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Introdução
Prezado(a) futuro(a) policial rodoviário federal, na aula de hoje, vamos tratar do
item 10 do nosso edital, o qual versa sobre a restrição de liberdade, mais especificamente sobre o instituto da prisão em flagrante.
Causou-me bastante estranheza, como professor, que o examinador tenha restringindo tanto o tema, sem solicitar o estudo de outras prisões cautelares (como a
prisão preventiva e a temporária). Mas quem manda é a banca, certo?
De todo modo, tomarei a liberdade de apresentar alguns aspectos introdutórios sobre o assunto (como o conceito de medida cautelar), os quais
permitirão um melhor entendimento do instituto da prisão em flagrante.
Você verá que seu estudo irá fluir muito melhor dessa maneira.
Por fim, como de praxe, faremos ao final de nossa aula alguns exercícios do
CESPE sobre o tema, complementando com algumas questões adaptadas, sempre
focadas no tema prisão em flagrante.
Um abraço e bons estudos!
Prof. Douglas
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Prisão e Medidas Cautelares
Antes de entrar no conceito de prisão e de tratar do tema prisão em flagrante,
vamos falar brevemente de um outro conceito importante, o qual é a base para um
bom entendimento de todo esse capítulo: o de medida cautelar.
Segundo o STF, medida cautelar é um procedimento que visa prevenir, conservar ou defender direitos. O nome, obviamente, deriva do termo cautela e caracteriza um ato PREVENTIVO decretado pelo Judiciário.
Nesse sentido, veja que a medida cautelar é um gênero, que abrange diversas medidas diferentes a serem decretadas pelo poder Judiciário na
defesa de determinados direitos. A prisão cautelar, portanto, é apenas uma de
diversas outras medidas que integram esse rol!
Para o nosso legislador, encarcerar um indivíduo nem sempre é a solução necessária ou adequada para resguardar um determinado bem jurídico, de modo que
outras medidas cautelares podem ser tão ou mais eficientes do que a prisão.
Dito isso, vamos seguir em frente, agora apresentando o conceito doutrinário
de prisão:
Segundo Nucci, “prisão é a privação da liberdade, tolhendo-se o direito de ir e
vir, através do recolhimento da pessoa humana ao cárcere.”
A prisão é o conceito mais fácil de se entender, afinal de contas, os noticiários
parecem só falar desse instituto todos os dias. Todo cidadão conhece o que vem a
ser uma prisão, muito embora de uma forma menos técnica.
Entretanto, para nós, concurseiros, esse conceito não basta. Nosso objetivo é
tratar do assunto de um ponto de vista jurídico, não sendo suficiente saber apenas
que alguém que comete um determinado ilícito penal pode ser preso – precisamos
entender como e por que isso acontece.
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O primeiro passo para isso é entender que a prisão se divide em duas espécies:
prisão pena e prisão cautelar.

A prisão processual tem natureza de medida cautelar. A prisão pena, por sua vez,
é simplesmente uma espécie de sanção penal.

É importante observar essa diferença pois, desde a mudança no CPP, realizada
em 2011, a prisão passou a ser considerada a última das medidas (ultima ratio) à
qual o Judiciário deverá recorrer como medida cautelar em nosso sistema jurídico,
devendo o julgador buscar uma solução menos gravosa para a situação do acusado, caso isso seja possível.
Diante do que estudamos até agora, já sabemos o seguinte:
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• no processo penal, é possível a decretação de medidas cautelares, que são
procedimentos com o intuito de proteger determinados bens e direitos, antes
do fim do processo e, portanto, do trânsito em julgado da sentença
penal condenatória;
• que a prisão possui duas modalidades, uma delas cautelar e a outra de efetiva sanção penal.
Vamos então contextualizar esse assunto por meio de um exemplo extraído de
uma notícia do site www.conjur.com.br:

Conforme afirma a reportagem, João Cláudio já cumpriu mais de um ano de
prisão. No entanto, o que interessa realmente não é prazo cumprido por ele até o
momento (afinal de contas, sua pena poderá exceder esse prazo de um ano), o in-
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teressante é notar que João Cláudio está preso de forma cautelar, e não
em virtude de uma sentença condenatória.
A regra em nosso ordenamento jurídico, obviamente, é que as pessoas respondam a processos penais em liberdade, o que se deve, principalmente, ao princípio
da presunção de inocência. Com isso, a decretação de medidas cautelares se torna
a exceção, e a decretação de prisão cautelar, por sua vez, se torna verdadeira exceção da exceção.
Ótimo. Com isso, você já entendeu os aspectos introdutórios que nosso estudo
requer. E agora você vai entender o motivo pelo qual entramos nesses assuntos.
A prisão em flagrante é uma espécie de prisão cautelar, assim como
são as prisões temporária e preventiva (institutos não listados em nosso
edital).
Agora sim estamos prontos. Vamos falar de prisões cautelares e, especificamente, da prisão em flagrante!

Prisões Cautelares
Caro(a) aluno(a), chegamos ao momento em que simplesmente nada deu certo. O processo penal está em curso, bens jurídicos estão em risco, e as medidas
cautelares do art. 319 não são suficientes para que o Estado ofereça uma tutela
adequada no caso concreto. Não resta outra alternativa senão privar o acusado
de sua liberdade, antes mesmo da conclusão do processo.
Como já mencionamos, existem três hipóteses legais que permitem essa privação de liberdade antecipada: a prisão temporária, a prisão preventiva e a prisão em
flagrante. Nossa aula tem como foco apenas a primeira delas (a prisão temporária),
única exigida em nosso edital.
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Prisão em Flagrante
Segundo Guilherme Nucci, “a prisão em flagrante é uma modalidade de prisão
cautelar, de natureza administrativa, realizada no instante em que se desenvolve
ou que se termina de concluir a infração penal”.
O conceito acima é uma das mais conhecidas definições sobre o que é uma prisão em flagrante. Temos ainda o que dispõe o CPP, no importantíssimo art. 302:
Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:
I – está cometendo a infração penal;
II – acaba de cometê-la;
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 ele autor da infração.

No rol do art. 302, temos as situações em que iremos considerar que um indivíduo está em flagrante delito (motivo pelo qual pode ser preso sem uma ordem
judicial).
Veja como a narrativa do art. 302 está perfeitamente alinhada com o conceito
doutrinário da prisão realizada no instante em que se desenvolve ou que se termina
de concluir a infração penal.

Competência
Agora que você já sabe um conceito mais completo sobre a prisão em flagrante,
o próximo passo é conhecer quem tem a capacidade e a legitimidade para prender
um indivíduo que esteja em flagrante delito.
A resposta está expressamente prevista no art. 301 do CPP:
Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão
prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.
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“Espera aí, professor! Então quer dizer que eu, que ainda nem passei em um
concurso, como cidadão comum, posso prender uma pessoa em flagrante delito?”
Exatamente!
Qualquer pessoa do povo pode prender e apresentar um indivíduo em flagrante
delito à autoridade competente (se quiser fazê-lo). É claro que a lei não impõe o
dever de agir ao cidadão comum – até porque muitas vezes o cidadão não dispõe
dos meios para subjugar o infrator, e a lei não pode exigir que um indivíduo se sacrifique tentando fazer o trabalho do Estado.
No entanto, já no caso das autoridades policiais e seus agentes, veja que a lei é
taxativa: deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Dessa forma, dizemos que os policiais têm o chamado “poder-dever de agir”,
quando se depararem com uma situação como essa.
Ainda sobre esse assunto, é importante saber que a doutrina faz a diferenciação
da prisão em flagrante nos dois casos:

Segundo a doutrina, integram o rol de agentes responsáveis pelo flagrante compulsório os policiais civis, militares, federais, rodoviários, ferroviários e o corpo de
bombeiros militares.
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Essa observação parece básica, mas é importante, pois membros das guardas
civis, por exemplo, não têm o dever de realizar prisões em flagrante!
Além disso, caso os agentes públicos citados acima estejam de férias, licenças
ou mesmo de folga, é pacífico na doutrina que estes devem ser tratados como cidadãos comuns, ato em que não estarão obrigados a atuar em casos de flagrante
delito.

Influência da Ação Penal
Outro ponto que pode influenciar na atuação das autoridades policiais é a questão da natureza da ação penal do delito. Sabemos que a regra são os delitos de
ação penal pública incondicionada, na qual o Estado tem o dever de agir sem necessitar de autorização de quem quer que seja.
Mas e nos casos de ação penal pública condicionada à representação, ou mesmo de ação penal privada? Pode a autoridade policial e seus agentes atuarem para
efetivar a prisão em flagrante do autor, sem o consentimento da vítima?
O consenso doutrinário é que inicialmente as autoridades poderão realizar apenas a apreensão física do autor do delito. Após isso, a lavratura do auto de prisão
em flagrante (parte formal do procedimento) só poderá ser realizada mediante a
autorização da vítima, do mesmo modo que se requer para a procedibilidade da
ação penal em juízo.

Natureza da Prisão em Flagrante
Este ponto é bem simples, mas também costuma ser alvo dos examinadores.
A prisão em flagrante, segundo a doutrina, tem uma natureza administrativa e
de ato complexo. Vejamos o motivo:
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Categorias ou Espécies das Prisões em Flagrante
Vamos retomar brevemente o que dispõe o art. 302 do CPP:
Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:
I – está cometendo a infração penal;
II – acaba de cometê-la;
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 ele autor da infração.

A doutrina apresenta uma nomenclatura específica para esses incisos, que também costuma ser objeto de prova. Vamos a um rápido esquema para facilitar os
estudos:
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Outras Modalidades de Flagrante
Além do rol do art. 302, temos ainda algumas outras modalidades importantes
para a sua prova. Vejamos quais são!
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O flagrante preparado é aquele que ocorre quando um agente provocador
induz o indivíduo a cometer uma infração penal, para que possa efetuar sua prisão.
Tal tipo de flagrante é considerado como crime impossível pelo STF, conforme
ressalta a Súmula n. 145:
Súmula n. 145 do STF
Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua
consumação.

Ressalte-se ainda que, segundo o STJ, em sua Súmula n. 567, a existência de
sistema de vigilância composto por seguranças ou por câmeras não torna impossível a configuração do crime de furto.
O flagrante forjado, por sua vez, também chamado de flagrante urdido, maquiado ou fabricado, é aquele cuja materialidade foi inteiramente composta por
terceiros. É um flagrante totalmente artificial, uma verdadeira armação.
Note que a grande diferença entre o flagrante forjado e o flagrante preparado
é que no flagrante forjado sequer há uma conduta por parte do indivíduo que será
preso. Exemplo clássico é o do indivíduo que é preso pelo tráfico de drogas que
foram colocadas em seu carro por um agente da autoridade policial, por exemplo.
Já o flagrante esperado, também chamado de intervenção predisposta da
autoridade policial, diferentemente das duas modalidades anteriores, é uma modalidade válida de flagrante.
Um bom exemplo é a campana, quando o agente policial se desloca a um determinado local e fica observando de forma discreta, aguardando o início da prática de
uma infração penal da qual teve conhecimento por meio de uma denúncia.
Por último, temos o flagrante diferido, também chamado de flagrante prorrogado, postergado ou de ação controlada. Nesse caso a infração penal está em
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andamento, e a polícia retarda a realização da prisão, pois considera que há um
momento melhor para obter mais informações sobre a prática delituosa.
Esse tipo de flagrante possui previsão em algumas leis, como na Lei de Drogas
(Lei n. 11.343/2006) e na Lei de Organizações Criminosas (Lei n. 12.850/2013).
É importante observar que, no caso da Lei de Drogas, exige-se a autorização judicial prévia e também a oitiva do MP para autorizar a realização do flagrante diferido. Já no caso da Lei n. 12.850/2013, basta prévia comunicação ao magistrado,
não havendo que se falar em autorização judicial ou oitiva do MP.

Auto de Prisão em Flagrante
O último assunto de nossa aula de hoje (finalmente) é o auto de prisão em flagrante e suas formalidades.
O primeiro passo é ler os artigos 304 e 305 do CPP:
Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega
do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao
interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva
suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto.
§ 1º Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade
mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança,
e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o
for, enviará os autos à autoridade que o seja.
§ 2º A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante;
mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade.
§ 3º Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto
de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas, que tenham ouvido sua
leitura na presença deste.
§ 4º Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a
existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o
contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.
(Incluído pela Lei n. 13.257, de 2016)
Art. 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal.
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Ambos os artigos são dignos de leitura e releitura, pois, como de praxe, costumam ser objeto de prova. Além disso, reforço os seguintes pontos como de especial
importância:
1) A lavratura do auto de prisão em flagrante requer, em regra, duas testemunhas. Se não estiverem disponíveis duas testemunhas do fato criminoso, a falta
pode ser suprida por duas testemunhas de apresentação do preso à autoridade
policial. Curiosidade: na prática, em delegacias de polícia, quando não há testemunhas do povo disponíveis para lavratura do auto de prisão em flagrante,
os próprios agentes da autoridade policial se apresentam como testemunhas.
2) Segundo o STJ, o próprio condutor do flagrante (o responsável pela apresentação do preso à autoridade policial) pode contar como testemunha.
3) Via de regra, a autoridade policial realiza a oitiva do condutor, das testemunhas, depois da vítima, e finalmente a do preso (cujo depoimento,
obviamente, não é obrigatório, tendo em vista o direito deste ao silêncio).

Regras Especiais
Muito embora a regra geral é de que qualquer pessoa pode ser presa quando
encontrada em flagrante delito, existem certos indivíduos que possuem uma condição especial ou um cargo que lhes proporciona regras especiais para sua prisão
em flagrante.
Neste tópico vamos listar estes indivíduos e as circunstâncias em que não serão
aplicadas as regras gerais de prisão em flagrante. Vejamos!
i. Menores de 18 anos: por força do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), os menores não são efetivamente presos, e sim apreendidos. Além
disso, cumpre destacar que o flagrante lavrado em relação a eles é de ato
infracional.
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ii. Condutores de veículos: conforme já explicitamos anteriormente, o condutor de veículo envolvido em acidente de trânsito com vítima, se prestar
socorro integral à vítima, não poderá ser submetido à lavratura do auto de
prisão em flagrante.
iii. Advocacia Pública Federal: membros da AGU não poderão ser presos
por descumprimento de determinação judicial no exercício da função. Soma-se a isso a prerrogativa de só serem presos em flagrante de crime
inafiançável ou por ordem escrita do juízo competente.
iv. Advogados em Geral: se a causa da prisão for motivada pelo exercício da profissão, o advogado só poderá ser preso em flagrante em casos de
delitos inafiançáveis. Observação: caso não se encontre no exercício da profissão, o advogado pode ser preso regularmente, entretanto, ainda lhe resta
o direito de que sua prisão seja comunicada à OAB.
v. Presidente da República: conforme estabelece a Constituição Federal,
enquanto não houver uma sentença condenatória, o Presidente da República
não estará sujeito à prisão, no caso de crimes comuns.
vi. Membros do MP (Procuradores e Promotores): só podem ser presos
em flagrante de crime inafiançável. Ainda nesses casos, devem ser encaminhados em até 24h para o PGJ ou PGR (a depender se são membros do MP
dos Estados ou da União).
vii. Magistrados em Geral: assim como os membros do MP, só podem ser
presos em flagrante de crime inafiançável, devendo também ser imediatamente encaminhados ao Presidente do Tribunal a que estão vinculados.
viii. Parlamentares Estaduais e Federais: Deputados e Senadores também
só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável, devendo ser encaminhados, dentro de 24h, à respectiva casa legislativa.
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ix. Agentes Diplomáticos: diplomatas, tais como embaixadores, possuem
a famosa imunidade diplomática, que nada mais é do que a imunidade, em
território nacional, enquanto estiverem a serviço de seu país de origem. Isso
não significa, é claro, que os diplomatas podem cometer crimes, e sim que
não serão processados no Brasil, mas em seu país de origem, por força da
chamada Convenção de Viena.
x. Cônsul: também possui a mesma imunidade processual que os diplomatas
em geral, entretanto, sua imunidade se restringe a infrações praticadas no
exercício de suas funções e no território de seu consulado.
“Mas, professor, então quer dizer que se um diplomata estiver atirando em todo
mundo, a polícia não pode fazer nada?”
Essa é uma dúvida muito comum (e bastante relevante). Se o indivíduo é imune
à persecução penal em nosso país, ou não pode ser submetido à prisão em flagrante por outro motivo, o que acontece se a polícia se deparar com ele enquanto este
está perpetrando uma conduta delituosa?
A resposta está na separação entre os momentos da prisão em flagrante, sendo
que existe um momento material e um momento formal. Caso agentes da autoridade policial se deparem, por exemplo, com o Presidente da República praticando um homicídio, poderão contê-lo e cessar sua prática delituosa. O que não
poderá ser realizado é a lavratura do auto de prisão em flagrante, ou seja,
a parte de formalização do procedimento.
Tal diferenciação é muito importante, pois seria absurdo que tais prerrogativas
se tornassem verdadeira salvaguarda para o cometimento de crimes, caso tivessem o condão de forçar a absoluta inércia dos agentes policiais do Estado.
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Outros Aspectos Importantes
Temos ainda alguns últimos tópicos importantes sobre a prisão em flagrante.
Você não achou que já tinha acabado, né?
Em primeiro lugar, temos a Súmula n. 397 do STF:
Súmula n. 397
O poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em caso de crime
cometido nas suas dependências, compreende, consoante o regimento, a prisão em
flagrante do acusado e a realização do inquérito.

Não há muito o que elaborar, visto que o texto visa apenas garantir que a competência da polícia da Câmara e do Senado prevaleça perante às demais instituições policiais em caso de crime praticado em suas dependências. Essa súmula costuma ser cobrada em sua literalidade, então é mais uma da série “para ler e reler”.
Por fim, devemos fazer a leitura dos artigos 306, 307 e 308, que também são
recorrentes em provas:
Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados
imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.
§ 1º Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao
juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome
de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.
§ 2º No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.
Art. 307. Quando o fato for praticado em presença da autoridade, ou contra esta, no
exercício de suas funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão,
as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas e remetido imediatamente ao juiz
a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não o for a autoridade que
houver presidido o auto.
Art. 308. Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso
será logo apresentado à do lugar mais próximo.
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Mais uma vez, reforço a importância de dominar esses artigos. Entra ano e sai
ano, os examinadores continuam copiando e colando essas normas na sua prova,
mudando uma palavra ou um termo para te induzir em erro. Então o negócio realmente é repetir, repetir e fixar.
Por experiência, recomendo principalmente que você foque nas diferenças entre
as providências imediatas e as que devem ser tomadas em até 24 horas, motivo
pelo qual fiz um esquema bacana para você revisar:

Segundo o STJ, se a comunicação da prisão do indivíduo à família do preso ou à
pessoa por ele indicada ocorrer de forma tardia, tal irregularidade não contaminará
o auto de prisão em flagrante, que continuará válido.

Finalmente, note que as 24 horas previstas nos parágrafos 1º e 2º devem
ser contadas a partir da prisão material do indivíduo (ou seja, quando este efetivamente foi preso pelos agentes da autoridade policial), e não da finalização da
lavratura do APF.
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Observação importante:
Outro ponto que o CESPE gosta de tratar está na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou temporária. Os examinadores gostam muito de afirmar
que tal conversão pode ser AUTOMÁTICA, o que NÃO é verdade!
A conversão de prisão em flagrante em preventiva/temporária sempre deve ocorrer
de forma FUNDAMENTADA.
Nessa nota, caro(a) aluno(a), encerramos o conteúdo da aula de hoje! Vamos
para a revisão!
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RESUMO
Prisão e Liberdade Provisória
Prisão e Medidas Cautelares
• Segundo o STF, medida cautelar é um procedimento que visa prevenir, conservar ou defender direitos. O nome, obviamente, deriva do termo “cautela”
e caracteriza um ato PREVENTIVO decretado pelo Judiciário.
Prisão
• Segundo Nucci, “prisão é a privação da liberdade, tolhendo-se o direito de ir
e vir, através do recolhimento da pessoa humana ao cárcere.”
Prisão Pena
• É aquela decretada ao condenado, após o trânsito em julgado da sentença
penal condenatória. Ou seja, não há mais recurso, e só resta ao Estado submeter o indivíduo, cuja culpa já está formada além de qualquer dúvida razoável, à execução da pena cominada aos atos por ele praticados.
Prisão Cautelar
• É uma espécie de medida cautelar e pode ser decretada antes do trânsito
em julgado da sentença penal condenatória. Também pode ser chamada de
prisão provisória, processual ou mesmo de prisão sem pena, dependendo da
doutrina adotada pela banca.
Prisão em Flagrante
• A prisão em flagrante é uma modalidade de prisão cautelar, de natureza administrativa, realizada no instante em que se desenvolve ou que se termina
de concluir a infração penal.
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• Pode ser realizada por qualquer pessoa.
• As autoridades policiais e seus agentes, no entanto, têm o dever de prender
quem quer que seja encontrado em flagrante delito.
Flagrante Facultativo x Obrigatório

Segundo a doutrina, integram o rol de agentes responsáveis pelo flagrante compulsório os policiais civis, militares, federais, rodoviários, ferroviários e o corpo de
bombeiros militares!
Natureza da Prisão em Flagrante
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Categorias ou Espécies das Prisões em Flagrante

Outras Modalidades de Flagrante
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QUESTÕES DE CONCURSO
Questões Cespe
Questão 1    (CESPE/DPU/ANALISTA TÉCNICO) João, aproveitando-se de distração
de Marcos, juiz de direito, subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes. Marcos pretendia doá-las a instituição de caridade. João foi perseguido
e preso em flagrante delito por policiais que presenciaram o ato. Instaurado e concluído o inquérito policial, o Ministério Público não ofereceu denúncia nem praticou
qualquer ato no prazo legal.
Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item a seguir.
O prazo previsto para que a autoridade policial comunique a prisão de João ao juiz
competente é de cinco dias.
Questão 2    (CESPE/AGU/ADVOGADO) A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ocorrerá automaticamente mediante despacho do juiz, ao qual deverá ser apresentado o auto de prisão em flagrante no prazo de vinte e quatro
horas.
Questão 3    (CESPE/TRE-GO/ANALISTA JUDICIÁRIO) Camila foi presa em flagrante delito pela suposta prática de tráfico de drogas. Após ser citada da ação penal,
manifestou interesse em ser assistida pela defensoria pública.
Com relação a essa situação hipotética, julgue o próximo item, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nas disposições do Código de Processo Penal.
Devido à gravidade do delito de que Camila é acusada, o juiz que receber o auto de
prisão em flagrante está legalmente impedido de, de ofício, conceder-lhe liberdade
provisória ou aplicar-lhe medidas cautelares.
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Questão 4    (CESPE/DPE-PE/DEFENSOR PÚBLICO) A respeito da prisão, da citação,
do aditamento e dos procedimentos nas infrações penais de menor e maior potencial ofensivo, julgue o item seguinte.
Uma vez informado o nome e o endereço de seu advogado pelo autuado, não haverá necessidade de comunicação da DP a respeito da prisão em flagrante.
Questão 5    (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/TÉCNICO LEGISLATIVO) Paulo e
João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados quando
subtraíam carteiras e celulares dos casacos e bolsas de pessoas que ali transitavam. Paulo tem dezessete anos e teve acesso ao local por intermédio de João, que
é servidor da Casa.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.
Tendo sido surpreendidos em situação de flagrante impróprio, Paulo e João devem
ser encaminhados à autoridade policial para a lavratura do auto de prisão, devendo o juiz ser comunicado, no prazo de 24 horas, para, se presentes os requisitos
legais, convertê-la em prisão preventiva.
Questão 6    (CESPE/PC-DF/AGENTE DE POLÍCIA) Após a prisão em flagrante, a autoridade policial deverá entregar ao preso a nota de culpa em até vinte e quatro
horas, pois não é permitido que alguém fique preso sem saber o motivo da prisão.
Questão 7    (CESPE/SEGESP-AL/PAPILOSCOPISTA) Mário foi surpreendido no momento em que praticava crime de ação penal pública condicionada à representação.
A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
A prisão em flagrante é ilegal, por ser vedada em caso de crimes que se submetem
à ação penal pública condicionada. Nesse caso, para apurar a conduta de Mário,
o delegado poderá, ex officio, instaurar inquérito policial.
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Questão 8    (CESPE/SEGESP-AL/PAPILOSCOPISTA) A nota de culpa deve ser entregue a Mario no momento da prisão em flagrante, sob pena de a autuação posterior
tornar-se ilegal e passível de livramento imediato por habeas corpus.
Questão 9    (CESPE/MPU/ANALISTA – DIREITO) Considerando que um servidor público tenha sido preso em flagrante pela prática de peculato cometido em desfavor
da Caixa Econômica Federal, tendo sido o crime facilitado em razão da função exercida pelo referido servidor.
Julgue os itens a seguir, com base na legislação processual penal.
Ao receber o auto de prisão em flagrante do servidor, o juiz deverá converter a prisão em flagrante em preventiva e, então, se for o caso, deliberar pela aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, como a suspensão do exercício da função
pública.
Questões Complementares – Adaptadas
Questão 10    (VUNESP/TJ-RJ/JUIZ/ADAPTADA) X e Y, maiores de idade, empreendem assalto a banco, armados (art. 157, § 2º, I e II). Logo ao saírem do local, em
poucos minutos, a polícia chega ao recinto e passa à perseguição dos criminosos,
que são presos em flagrante, na posse de armas de fogo e de grande quantidade
de dinheiro em espécie. O delegado arbitra fiança a X, mas não para Y, por este
ser reincidente. Em juízo, é convertida em preventiva a prisão de Y, sendo imediatamente impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça. A ordem é concedida,
revogando-se a prisão preventiva, pois cabíveis medidas alternativas, sendo, desde
logo, imposta a obrigatoriedade de comparecimento periódico, em Juízo. Uma vez
solto, Y descumpre a medida, sendo decretada, de ofício, nova prisão preventiva.
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A respeito do caso, julgue o item:
A prisão em flagrante delito dos agentes foi ilegal, eis que a situação não configurava, sob qualquer ótica, estado de flagrância.
Questão 11    (VUNESP/TJ-RJ/JUIZ/ADAPTADA) O juiz só deve converter a prisão
em flagrante em preventiva se verificar presentes seus requisitos e desde que tenha entendido não serem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
Questão 12    (VUNESP/DPE-MS/DEFENSOR/ADAPTADA) Quando o acusado não informa quem é seu advogado, o encaminhamento de cópia integral dos autos de
prisão em flagrante para a Defensoria Pública é uma obrigação legal da autoridade
policial.
Questão 13    (VUNESP/PC-SP/TÉCNICO PERICIAL/ADAPTADA) Sobre a prisão em
flagrante, dispõe o Código de Processo Penal que a prisão de qualquer pessoa e
o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente,
ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.
Questão 14    (VUNESP/PC-SP/DELEGADO DE POLÍCIA/ADAPTADA) Em relação ao
tema prisão, é correto afirmar que em todas as suas hipóteses é imprescindível a
existência de mandado judicial prévio.
Questão 15    (VUNESP/PC-SP/INVESTIGADOR/ADAPTADA)

Um

estabelecimento

comercial foi roubado, sendo subtraídos vários objetos de valor. A viatura de um
Investigador de Polícia, que passava pelo local, foi acionada por populares que presenciaram o roubo e relataram o ocorrido. Após algumas horas, durante o trabalho
de investigação policial, em diligência nas proximidades do local do fato, o investi-
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gador surpreende um cidadão com a arma do crime e com vários objetos roubados,
sendo este ainda reconhecido pelas vítimas.
Diante dessa situação, julgue o item:
Há possibilidade de prisão em flagrante em razão de o cidadão ter sido encontrado,
logo depois, com a arma e objetos que faziam presumir ser ele autor da infração.
Questão 16    (FCC/DPE-RR/OFICIAL/ADAPTADA) “A” foi preso em flagrante delito.
Nessa circunstância, é correto afirmar que caso a infração que lhe foi atribuída fosse permanente, “A” poderia ter sido preso em flagrante enquanto não cessasse a
permanência.
Questão 17    (FCC/MPE-SE/ANALISTA – DIREITO/ADAPTADA) Qualquer do povo
deverá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.
Questão 18    (FCC/MPE-SE/ANALISTA – DIREITO/ADAPTADA) Considera-se em flagrante delito quem acaba de cometer a infração penal.
Questão 19    (FCC/MPE-SE/ANALISTA – DIREITO/ADAPTADA) Considera-se em flagrante delito quem é encontrado, em qualquer fase do inquérito policial, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.
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GABARITO
1. E
2. E
3. E
4. C
5. E
6. C
7. E
8. E
9. E
10. E
11. C
12. C
13. C
14. E
15. C
16. C
17. E
18. C
19. E
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GABARITO COMENTADO
Questões Cespe
Questão 1    (CESPE/DPU/ANALISTA TÉCNICO) João, aproveitando-se de distração
de Marcos, juiz de direito, subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes. Marcos pretendia doá-las a instituição de caridade. João foi perseguido
e preso em flagrante delito por policiais que presenciaram o ato. Instaurado e concluído o inquérito policial, o Ministério Público não ofereceu denúncia nem praticou
qualquer ato no prazo legal.
Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item a seguir.
O prazo previsto para que a autoridade policial comunique a prisão de João ao juiz
competente é de cinco dias.

Errado.
Muito cuidado para não confundir prazo de DURAÇÃO de uma prisão com o prazo
para COMUNICAÇÃO da prisão ao magistrado!
Conforme rege o CPP, a prisão deve ser comunicada IMEDIATAMENTE à autoridade
judiciária:
Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados
imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à
pessoa por ele indicada.

Questão 2    (CESPE/AGU/ADVOGADO) A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ocorrerá automaticamente mediante despacho do juiz, ao qual deverá ser apresentado o auto de prisão em flagrante no prazo de vinte e quatro
horas.
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Errado.
Nada dessa história de prisões decretadas automaticamente. Não existe isso! A
prisão preventiva possui pressupostos, requisitos, que precisam ser comprovados e
incluídos na fundamentação da decisão. Nada de conversão de prisão em flagrante
em prisão preventiva de forma automática, portanto!

Questão 3    (CESPE/TRE-GO/ANALISTA JUDICIÁRIO) Camila foi presa em flagrante delito pela suposta prática de tráfico de drogas. Após ser citada da ação penal,
manifestou interesse em ser assistida pela defensoria pública.
Com relação a essa situação hipotética, julgue o próximo item, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nas disposições do Código de Processo Penal.
Devido à gravidade do delito de que Camila é acusada, o juiz que receber o auto de
prisão em flagrante está legalmente impedido de, de ofício, conceder-lhe liberdade
provisória ou aplicar-lhe medidas cautelares.

Errado.
O CPP prevê o seguinte:
Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:
I – relaxar a prisão ilegal; ou
II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos
constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as
medidas cautelares diversas da prisão; ou
III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Não há norma alguma, nem nenhum entendimento jurisprudencial que admita a
gravidade do delito como fundamento idôneo para impedir o juiz de conceder liberdade provisória ou converter a prisão em medida cautelar.
Ora, até em crimes inafiançáveis o STF admite a concessão de liberdade provisória
sem fiança!

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

33 de 43

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL
Prisão em Flagrante
Prof. Douglas Vargas

Questão 4    (CESPE/DPE-PE/DEFENSOR PÚBLICO) A respeito da prisão, da citação,
do aditamento e dos procedimentos nas infrações penais de menor e maior potencial ofensivo, julgue o item seguinte.
Uma vez informado o nome e o endereço de seu advogado pelo autuado, não haverá necessidade de comunicação da DP a respeito da prisão em flagrante.

Certo.
Correto! Uma vez que se garante que o autuado possui advogado constituído, dispensa-se o envio dos autos à Defensoria Pública!

Questão 5    (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/TÉCNICO LEGISLATIVO) Paulo e
João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados quando
subtraíam carteiras e celulares dos casacos e bolsas de pessoas que ali transitavam. Paulo tem dezessete anos e teve acesso ao local por intermédio de João, que
é servidor da Casa.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.
Tendo sido surpreendidos em situação de flagrante impróprio, Paulo e João devem
ser encaminhados à autoridade policial para a lavratura do auto de prisão, devendo o juiz ser comunicado, no prazo de 24 horas, para, se presentes os requisitos
legais, convertê-la em prisão preventiva.

Errado.
Nada disso. O juiz deve ser comunicado imediatamente sobre a prisão!
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Questão 6    (CESPE/PC-DF/AGENTE DE POLÍCIA) Após a prisão em flagrante, a autoridade policial deverá entregar ao preso a nota de culpa em até vinte e quatro
horas, pois não é permitido que alguém fique preso sem saber o motivo da prisão.

Certo.
Exatamente! É o que prevê o art. 306 do CPP:
Art. 306. Dentro em 24 (vinte e quatro) horas depois da prisão, será dada ao preso
nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e
os das testemunhas.

Questão 7    (CESPE/SEGESP-AL/PAPILOSCOPISTA) Mário foi surpreendido no momento em que praticava crime de ação penal pública condicionada à representação.
A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
A prisão em flagrante é ilegal, por ser vedada em caso de crimes que se submetem
à ação penal pública condicionada. Nesse caso, para apurar a conduta de Mário,
o delegado poderá, ex officio, instaurar inquérito policial.

Errado.
Nada disso! A prisão em flagrante só não será possível se a vítima não comparecer
à delegacia.
Se a vítima estiver presente e informar a autoridade policial que quer representar,
o auto de prisão em flagrante será lavrado normalmente!

Questão 8    (CESPE/SEGESP-AL/PAPILOSCOPISTA) A nota de culpa deve ser entregue a Mario no momento da prisão em flagrante, sob pena de a autuação posterior
tornar-se ilegal e passível de livramento imediato por habeas corpus.
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Errado.
Cuidado! A nota de culpa deve ser entregue em até 24 horas, e não no exato momento da prisão em flagrante!

Questão 9    (CESPE/MPU/ANALISTA – DIREITO) Considerando que um servidor público tenha sido preso em flagrante pela prática de peculato cometido em desfavor
da Caixa Econômica Federal, tendo sido o crime facilitado em razão da função exercida pelo referido servidor.
Julgue os itens a seguir, com base na legislação processual penal.
Ao receber o auto de prisão em flagrante do servidor, o juiz deverá converter a prisão em flagrante em preventiva e, então, se for o caso, deliberar pela aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, como a suspensão do exercício da função
pública.

Errado.
De novo essa história de conversão imediata da prisão em flagrante em preventiva.
Não é bem por aí. Prisões preventivas e temporárias possuem pressupostos, de
modo que não há essa conversão da prisão em flagrante sem uma análise prévia e
fundamentação.

Questões Complementares – Adaptadas
Questão 10    (VUNESP/TJ-RJ/JUIZ/ADAPTADA) X e Y, maiores de idade, empreendem assalto a banco, armados (art. 157, § 2º, I e II). Logo ao saírem do local, em
poucos minutos, a polícia chega ao recinto e passa à perseguição dos criminosos,
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que são presos em flagrante, na posse de armas de fogo e de grande quantidade
de dinheiro em espécie. O delegado arbitra fiança a X, mas não para Y, por este
ser reincidente. Em juízo, é convertida em preventiva a prisão de Y, sendo imediatamente impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça. A ordem é concedida,
revogando-se a prisão preventiva, pois cabíveis medidas alternativas, sendo, desde
logo, imposta a obrigatoriedade de comparecimento periódico, em Juízo. Uma vez
solto, Y descumpre a medida, sendo decretada, de ofício, nova prisão preventiva.
A respeito do caso, julgue o item:
A prisão em flagrante delito dos agentes foi ilegal, eis que a situação não configurava, sob qualquer ótica, estado de flagrância.

Errado.
Nada disso! Conforme estudamos, existia sim uma espécie de flagrante nesse caso:
o chamado flagrante impróprio!

Questão 11    (VUNESP/TJ-RJ/JUIZ/ADAPTADA) O juiz só deve converter a prisão
em flagrante em preventiva se verificar presentes seus requisitos e desde que tenha entendido não serem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Certo.
Exatamente. Conforme estudamos, a conversão da prisão em flagrante em preventiva ou temporária depende da existência dos pressupostos e do entendimento de
que não são suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão.
Lembre-se de que a prisão é medida de ultima ratio!
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Questão 12    (VUNESP/DPE-MS/DEFENSOR/ADAPTADA) Quando o acusado não informa quem é seu advogado, o encaminhamento de cópia integral dos autos de
prisão em flagrante para a Defensoria Pública é uma obrigação legal da autoridade
policial.

Certo.
Exato! O encaminhamento de cópia integral dos autos de prisão em flagrante para
a Defensoria Pública é responsabilidade da autoridade policial, com base no artigo
306, parágrafo 1º, do CPP!

Questão 13    (VUNESP/PC-SP/TÉCNICO PERICIAL/ADAPTADA) Sobre a prisão em
flagrante, dispõe o Código de Processo Penal que a prisão de qualquer pessoa e
o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente,
ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

Certo.
A resposta para essa questão está na literalidade do art. 306 do CPP, segundo o
qual a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados
imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à
pessoa por ele indicada. Simples assim!

Questão 14    (VUNESP/PC-SP/DELEGADO DE POLÍCIA/ADAPTADA) Em relação ao
tema prisão, é correto afirmar que em todas as suas hipóteses é imprescindível a
existência de mandado judicial prévio.
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Errado.
Negativo! A prisão em flagrante é exceção a essa regra, visto que não exige mandado judicial prévio, mas sim o estado de flagrância que justifica a sua execução.

Questão 15    (VUNESP/PC-SP/INVESTIGADOR/ADAPTADA)

Um

estabelecimento

comercial foi roubado, sendo subtraídos vários objetos de valor. A viatura de um
Investigador de Polícia, que passava pelo local, foi acionada por populares que presenciaram o roubo e relataram o ocorrido. Após algumas horas, durante o trabalho
de investigação policial, em diligência nas proximidades do local do fato, o investigador surpreende um cidadão com a arma do crime e com vários objetos roubados,
sendo este ainda reconhecido pelas vítimas.
Diante dessa situação, julgue o item:
Há possibilidade de prisão em flagrante em razão de o cidadão ter sido encontrado,
logo depois, com a arma e objetos que faziam presumir ser ele autor da infração.

Certo.
Questão simples. Autor encontrado logo depois, com arma e objetos que faziam
presumir ser ele o autor da infração está sim em flagrante delito, na modalidade
chamada de flagrante presumido. Dessa forma, pode ser preso em flagrante de
delito, com base no inciso IV do art. 302 do CPP!

Questão 16    (FCC/DPE-RR/OFICIAL/ADAPTADA) “A” foi preso em flagrante delito.
Nessa circunstância, é correto afirmar que caso a infração que lhe foi atribuída fosse permanente, “A” poderia ter sido preso em flagrante enquanto não cessasse a
permanência.
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Certo.
Segundo preconiza o art. 303 do CPP, entende-se o agente em flagrante delito, nas
infrações penais de caráter permanente, enquanto não cessar a permanência.
Em um sequestro, por exemplo, pode ser realizada a prisão do sequestrador a qualquer tempo, enquanto durar a situação de privação de liberdade da vítima (tendo
em vista que o delito de extorsão mediante sequestro é um crime permanente).

Questão 17    (FCC/MPE-SE/ANALISTA – DIREITO/ADAPTADA) Qualquer do povo
deverá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Errado.
Cuidado com a troca de palavras pelo examinador. Qualquer pessoa PODERÁ, e não
DEVERÁ, prender quem se encontra em flagrante delito. O dever é apenas da autoridade policial e seus agentes.

Questão 18    (FCC/MPE-SE/ANALISTA – DIREITO/ADAPTADA) Considera-se em flagrante delito quem acaba de cometer a infração penal.

Certo.
Exatamente! Não há o que adicionar. Se o indivíduo acabou de cometer uma infração penal, ele se encontra em flagrante delito.

Questão 19    (FCC/MPE-SE/ANALISTA – DIREITO/ADAPTADA) Considera-se em flagrante delito quem é encontrado, em qualquer fase do inquérito policial, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.
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Errado.
Muito cuidado! Tal hipótese de flagrante se aplica apenas se o indivíduo for encontrado logo depois, e não em qualquer momento do inquérito policial, como afirma
a assertiva!
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