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- Da prisão em flagrante  

- Previsão legal: art.301 – 310 do CPP 

- A prisão em flagrante independe de ordem judicial, para existir 
flagrante delito a pessoa deve ter sido encontrada em uma das 
hipóteses do artigo 302 do CPP 

- Artigo 301 – qualquer do povo poderá e as autoridades 
policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja 
encontrado em flagrante delito 

- Quem pode prender em flagrante – qualquer do povo  
exercício regular do direito  
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- Quem deve prender – autoridade policial e seus agentes que 
estão em estrito cumprimento do dever legal. Trata-se do 
flagrante obrigatório ou compulsório 

- Trata-se de um poder/dever – agir quando pode, quando for 
possível 

- Artigo 302 do CPP – considera-se em flagrante delito quem:  

- I – está cometendo a infração 

- II – acaba de cometê-lo 

 

 

 

 
Da Prisão em Flagrante  



- III – é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido 
ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser 
autor da infração 

- IV – é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, 
objetos ou papéis que façam presumir ser autor da infração 

- Segundo a doutrina, as hipóteses dos incisos I e II seriam 
flagrante próprio, o inciso III flagrante impróprio e o do inciso 
IV flagrante ficto ou presumido 

- Há uma ordem decrescente da situação de flagrante 
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- Flagrante é a certeza visual do crime, tem a ideia de 
imediatidade 

- O flagrante próprio também se aplica na hipótese de crimes 
permanentes ( artigo 303 CPP ) 

- Artigo 303 – nas infrações permanentes, entende-se o agente 
em flagrante delito enquanto não cessar a permanência 

- Atenção : o inciso III refere-se a perseguição contínua e 
ininterrupta 

- Na hipótese de perseguição ininterrupta o agente pode ser 
autuado em flagrante mesmo após 24 horas 
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- Artigo 290 do CPP – se o réu, sendo perseguido, passar ao 
território de outro município ou comarca, o executor poderá 
efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando-o 
imediatamente à autoridade local, que, depois de lavrado, se 
for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção 
do preso 

- Parágrafo 1 º - entender-se-á que o executor vai em 
perseguição do réu, quando: 

- A) tendo avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora 
depois o tenha perdido de vista 
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- B) sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que o réu 
tenha passado, há pouco tempo, em tal ou qual direção, pelo 
lugar em que o procure, for no seu encalço 

- Parágrafo 2º - quando as autoridades locais tiverem fundadas 
razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou 
da legalidade do mandado que apresentar, poderão por em 
custódia o réu até que fique esclarecida a dúvida  

- Assim trata-se de flagrante impróprio, quase flagrante, irreal, 
pois não foi encontrado quando estava praticando 
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- Controvérsia: “A” assaltou um banco e fugiu. A polícia foi ao 
seu encalço e ele entrou em uma casa.  

- Pergunta-se: pode a polícia entrar na casa e prender “A” em 
flagrante ? 

- 1º corrente: sim, desde que essa casa seja dele ou que seja de 
terceiro que não permitiu a entrado de “A”, havendo violação 
de domicílio 

- Mas se o morador consentiu, é necessário um mandado de 
prisão ( artigo 294 CPP ), pois o crime não está acontecendo 
ali 

 

 

 

 
Da Prisão em Flagrante  



- 2ª corrente: o artigo 302, inciso III não diz que terá que 
encontrar na rua. A casa é asilo inviolável, salvo na hipótese 
de flagrante delito. Se o morador permitiu a entrada seria 
favorecimento pessoal, salvo em situações de escusas 
absolutórias ( parentes ) 

- Artigo 5º, inciso XI da CR/88 – a casa é asilo inviolável do 
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento 
do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou 
para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação 
judicial 
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- Artigo 293 – se o executor do mandado verificar, com 
segurança, que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, 
o morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem de 
prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor 
convocará duas testemunhas e, sendo dia, entrará á força na 
casa, arrombando as portas, se preciso; sendo noite, o 
executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, 
fará guardar todas as saídas, tornando a sua casa 
incomunicável, e, logo que amanheça, arrombará as portas e 
efetuará a prisão  
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- Parágrafo único: o morador que se recusar a entregar o réu 
oculto em sua casa será levado à presença da autoridade, para 
que se proceda contra ele como for de direito 

- Artigo 294 do CPP – no caso de prisão em flagrante, observar-
se-á o disposto no artigo anterior, no que for aplicável 

- Por fim, o inciso IV trata da prisão ficta ou presumida 

- “façam presumir” e “ logo depois “ 
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- O encontro pode ser ocasional ou não. O lapso de tempo da 
expressão logo depois é maior que logo após 

- O inciso fala em encontrar, logo depois e exige-se também 
uma presunção de autoria, pois fala em armas ou objetos do 
crime 

- Para alguns autores é o encontrar de que procurou, perseguiu 
e depois, perdendo o rastro, segue em busca 

- Assim, por uma interpretação sistemática, o artigo 302 do CPP, 
tem uma escala decrescente de imediatidade 
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