296000 MG (TJ-MG) 

Data de publicação: 16/06/2015 

Ementa: HABEAS CORPUS - TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO 

FIM E FALSIDADE IDEOLÓGICA - ILEGALIDADE DA PRISÃO EM 

FLAGRANTE DELITO - IRREGULARIDADES NÃO EVIDENCIADAS - 

NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - 

IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA. - Na presente hipótese, a prisão em 

flagrante delito do paciente se deu por ação controlada, tendo sido a intervenção policial 

retardada por conveniência da própria investigação criminal e porque propícia à colheita 

de provas, o que possui arrimo legal no art. 8º , da Lei n.º 12.850 /13, e art. 53 , inciso II 

, da Lei n.º 11.343 /06. - A irregularidade da prisão em flagrante delito não implica 

necessariamente na nulidade do inquérito policial, posto que os atos que o integram são 

considerados peças informativas e não probatórias. Destarte, irregularidades porventura 

ocorridas quando de sua instauração, não são capazes de eivar de vício a ação penal 

posteriormente oferecida. 

 

 

 

 

TJ-RS - Habeas Corpus HC 70059075028 RS (TJ-RS) 

Data de publicação: 09/05/2014 

Ementa: HABEAS CORPUS. CRIMES SEXUAIS. ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER DAS HIPÓTESES DE FLAGRÂNCIA PREVISTAS NO ART. 302 DO 

CPP . DESCABIMENTO. Não obstante entre o retorno da vítima à sua casa, depois de 

ter sido, em tese, abusada pelo paciente, até o momento da prisão tenha alcançado cerca 

de duas horas e meia, não se pode dizer que nesse interregno houve o esquecimento do 

fato: a situação, na verdade, permanece como sendo de flagrância. Salienta-se que não 

existe uma fórula matemática para a resolução da situações de fato, cada qual deve ser 

examinada dentro do seu próprio contexto e, no caso dos autos, ainda que se tenham 

transcorrido alguma horas, não se pode dizer que a situação de flagrância não estivesse 

mais vigendo. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS 

EVIDENCIADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, QUE IMPÕE A 
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MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. Presentes o fumus commissi 

delicti e o periculum libertatis, é cabível a prisão preventiva para a garantia da ordem 

pública, nos termos do art. 312 do CPP . A prisão preventiva não é incompatível com o 

princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, 

como é a hipótese presente. HABEAS DENEGADO. (Habeas Corpus Nº 70059075028, 

Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de 

Souza, Julgado em 16/04/2014) 

 

2.2.3 - PRISÃO PREVENTIVA 

 

Devido a seu caráter excepcional, a decretação da prisão preventiva precisa 

preencher a alguns requisitos, quais sejam: a natureza da infração, a probabilidade da 

condenação - fumus boni iuris -, o perigo na demora da entrega da prestação - periculum 

in mora - e o controle jurisdicional prévio. 

É imprescindível, ainda, que haja prova da existência do crime - ou seja, 

materialidade - e indício suficiente de autoria, embora ainda não seja exigida uma prova 

cabal. 

Segundo o art. 311, do Código de Processo Penal, ela pode vir a ser decretada 

em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, podendo ser requerida 

pelo Ministério Público ou pela vítima, ou por representação policial e até mesmo de 

ofício. 

Não existe previsão legal referente a seu prazo de duração, de modo que deve 

perdurar pelo tempo necessário, não podendo, contudo, ultrapassar eventual decisão 

absolutória, bem como o trânsito em julgado de decisão condenatória, momento a partir 

do qual a passa-se a cumprir prisão-pena. É imprescindível que o prazo respeite o 

princípio da razoabilidade, para que não transponha os limites do bom senso e da 

necessidade efetiva para a instrução do feito, e o princípio da proporcionalidade, para 

que o tempo de segregação provisória não se torne o indevido cumprimento antecipado 

da pena. A análise deve ser feita, portanto, caso a caso. 

Sua finalidade é assegurar o bom andamento da instrução criminal, não podendo 

se prolongar indefinidamente, seja por culpa do juiz, seja por atos procrastinatórios da 

acusação, o que configura constrangimento ilegal. 
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Nos termos do art. 312, da Legislação Processual Penal, a prisão preventiva 

pode ser decretada para assegurar a  “garantia da ordem pública, da ordem econômica, 

por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal”. 

O termo “garantia da ordem pública” se refere à indispensabilidade de se manter 

a ordem na sociedade, que acaba sendo abalada com a prática de um delito, dependendo 

da repercussão que tenha e da periculosidade do agente. 

A “garantia da ordem econômica” diz respeito à necessidade de se impedir que 

um agente que tenha causado problemas à situação econômico-financeira de uma 

instituição financeira ou órgão do Estado permaneça em liberdade, o que geraria uma 

sensação de impunidade. Até porque o desvio de quantias dá-se em prejuízo de muitos. 

A “conveniência da instrução criminal” visa a garantir o devido processo legal, 

além do equilíbrio e da imparcialidade na busca da verdade real, de modo a evitar 

perturbações, principalmente na colheita das provas, por parte do acusado. 

Por fim, a “garantia de aplicação da lei penal” tem por fim assegurar a finalidade 

útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, 

aplicando a sanção devida a quem for considerado autor de infração penal. 

Em reforço ao que está previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, toda 

decisão judicial precisa ser fundamentada, de sorte que o magistrado apresente suas 

razões para privar alguém de sua própria liberdade. 

De acordo com o art. 315, do Código de Processo Penal, a fundamentação pode 

ser concisa, especificando os fatos em que se baseia, o que não implica em nulidade ou 

constrangimento ilegal. 

O art. 313, da Legislação Processual Penal dispõe sobre a admissibilidade da 

prisão preventiva em alguns casos específicos. Traz a possibilidade de prisão preventiva 

nos casos de crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior 

a quatro anos, se o acusado tiver sido condenado por outro delito doloso, em sentença 

transitada em julgado, ressalvado o prazo do art. 64, I, do Código Penal. 

Também será cabível se o crime envolver violência doméstica e familiar contra 

a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir 

a execução das medidas protetivas de urgência. 

Pode, ainda, vir a ser decretada quando houver dúvida quanto à identidade civil 

da pessoa suspeita ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. 
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Nesse caso, o preso deve ser colocado imediatamente em liberdade após sua 

identificação. 

Como o Brasil é signatário do Pacto de San José da Costa Rica, o juiz somente 

deve determinar a prisão preventiva após a oitiva do acusado. Caso contrário, a prisão 

pode ser considerada ilegal. 

Ela também será considerada ilegal se a decisão que a determine não for 

devidamente fundamentada ou se desrespeitar os requisitos e dispositivos legais que 

disciplinam o tema. 

Também será ilegal e ensejadora do princípio da responsabilidade civil do 

Estado a prisão preventiva que venha a prender uma pessoa por um mero erro ou 

descuido do executor da prisão ou de quem expedir o mandado de prisão. É o que 

ocorre nos casos de homonímia, por exemplo. 

Tratando sobre ilegalidades no âmbito de prisões preventivas, seguem os 

seguintes julgados: 

 

 

STJ - HABEAS CORPUS HC 155462 SP 2009/0235016-3 (STJ) 

Data de publicação: 10/05/2010 

Ementa: PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ORDINÁRIO. ESTELIONATO. ART. 171 , § 2º , I , DO CP . 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 

DIREITOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO. QUESTÕES 

NÃO APRECIADAS NO WRIT ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. 

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO 

MÍNIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS QUE REGEM A 

MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO EM DADOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AFERIÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. 

IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA 

DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA 

CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DADOS 

CONCRETOS A EMBASAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA 

EXTENSÃO, DEFERIDA EM PARTE. 1. Não tendo as matérias relativas à 

http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/9197970/habeas-corpus-hc-155462-sp-2009-0235016-3
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possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e 

quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena sido apreciadas pelo 

Tribunal de origem no julgamento do habeas corpus originário, a análise da controvérsia 

pelo Superior Tribunal de Justiça acarretaria indevida supressão de instância. 

Precedentes. 2. Eventual constrangimento ilegal na aplicação da pena, passível de ser 

sanado por meio de habeas corpus, depende, necessariamente, da demonstração 

inequívoca de ofensa aos critérios legais que regem a dosimetria da resposta penal, de 

ausência de fundamentação ou de flagrante injustiça. 3. Não se observa violação à regra 

legal contida nos arts. 59 e 68 do Código Penal , porque houve adequada 

fundamentação para a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da existência 

de circunstâncias judiciais desfavoráveis com base em dados concretos. 4. Vale 

consignar que a legislação penal brasileira não prevê um percentual para o aumento da 

reprimenda básica, cabendo ao julgador, dentro de seu livre convencimento, sopesar o 

quantum a ser aumentado, levando... 

 

 

STF - HABEAS CORPUS HC 86748 RJ (STF) 

Data de publicação: 06/06/2007 

Ementa: 1. AÇÃO PENAL. Excesso de prazo. Não caracterização. Processo na fase do 

art. 500 do CPP . Autos em poder do advogado do paciente há vários meses. 

Retardamento não imputável a deficiência da máquina judiciária. Pedido denegado. 

Precedentes. Não caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que decorra só 

de culpa da defesa. 2. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decretofundado na 

necessidade de acautelar o meio social, a título de garantia da ordem pública. 

Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a prisão cautelar. Constrangimento ilegal 

caracterizado. Ordem concedida de ofício. Precedentes. É ilegal o decreto de prisão 

preventiva baseado na necessidade de aplacar a intranqüilidade no meio social, a título 

de garantia da ordem pública. 

 

 

STF - HABEAS CORPUS HC 89503 RS (STF) 

Data de publicação: 06/06/2007 

http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14729033/habeas-corpus-hc-86748-rj
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/757656/habeas-corpus-hc-89503-rs
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Ementa: 1. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Réu que não compareceu à delegacia de 

polícia para depoimento. Fato que lhe não autoriza a custódia cautelar decretada. 

Ofensa à garantia constitucional de não auto-incriminação. Exercício do direito ao 

silêncio. Constrangimento ilegal caracterizado. HC concedido. Precedentes. Inteligência 

do art. 5º , LXIII , da CF , e art. 312 do CPP . O só fato de o réu, quando indiciado ou 

investigado, não ter comparecido à delegacia de polícia para prestar depoimento, não 

lhe autoriza decreto da prisão preventiva. 2. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. 

Decreto fundado na gravidade do delito e conseqüente periculosidade presumida do 

réu. Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a prisão cautelar. Precedentes. 

Inteligência do art. 312 do CPP . É ilegal o decreto deprisão preventiva que se funda 

na gravidade do delito e na consequente periculosidade presumida do réu. 

 

 

TJ-DF - Habeas Corpus HBC 20140020028657 DF 0002877-53.2014.8.07.0000 (TJ-

DF) 

Data de publicação: 10/03/2014 

Ementa: HABEAS CORPUS. FALSO TESTEMUNHO. ILEGALIDADE 

NADECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PRISÃO EM 

FLAGRANTE E EXCESSO DE PRAZO PARA A ENTREGA DE NOTA DE CULPA. 

ORDEM CONCEDIDA. I - IMPÕE-SE A CONCESSÃO DA ORDEM AO 

PACIENTE QUANDO CONSTATADA A INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS 

PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL . AUSENTES 

AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DA PRISÃO 

CAUTELAR, A LIBERDADE DO PACIENTE É MEDIDA QUE SE IMPÕE, 

CONSTATADA, ADEMAIS, A EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, 

NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS. II - ORDEM CONCEDIDA. CONFIRMADA 

LIMINAR. 

 

 

 

DJGO 30/01/2012 - Pág. 202 - Seção I - Diário de Justiça do Estado de Goiás 

http://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/116604046/habeas-corpus-hbc-20140020028657-df-0002877-5320148070000
http://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/116604046/habeas-corpus-hbc-20140020028657-df-0002877-5320148070000
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/33947429/djgo-secao-i-30-01-2012-pg-202
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CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DAPRISÃO 

PREVENTIVA. REITERAÇÃO. NÃO...do artigo 5º da Constituição Federal , o qual permite a 

possibilidade de prisão em flagrante 

Diário • Diário de Justiça do Estado de Goiás 

DJGO 13/12/2011 - Pág. 479 - Seção I - Diário de Justiça do Estado de Goiás 

. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃOPREVENTIVA. 

REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO 

Diário • Diário de Justiça do Estado de Goiás 

TJ-PR - Habeas Corpus HC 14214167 PR 1421416-7 (Acórdão) (TJ-PR) 

Data de publicação: 02/12/2015 

Ementa: DECISÃO: Acordam os Desembargadores da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem. EMENTA: HABEAS CORPUS 

CRIME - ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 157, §2º, INCISOS I, II E V DO CÓDIGO 

PENAL - ALEGAÇÃO QUANTO AILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE CUSTÓDIA DO PACIENTE 

DEMONSTRADA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA COM FULCRO NO ARTIGO 

312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJPR - 5ª 

C.Criminal - HCC - 1421416-7 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: 

RUY ALVES HENRIQUES FILHO - Unânime - - J. 12.11.2015) 

Encontrado em: º, INCISOS I, II E V DO CÓDIGO PENAL  ALEGAÇÃO QUANTO 

AILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA..., a prisão preventivado 

Paciente, restando, assim em visível ilegalidade, uma vez que tal ato..., ADEQUADA E NECESSÁRIA. 

Prisão Preventiva de Ofício. Possibilidade dadecretação da prisão preventiva... 

TJ-PI - Habeas Corpus HC 00031006320158180000 PI 201500010031000 (TJ-PI) 

Data de publicação: 13/07/2015 

Ementa: HABEAS CORPUS. - DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVASUFICIENTEMENTE 

FUNDAMENTADO. - NEGATIVA DA PRÁTICA DE ILÍCITO - VIA IMPRÓPRIA - APLICAÇÃO 

DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - NÃO CABIMENTO - CONDIÇÕES 

SUBJETIDAS DO PACIENTE FAVORÁVIES. - IRRELEVÂNCIA. - ORDEM DENEGADA. Não há 

ilegalidade na decretação da prisãopreventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, que 

a segregação se mostra necessária para garantia da ordem pública. A via estreita do habeas corpus não 

constitui meio adequado para apurar alegações que necessitem de dilação probatória. Após a entrada em 

http://djgo.jusbrasil.com.br/
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/33103368/djgo-secao-i-13-12-2011-pg-479
http://djgo.jusbrasil.com.br/
http://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/262875556/habeas-corpus-hc-14214167-pr-1421416-7-acordao
http://tj-pi.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/292103717/habeas-corpus-hc-31006320158180000-pi-201500010031000
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vigor da Lei nº 12.403 /11, a prisão preventivatornou-se uma exceção no ordenamento, porém, atendidos 

os requisitos do artigo 312 do CPP , incabível promover a sua substituição por medidas cautelares 

previstas no art. 319 do CPP . Primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si 

sós, não obstam a decretação da prisão preventiva, quando presentes os fundamentos no artigo 312 do 

CPP . Ordem denegada. 

TJ-DF - HBC HC 156126020108070000 DF 0015612-60.2010.807.0000 (TJ-DF) 

Data de publicação: 26/10/2010 

Ementa: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO - CITAÇÃO POR EDITAL - PRISÃOPREVENTIVA - 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL 

E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. NÃO HÁILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA DE RÉU QUE SE EVADE DO DISTRITO DA CULPA, ANTE A NECESSIDADE DE 

SE ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 2. ORDEM 

DENEGADA. 

 

TJ-PR - Habeas Corpus Crime HC 7464644 PR 0746464-4 (TJ-PR) 

Data de publicação: 03/02/2011 

Ementa: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE 

MENORES - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DA 

PRISÃOPREVENTIVA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA MOTIVADO NA 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (AMPARADA NA CREDIBILIDADE DA 

JUSTIÇA, GRAVIDADE GENÉRICA DO DELITO E CLAMOR SOCIAL), NA 

CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL (COM BASE EM MERA 

POSSIBILIDADE DE AMEAÇA ÀS VÍTIMAS) E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL 

(COM BASE EM MERA POSSIBILIDADE DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA) - 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS, EXTRAÍDOS DA 

PROVA ATÉ ENTÃO PRODUZIDA NOS AUTOS, PARA JUSTIFICAR A 

NECESSIDADE DA PRISÃO - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 

 

 

http://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/16808962/hbc-hc-156126020108070000-df-0015612-6020108070000
http://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19448577/habeas-corpus-crime-hc-7464644-pr-0746464-4
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3.3 - HABEAS CORPUS 

 

 O habeas corpus é o remédio constitucional adequado para fazer cessar qualquer 

lesão ou ameaça ao direito fundamental à liberdade de locomoção, previsto no art. 5º, 

LXVIII, da Constituição Federal de 1988, e também nos arts. 647 a 667, da Legislação 

Processual Penal. 

 O objetivo do remédio em questão é proteger o indivíduo contra constrições 

ilegais ou abusivas em seu direito de ir, vir ou permanecer, de modo a combater 

cerceamentos ilegais e abusos de poder. 

 Constitui abuso de autoridade efetuar prisão ilegal, deixar de relaxar prisão 

ilegalmente realizada e deixar de comunicar ao magistrado a prisão efetivada, ainda que 

seja ela legal. 

 Se a ilegalidade for cometida por autoridade policial, o habeas corpus pode ser 

impetrado perante o juiz de primeira instância. No entanto, se a ilegalidade for 

verificada por um magistrado, o controle jurisdicional deve ser feito por uma autoridade 

judiciária superior. 

 Pode ser suspensivo/reparatório ou preventivo. A modalidade suspensiva tem o 

propósito de liberar o paciente quando já consumada a violência ou a coação ilegal ou 

abusiva. A modalidade preventiva, por sua vez, tem por finalidade impedir a 

perpetração da violência ou coação ilegal, que ainda não ocorreu, mas que, por algum 

motivo, está ameaçando a liberdade ambulatorial do indivíduo. 
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 Pode ser impetrado por qualquer pessoa física, nacional ou estrangeira, em seu 

favor ou em favor de outrem, ou pelo Ministério Público, em face de uma autoridade ou 

de um particular que venha a constranger a liberdade de alguém. Pela gravidade do bem 

jurídico tutelado, não se exige nem capacidade postulatória do impetrante. 

 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem alargado seu campo de 

abrangência, admitindo sua impetração nos casos de instauração de inquérito criminal 

para tomada de depoimento, indiciamento de determinada pessoa, recebimento de 

denúncia, sentença de pronúncia no âmbito do processo do Júri, decisão condenatória, 

entre outros. 

 

 

 

4 - O PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

 

 

4.1 - DA RESPONSABILIDADE CIVIL  

 

 O instituto da responsabilidade possui dois pressupostos inafastáveis. São eles a 

ocorrência de um fato que tenha causado algum dano - sem prejuízo, não se fala em 

responsabilidade civil - e que tal fato possa ser imputado à ação ou à omissão de um 

determinado indivíduo juridicamente apto a responder perante a ordem jurídica pelo 

fato praticado. 

 Os arts. 186, 187 e 927, todos do Código Civil, trazem regras genéricas para as 

responsabilidades contratual - relativa à celebração de contratos - e extracontratual - 

derivada de uma das inúmeras atividades estatais, sem qualquer conotação contratual. 

 O dano proveniente do fato administrativo pode ser material ou moral. O dano 

material é decorrente de uma lesão ao patrimônio do indivíduo atingido, enquanto o 

dano moral atinge a esfera interna, subjetiva do lesado, provocando-lhe um profundo 

sentimento de dor, nos termos dos incisos V e X, do art. 5º, da Constituição Federal. 

 Toda responsabilidade gera uma sanção, cuja natureza varia em razão de seu 

tipo. A sanção aplicável à responsabilidade civil é a indenização, que deve corresponder 

ao montante pecuniário necessário à reparação dos prejuízos causados pelo responsável. 
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 Assim, tendo ocorrido o fato ensejador da responsabilidade civil e perpetrando-

se algum dano, nasce um direito  à reparação dos prejuízos sofridos pelo lesado, através 

de uma justa indenização. 

 Neste diapasão, o Estado, no âmbito de suas atividades, é civilmente responsável 

pelos danos que seus agentes venham a causar a terceiros, ficando obrigado a pagar 

eventuais indenizações. 

 

 

4.2 - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO 

 

 A teoria que melhor explica a Responsabilidade Civil do Estado, atualmente é a 

teoria do Risco Administrativo, fruto da evolução de entendimentos. 

 Segundo essa teoria, resta evidente que o Estado tem maior poder e mais 

sensíveis prerrogativas do que o administrado, sendo o sujeito jurídica, política e 

economicamente mais poderoso, ao passo que o indivíduo ostenta uma posição de 

subordinação. 

 Sendo o Estado o mais poderoso, deve arcar com um risco natural decorrente de 

suas numerosas atividades, que representam um maior risco. 

 A Teoria da Risco Administrativo determina que não há responsabilidade civil 

do Estado genérica e indiscriminada, de sorte que em havendo participação total ou 

parcial do lesado para o dano, o Estado não será responsável no primeiro caso e, no 

segundo, terá atenuação quanto à obrigação de indenizar. Isso significa que a 

responsabilidade civil do Estado encontra limites. 

 Em oposição ao Risco Administrativo, existe a Teoria do Risco Integral, 

segundo a qual a responsabilidade sequer depende do nexo causal, podendo ser 

vislumbrada até mesmo quando a culpa for da própria vítima. Tal entendimento tão 

genérico poderia provocar grande insegurança jurídica e graves agressões ao erário, 

prejudicando os contribuintes, que acabam arcando com as despesas. 
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4.3 - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA 

 

 A Lei Maior, em seu art. 37, parágrafo 6º, consagra a responsabilidade civil do 

Estado objetiva, com fundamento na Teoria do Risco Administrativo. 

 Isso significa que se um agente ligado a uma pessoa jurídica de direito público 

ou outra pessoa de sua administração causarem qualquer dano no desempenho de suas 

atividades, estarão inevitavelmente sujeitas ao dever de reparar os respectivos prejuízos 

por meio de indenização, sendo vedado o argumento de defesa baseado na ausência de 

culpa. 

 Basta que o lesado comprove o fato, o dano e o nexo causal entre eles para que 

se configure a responsabilidade civil do Estado. Não é necessário que se prove a culpa 

do agente. É necessário apenas que se verifique se realmente houve um fato 

administrativo, o dano sofrido pela vítima e a certeza de que o dano proveio 

efetivamente daquele fato. 

 Ademais, como a vontade do Estado sempre é consubstanciada por meio de seus 

agentes, são estes que, de fato, causam o dano. Assim, o Estado, tendo que arcar com a 

indenização por fato de um de seus agentes, pode contra eles exercer seu direito de 

regresso, desde que reste comprovado o elemento subjetivo, ou seja, o dolo ou a culpa. 

Por isso, pode-se inferir que a responsabilidade do agente estatal é subjetiva. 

 Diante dos pressupostos da responsabilidade objetiva, ao Estado só cabe defesa 

provando a inexistência do fato administrativo, a inexistência de dano ou a ausência do 

nexo causal entre o fato e o dano. 

 Por outro lado, no caso das condutas omissivas do Estado, é preciso distinguir se 

a omissão constitui ou não fato gerador da responsabilidade. Se o Estado se omitir 

diante de seu dever legal de impedir a ocorrência do dano, será responsável civilmente 

e, consequentemente, obrigado a reparar os prejuízos. 

 No caso das condutas omissivas, há a necessidade de comprovação dos 

elementos caracterizadores da culpa, além dos demais pressupostos da responsabilidade 

civil objetiva que se aplica aos fatos comissivos. 
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4.4 - INDENIZAÇÃO 

 

 A indenização consiste no montante pecuniário que traduz a reparação do dano. 

Corresponde à compensação pelos prejuízos oriundos do ato lesivo. 

 A indenização devida ao lesado deve ser a mais ampla possível, para que sejam 

reparados os danos patrimoniais e, principalmente, os morais, no caso das prisões 

provisórias ilegais, por serem referentes às perdas sofridas em decorrência de ataques à 

moral e à dignidade das pessoas, ofendendo-se sua reputação e atingindo sua honra. 

 

 

 CONCLUSÃO 

 

 Segundo entendimento doutrinário majoritário, os atos juridicionais típicos, isto 

é, as decisões judiciais, em princípio, são insuscetíveis de redundar na responsabilidade 

objetiva do Estado, por conta da existência de dois princípios: o da soberania do Estado 

e o da recorribilidade dos atos juridicionais. 

 Entende-se que, se uma decisão judicial venha a causar prejuízo a uma das 

partes e esta não se vale de um recurso para que a decisão seja revista, tal inércia 

impede posterior reclamação contra o ato prejudicial, em nome da coisa julgada. Por 

outro lado, se a decisão for confirmada nas instâncias superiores, acaba sendo inviável e 

improvável que tenham sido produzidos danos. 

 No entanto, no caso das decisões jurisdicionais que determinem prisões 

provisórias, existe a possibilidade de que, no decorrer do julgamento da causa, o réu 

venha a ser absolvido. Também é possível que a pena culminada, ao fim do processo, 

acabe sendo menor do que a já cumprida em regime de prisão provisória. 

 Decisões desse tipo são capazes de provocar mudanças bruscas e  irreparáveis, 

que podem repercutir em todos os aspectos da vida da vítima que, mesmo sem ter 

sofrido qualquer condenação, é submetida à traumática experiência que é o cárcere. 

 Além da privação desnecessária de sua liberdade, muitos ainda são demitidos de 

seus respectivos trabalhos e perdem sua credibilidade social, passando a ser tratados 

com desdém e humilhações por grande parte da sociedade. 
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 Assim sendo, é inegável que uma decisão jurisdicional, apesar de legítima, pode 

vir a causar incomensuráveis danos a um cidadão, que deve ter resguardado seu direito a 

uma indenização por parte do Estado. 

 Se a conduta do juiz for dolosa, o que é extremamente raro e improvável, 

caracteriza-se a violação de um dever funcional, gerando ao magistrado o dever de arcar 

com perdas e danos. 

 Sendo a conduta do juiz culposa, o que é mais comum, através de um 

proferimento de sentença de modo negligente, sem uma adequada análise das provas do 

processo, por exemplo, também é cabível a responsabilização. 

 É imprescindível que as provas do processo sejam muito bem analisadas antes 

da determinação de uma prisão provisória e a decisão que oficialize tal prisão deve ser 

muito bem fundamentada, levando-se sempre em conta os seus pressupostos, quais 

sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora, com vistas a se evitar decisões injustas 

que venham a tolher desnecessariamente a liberdade da vítima. 

 O Código de Processo Penal, em seu art. 630, já prevê a possibilidade de o 

tribunal reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos causados. 

 Portanto, sendo o indivíduo prejudicado em virtude de decisão que contenha 

erro judiciário, inclusive por conduta culposa do juiz, tem ele direito à reparação dos 

prejuízos a ser postulada em ação ajuizada contra o Estado. 

 

 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

1 - MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. Rio de 

Janeiro: Malheiros, 2016. 

 

2 - DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 

Atlas, 2015. 

 

3 - MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. Rio 

de Janeiro: Malheiros, 2015. 

 

4 - MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2016. 

 



 

 

59 

5 - CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: 

Juspodivm, 2016. 

 

6 - GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: 

Saraiva, 2015. 

 

7 - CAHALI, Yussef Said. Resonsabilidade Civil do Estado. Rio de Janeiro: 

Revista dos Tribunais, 2014. 

 

8 - BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Manual da Responsabilidade Civil do 

Estado. Salvador, Juspodivm, 2015. 

 

9 - QUIRINO DE ALMEIDA, Arnaldo. Prisão Ilegal e Responsabilidade Civil 

do Estado. Rio de Janeiro: Atlas (Livros digitais), 2015. 

 

10 - GUSSO, Moacyr Luiz. Dano Moral. Rio de Janeiro: Editora de Direito, 

2001. 

 

11 - CAHALI, Yussef Said. Dano Moral. Rio de Janeiro, Revista dos Tribunais, 

2011. 

 

 


