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- Situações diversas: 

- 1) Prisão em flagrante nos crimes permanentes 

- Artigo 303 do CPP – enquanto não cessar a permanência, o 
agente encontra-se em situação de flagrante delito 

- EX: sequestro em que a consumação se protrai no tempo 

- 2) Prisão em flagrante nos crimes de ação penal privada e em 
crimes de ação penal pública condicionada à representação 

- O Estado só poderá agir se houver manifestação da vontade 
do ofendido 
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- Assim como o inquérito policial não poderá ser instaurado sem 
a manifestação da vontade do ofendido ou requerimento de 
quem tenha qualidade para intentá-la 

- Somente à vista de manifestação de vontade do ofendido ou 
do Ministro da Justiça é que poderá haver prisão em flagrante. 
Caso contrário, ausente estará uma condição específica de 
procedibilidade para a formalização do ato de prender 

- A polícia nessas hipóteses deve limitar-se a praticar atos 
tendentes a evitar a consumação do crime ou a impedir que a 
presença do infrator no local venha a conturbar a ordem 
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- Prisão em flagrante nos crimes de menor potencial ofensivo . 
Lei 9099/95 

- Artigo 69 parágrafo único – ao autor do fato que, após a 
lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao 
juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não 
se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso 
de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como 
medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou local 
de convivência com a vítima 

- Assim, não se imporá prisão em flagrante em crime de menor 
potencial ofensivo 
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- Prisão em flagrante nos crimes habituais: são crimes em que 
se exige a habitualidade da conduta 

- Exemplo: exercício ilegal da medicina 

- Para parcela da doutrina é inadmissível prisão em flagrante 
nos crimes habituais. Estes se caracterizam pela prática 
reiterada da conduta que isoladamente consideradas não tem 
relevância penal 

- O flagrante, nessa situação, não retrataria um crime, mas 
apenas o ato isolado que constitui um indiferente penal 
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- Mas há quem admita a prisão em flagrante nos crimes 
habituais, principalmente, se a polícia já tiver uma prova 
anterior da habitualidade. A prisão em flagrante poderá ser 
efetuada diante da prática de qualquer novo ato 

- Prisão em flagrante nos crimes formais: crime formal é o crime 
de consumação antecipada  

- Exemplo: artigo 316 do CP – exigir, para si ou para outrem, 
direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida 
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- A consumação se dá no momento da exigência, 
independentemente da produção do resultado.Este é mero 
exaurimento do delito 

- Assim, quando da abordagem policial não há mais flagrante 
delito. O recebimento da vantagem constitui mero 
exaurimento do crime 

- Exemplo: fiscal se dirige a um estabelecimento comercial e 
exige do comerciante a pretexto de deixar de lavrar o auto de 
infração, exige certa quantia em dinheiro para o dia seguinte. 
Neste interregno o comerciante chama da polícia. A prisão não 
é válida 
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- Da audiência de custódia 

- Determina-se que todo preso em flagrante deve ser levado à 
presença da autoridade judicial, no prazo de 24 horas, para 
que se tenha uma avaliação da legalidade e da manutenção da 
prisão 

- A previsão legal já encontrava-se em tratados internacionais 
ratificados pelo Brasil, como no Pacto São José da Costa Rica 
ou na Convenção Americana dos Direitos Humanos 
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- Em 2015, o CNJ lançou um projeto e em 2016 entrou em 
vigor uma resolução que regulamenta tais audiências no Poder 
Judiciário 

- Segundo alguns autores a audiência de custódia humaniza o 
ato da prisão, permitindo um maior controle da legalidade da 
prisão evitando-se, também, que o preso somente seja ouvido 
em juízo meses após a prisão 

- Conforme a Resolução, toda pessoa presa em flagrante delito 
deverá ser apresentada em até 24 horas da comunicação do 
flagrante à autoridade judicial competente e ouvida sobre as 
circunstâncias em que se realizou a prisão 
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- Da apresentação espontânea e prisão em flagrante 

- Dizia o artigo 317 ( revogado pela lei 12.403/11 ) que a 
apresentação espontânea do acusado à autoridade não 
impedirá a decretação da prisão preventiva nos casos em que 
a lei a autoriza 

- Tal norma foi revogada, mas de fato a apresentação 
espontânea não se amolda a nenhuma hipótese de flagrante 
delito previstas no artigo 302 do CPP 

- Portanto, em regra, quem se apresenta espontaneamente não 
pode ser preso em flagrante delito 
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