
DIREITO

PROCESSUAL 

PENAL
Da prisão e da liberdade provisória

Da prisão em flagrante

Parte 15

Prof.  Thiago Almeida



Da prisão em flagrante

Fase judicial

. Comunicação ao juiz, que deve receber cópia do APF em até 24
horas (a contar da captura) – CPP, art. 306, § 1º

. Papel do juiz no marco do processo penal democrático: tutela
dos direitos e garantias individuais

Art. 5º [...]

LXI – ninguém será preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária
competente, salvo nos

casos de transgressão militar ou crime propriamente militar,
definidos em lei;

LXII – a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre
serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à
família do preso ou à pessoa por ele indicada;



Da prisão em flagrante

LXIII – o preso será informado de seus direitos, entre os quais
o de permanecer calado, sendo -lhe assegurada a assistência
da família e de advogado;

LXIV – o preso tem direito à identificação dos responsáveis por
sua prisão ou por seu interrogatório policial;

LXV – a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela
autoridade judiciária;

LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando
a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.

. Fase judicial: eficácia das garantias constitucionais

. E, ao receber o APF, quais providências poderiam ser
tomadas?



Da prisão em flagrante

1ª postura: análise da legalidade da prisão

. Ilegalidade: relaxamento da prisão em flagrante (CR/88, art.
5º, LXV) – CPP, art. 310, I

. Vícios intrínsecos: não caracterização do estado de flagrância

. Vícios extrínsecos: omissões ou irregularidades no
procedimento de lavratura, comunicações etc.

. Cabível em qualquer tipo de infração penal

. Cuidado: não deve ser feita uma leitura “de exceção”,
abrindo-se perigosíssimas frestas para o direito (processo)
penal do inimigo; o “alto custo” do Estado Democrático de
Direito

. Relaxamento do flagrante e decretação de prisão preventiva
ou temporária, ou decretação medidas cautelares


