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Da prisão em flagrante

Aspectos procedimentais da prisão em flagrante

. Prisão em flagrante (momentos):

- Fase administrativa

- Fase judicial (controle jurisdicional)

Fase administrativa

1) Captura (prisão-captura)

. Abordagem detentiva

. Emprego de violência?



Da prisão em flagrante

Art. 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros,
resistência à prisão em flagrante ou à determinada por
autoridade competente, o executor e as pessoas que o
auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-
se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto
subscrito também por duas testemunhas.

Parágrafo único. É vedado o uso de algemas em mulheres
grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios
para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem
como em mulheres durante o período de puerpério imediato.
(Redação dada pela Lei nº 13.434, de 2017)
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. Instrumentos de menor potencial ofensivo

. Lei 13.060/14 (disciplina o uso dos instrumentos de menor
potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública, em todo o
território nacional)

Art. 2º Os órgãos de segurança pública deverão priorizar a
utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo,
desde que o seu uso não coloque em risco a integridade física
ou psíquica dos policiais, e deverão obedecer aos seguintes
princípios:

I - legalidade;

II - necessidade;

III - razoabilidade e proporcionalidade.
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Parágrafo único. Não é legítimo o uso de arma de fogo:

I - contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não
represente risco imediato de morte ou de lesão aos agentes de
segurança pública ou a terceiros; e

II - contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via
pública, exceto quando o ato represente risco de morte ou
lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros.

Art. 3º Os cursos de formação e capacitação dos agentes de
segurança pública deverão incluir conteúdo programático que
os habilite ao uso dos instrumentos não letais.

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, consideram-se instrumentos
de menor potencial ofensivo aqueles projetados
especificamente para, com baixa probabilidade de causar
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Art. 5º O poder público tem o dever de fornecer a todo agente
de segurança pública instrumentos de menor potencial
ofensivo para o uso racional da força.

Art. 6º Sempre que do uso da força praticada pelos agentes de
segurança pública decorrerem ferimentos em pessoas, deverá
ser assegurada a imediata prestação de assistência e socorro
médico aos feridos, bem como a comunicação do ocorrido à
família ou à pessoa por eles indicada.

. Uso de algemas?

. STF, Súmula Vinculante nº 11: “Só é lícito o uso de algemas
em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de
perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do
preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por
escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal


