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RESUMO 

 

Pretende-se, no transcorrer do presente trabalho, analisar a possibilidade de o 

Estado responder por perdas e danos causados ao indivíduo que tenha contra si 

decretada uma das modalidades de prisão processual previstas na legislação 

brasileira e que, a posteriori, não seja condenado. Discorrer-se-á sobre a evolução 

das teorias acerca da responsabilização estatal, desde a idade média até os dias 

atuais, bem como sobre as diversas modalidades de prisão processual e dos danos 

que dela podem emergir. Tudo sob o espectro das garantias e direitos fundamentais 

constitucionalmente assegurados ao cidadão, de modo a atingir, em conclusão, a 

melhor solução a se amoldar com a moderna Teoria do Direito Penal Mínimo e da 

Responsabilidade Objetiva do Estado, na modalidade do Risco Administrativo, 

sendo estes os referenciais teóricos seguidos pelo autor. 

 

Palavras-chave: Prisão processual. Reparação civil. Dano. Responsabilidade civil do 

Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

During the present work, is intended to analyze the possibility of the State be 

responsible for losses and damages caused to the individual that is victim of one of 

the modalities of procedural prison defined in Brazilian laws and that, further, is not 

condemned. Will be essayed about the evolution of the State’s responsibility 

theories, since Middle Age until modern times, so as the varieties of procedural 

prison that are put and the damages that come along with them. All under the 

spectrum of the fundamental warranties and rights constitutionally assured to the 

citizens. It is aimed to achieve the best solution that fits with the modern Theory of 

Minimal Penal Law and of Objective Responsibility of the State, in the Administrative 

Risk modality, being those theoretical referential that will be followed by the writer. 

 

Keywords: Procedural prison. Civil reparation. Damage. State’s civil responsibility. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Como já se disse, é pessoa1 o complexo de normas que unem uma 

sanção a uma determinada conduta de um indivíduo, a abarcar, assim, toda a 

pletora de direitos e deveres inerentes a cada um.  

Cada ordem jurídica busca eleger aqueles direitos que são merecedores 

de sua proteção, bem como aponta o meio por que se deve buscar a reparação para 

o caso de algum deles ter sido lesado, se tal lesão for apontada pela mesma ordem 

como ensejadora de reparação. 

No presente trabalho, cuida-se, especificamente, da reparação de danos 

oriundos da prisão processual, quando não se procede à denúncia do investigado no 

Inquérito Policial, ou quando se declara absolvido o réu da ação penal. 

Nesse diapasão, tem-se como fulcro investigar o dever do Estado – e tão-

somente deste, por ser detentor exclusivo do ius persequendi – de promover a 

recomposição dos danos eventualmente percebidos em virtude da privação da 

liberdade dos jurisdicionados que se venha a mostrar indevida. Adite-se, por 

oportuno, que também será objeto de nossas pesquisas a responsabilidade do 

agente público que haja ordenado o ato consistente na prisão, qual seja, o juiz. 

É consabido que o Estado, em meio a seu extraordinário campo de ação, 

trava contato direto com a esfera patrimonial dos cidadãos, de maneira tal que 

entabula diversas relações jurídicas, dos mais variados matizes, uma vez que tem 

suas relações ora sujeitas ao regime de direito privado, ora sujeitas a regime 

específico.  

Essa peculiaridade traz a necessidade de ofertar um tratamento 

diferenciado à responsabilidade estatal (uma vez que se a admita), como nota Celso 

Antônio Bandeira de Mello2: 

                                                 
1 Adere-se, pois, aqui, ao conceito de pessoa proposto por Hans Kelsen, nos seguintes termos: “A 
Teoria Pura do Direito afasta este dualismo ao analisar o conceito de pessoa como a personificação 
de um complexo de normas jurídicas, ao reduzir o dever e o direito subjetivo (em sentido técnico) à 
norma jurídica que liga uma sanção a determinada conduta de um indivíduo e ao tornar a execução 
de sanção dependente de uma acção judicial a tal fim dirigida” (KELSEN, Hans. Teoria Pura do 
Direito. 3. Ed. Coimbra: Arménio Amado, 1974, p. 265.)   
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(...) seja porque os deveres públicos do Estado o colocam 
permanentemente na posição de obrigado a prestações multifárias das 
quais não se pode furtar, pena de ofender o Direito ou omitir-se em sua 
missão própria, seja porque dispõe do uso anormal da força, seja porque 
seu contato onímodo e constante com os administrados lhe propicia 
acarretar prejuízos em escala macroscópica, o certo é que a 
responsabilidade estatal por danos há de ter fisionomia própria, que reflita a 
singularidade de sua posição jurídica. 

 

E é assim que o Estado pode-se quedar diante de situação na qual se 

veja obrigado a compensar os prejuízos causados a outrem por conduta sua (ou, se 

se preferir, por conduta que a ele seja possível imputar), ou mesmo por resultados 

nocivos à esfera patrimonial de alguém, ainda que não se possa conectá-la a 

alguma conduta do ente estatal, mas pelos quais este seja apontado como 

responsável. 

A tarefa que se assume é exatamente a de encartar a prisão processual 

indevida nos casos em que se admite a responsabilidade civil do Estado, bem como 

delimitar seu alcance e extensão em cada caso dessa modalidade de prisão. 

Adota-se agora, sempre para os fins do presente trabalho, a idéia de 

responsabilidade patrimonial do Estado3 como o dever de recompor a esfera jurídica 

que se haja deteriorado por força de evento pelo qual aquele seja responsável, quer 

por conduta que se lhe possa imputar, quer pelo fato de ser responsabilizado pelo 

evento, ainda que este não guarde relação de causalidade com alguma conduta 

estatal. Com isso, já se afasta, por inútil aqui, a distinção efetuada pela doutrina 

italiana entre indenização e ressarcimento, reservado o primeiro termo para os 

casos em que há mero sacrifício de direito, autorizado pela ordem normativa (e.g. 

desapropriação, que sacrificaria o direito à propriedade), e o segundo para os casos 

de responsabilidade propriamente dita. 

                                                                                                                                                         
2 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 8. Ed. São Paulo: Malheiros, 
1996, p. 571. 
3 Não é acolhida a designação preferida por Hely Lopes Meirelles (“responsabilidade civil da 
Administração Pública”). Veja-se o que disse o administrativista: “Preferimos a designação 
responsabilidade civil da Administração Pública ao invés da tradicional responsabilidade civil do 
Estado, porque, em regra, essa responsabilidade surge de atos da Administração, e não de atos do 
Estado como entidade política.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 21. Ed. 
São Paulo: Malheiros, 1996, p. 559.) Um dos intentos deste trabalho é trazer para a ordem do dia a 
discussão sobre a responsabilidade civil do Estado, mormente por atos judiciais. Por motivos que não 
constituem interesse próximo deste trabalho, o estudo sobre a responsabilidade dos atos que não os 
administrativos nunca ganhou maiores páginas; entendemos que é tempo de se estudar de maneira 
sistemática a responsabilidade do Estado por todos os seus atos, sem olvidar, por óbvio, a grandiosa 
evolução que se observou no estudo da responsabilidade por atos administrativos. 
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À vista do exposto, pode-se sintetizar o objetivo do presente trabalho na 

análise do dever de o Estado indenizar seus jurisdicionados nos casos de prisão 

processual que se mostre indevida, por força de absolvição do réu da ação penal, ou 

em virtude da ausência de Denúncia do investigado em inquérito policial. 

Deve-se observar, ainda que a breve passo, que o fundamento dessa 

responsabilização é o descabimento que se observa nesses casos de prisão, uma 

vez que o evolver do procedimento de apuração da responsabilidade por um evento 

pretensamente criminal vem a demonstrar que a pessoa inicialmente apontada como 

responsável pelo evento não o pode ser, efetivamente, pelo que a sua prisão se 

mostra indevida. 

Muito embora a responsabilidade do Estado seja hoje admitida por todas 

as nações civilizadas, nem sempre sua admissão foi tão largamente compreendida, 

a ponto de, ainda hoje, ser tema tão tormentoso e pulsante a questão acerca da 

responsabilidade por atos judiciais.  
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1. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

 

 

1.1. Evolução da responsabilidade civil do Estado 

 

 

Como já dito, nem sempre foi admitida a responsabilidade civil do Estado. 

Aliás, a evolução do instituto demonstra o quão difícil foi o alargamento do espectro 

de situações pelas quais o Estado se viu responsável. A propósito, calha o 

apanhado sucinto das principais teorias sobre o assunto. 

 

 

1.1.1. Teorias da irresponsabilidade do Estado 

 

 

Ao longo de muito tempo, foi defendida a tese da irresponsabilidade 

patrimonial do Estado por seus atos. Muitos foram os autores que a defenderam, a 

elencar para tanto os mais vários argumentos. Essa foi a doutrina prevalecente 

desde o advento do Estado Moderno, que angariou doutrinadores muitos, tais como 

Bluntschli, Gabba, dentre outros tantos do século dezenove. 

Sob o influxo das idéias centralizadoras das doutrinas do Estado da fase 

do Estado Moderno, desenvolveram-se argumentos que vazavam a ideologia de 

então, assim compendiados por Yussef Said Cahali4: (1) o Estado não exige a 

obediência dos súditos, fá-lo para o bem destes, pelo que disso não pode derivar 

qualquer responsabilidade; (2) o Estado somente pode ser representado pelo chefe 

de governo, sem que se lhe possa exigir reparação por danos causados por seus 

agentes; (3) não se pode aplicar ao Estado o regramento normativo relativo ao 

mandato; (4) Estado e funcionário são pessoas distintas; por tal, a culpa do 

                                                 
4 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 3. Ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 20.  
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funcionário não pode se espraiar para o Estado; (5) Porque não representa o 

Estado, o funcionário não o pode obrigar; (6) o Estado não pode prestar contra a sua 

própria autoridade.  

Esses foram os pressupostos que fundaram o tema na origem do direito 

público, época do fortalecimento dos Estados nas mãos do Príncipe. Assim, se o 

Estado era o Príncipe (l`État c`est moi), e como o Rei não erra (the King can do no 

wrong), não havia motivos para se alongar na questão da responsabilidade do 

Estado. 

Algum tempo depois, em evolução gradual e que se deu em compasso 

diferenciado em diversas partes, passou a se admitir a responsabilidade do Estado 

em situações pontuais, previstas expressamente por leis, sempre ligadas a 

expressas disposições normativas e jungidas, de ordinário, à culpa do agente 

público que perpetrasse as condutas comprovadamente danosas imputáveis ao 

Estado. 

É o que faz notar Celso Antônio Bandeira de Mello5, quando diz: 

 

O princípio da irresponsabilidade do Estado era temperado em suas 
conseqüências gravosas para os particulares pela admissão da 
responsabilidade do funcionário, quando o ato lesivo pudesse ser 
diretamente relacionado a um comportamento pessoal, seu. É bem verdade, 
todavia, que a operatividade da solução, sobre se revelar insuficiente pela 
pequena expressão do patrimônio que deveria responder, era gravemente 
comprometida em sua eficácia pela existência de uma ‘garantia 
administrativa dos funcionários’. 

 

Acerca da “garantia administrativa dos funcionários”, deve-se anotar que 

se fundava em uma proteção dada aos funcionários consistente, grosso modo, em 

um condicionamento das ações contra eles a uma autorização do próprio Estado 

para tanto (por exemplo, do Conseil d`État, na França). 

Portanto, mesmo as raras exceções à irresponsabilidade estatal eram 

revestidas de elementos que complicavam a real responsabilização do Estado, e 

careciam de aplicação prática. 

 
                                                 
5 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 8. Ed. São Paulo: Malheiros, 
1996, p. 575 e 576. 
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1.1.2. Teorias da responsabilidade do Estado 

 

 

Sentida a evolução apontada acima da completa irresponsabilidade do 

Estado para a responsabilidade em casos excepcionais, sempre ligada a 

comportamentos dos funcionários, seguiu-se, timoratamente, para a tese da 

responsabilidade civil estatal como um princípio, como ordenação algo sistemática 

da responsabilização do ente estatal. 

Interessa observar que não houve, para tal movimentação, um texto 

normativo revolucionário que haja fundamentado uma alteração repentina de 

entendimento nesse sentido. Ao revés, foi através, sobretudo, do labor das cortes 

jurisprudenciais, ao longo do terceiro quartel do século XIX, que se alterou o 

delineamento do tema. 

Nesse diapasão, tem-se a clássica e pioneira afirmação do Conselho de 

Estado francês, em 1855, roborada pelo arrêt Blanco, de 1873, do Tribunal de 

Conflitos, “segundo a qual a responsabilidade do Estado não é geral nem absoluta, 

regendo-se por princípios próprios”. Se tal já não condiz com o que hoje é admitido 

aqui e alhures, firmou marco decisivo para o assunto, pois que denotou um novo 

patamar no trato da questão da responsabilidade estatal. 

As teorias que propugnam pela responsabilização do Estado podem ser 

divididas, fundamentalmente, em duas: a subjetiva e a objetiva. 

 

 

1.1.2.1. Teoria da responsabilidade subjetiva do Estado 

 

 

Advinda, na escala evolutiva, da responsabilização do funcionário, 

ganhou força a regra da responsabilidade subjetiva do Estado. 

Em seu albor, essa responsabilidade exsurgia da culpa – lato sensu – 

individual, da qual se poderia apontar o agente, com precisão. Essa noção, afeita ao 
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Direito Privado, foi açambarcada por uma teoria que grassou, sobremodo, no 

cenário francês. Intitulada falte du service, essa tese marcou decisivamente o 

entendimento do instituto6. 

Passou-se a admitir a responsabilização do Estado nos casos de “culpa 

do serviço”, isto é, quando não há a prestação do serviço que deveria ser prestado; 

quando a prestação é deficiente; quando a prestação estatal é tardia. São as três 

hipóteses em que o Estado responde, caso haja procedido mal, por trazer algum 

prejuízo para a esfera jurídico-patrimonial de alguém. 

Pode-se entender que a faute du service consagra responsabilidade 

objetiva do Estado, não subjetiva, uma vez que poderia estabelecer parâmetros 

objetivamente aferíveis a serem atingidos pelo Estado na consecução de seus 

objetivos.  

Todavia, cabe dizer que, a rigor, não temos o estabelecimento de metas 

para o Estado; o que se tem aqui é a exigência de que o ente estatal cumpra com o 

seu dever de maneira prudente, sem qualquer falta que se possa dever à 

imprudência, negligência ou imperícia, manifestações das condutas culposas, além, 

a fortiori, das faltas que se devam a condutas dolosamente levadas a cabo por 

agentes do Estado. 

Portanto, nesta modalidade de responsabilidade, ainda que a prestação 

estatal não haja sido bastante, tempestiva, ou mesmo não tenha vindo a ser, deve-

se analisar se houve culpa do ente estatal, pois ele se pode desincumbir da 

responsabilidade se demonstrar que agiu dentro dos lindes de perícia/prudência que 

se lhe poderia exigir. Então, não se trata de responsabilidade objetiva, como alguns 

doutrinadores defendem, e, sim, subjetiva. 

 

 

 

                                                 
6 A propósito, leia-se passagem de Laubadère, Venezia e Gaudemet: ”La faute du service peute 
revêtir l´un ou l`autre des aspects suivants: Elle peut, d`une part, consister en une falte individuelle, 
commise par um agent qu´il est possible d´identifier; c´est alors la faute du service du fonctionnare 
que l´on a déjà eu l´occasion d´analyser. Mais la faute administrative peut également consister en une 
faute anonyme dont l´auteur n´aparraît pas d´une manière claire sous la forme d´un fonctionnaire 
identifiable: c´est Le service dans son ensamble qui a mal fonctionné.” (Traité de Droit Administratif. 
10. Ed. Tome I. Paris: L.G.D.J., 1988, p. 773).  
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1.1.2.2. Teoria da responsabilidade objetiva do Estado 

 

 

Com o tempo, viu-se que o Estado não poderia responder apenas e tão-

somente nos casos em que procedesse com culpa, como deveria também recompor 

os prejuízos causados aos seus jurisdicionados nas hipóteses em que agisse, nada 

obstante de maneira diligente, dentro das suas polimórficas atribuições. 

A responsabilidade advém, aqui, do mero risco, entendido este como o 

risco inerente à consecução dos misteres estatais. A lógica subjacente a este 

entendimento é a de que o Estado tem atribuições extraordinárias, além de contar 

com um aparato incomparavelmente maior que o dos particulares para agir, de sorte 

que deve ressarcir os prejuízos causados pela sua ação, ainda que não tenha agido 

de maneira culposa. 

Vale acrescer uma nota a esse tópico: a responsabilização objetiva do 

Estado implica a responsabilização por atos lícitos, desde que estes venham a 

causar, para algum jurisdicionado, algum mal injusto, que se afigure causado pela 

conduta (lícita) do Estado. Isso decorre da inexigibilidade de culpa para a 

configuração da responsabilidade, mas do mero nexo causal entre a conduta estatal 

e o prejuízo injusto observado7. 

Isto posto, é de se ressaltar que esta responsabilização objetiva do 

Estado perpassa por duas variantes, quais sejam, a variante do risco integral e a do 

risco administrativo. 

Dentro do âmbito de incidência da modalidade do risco integral, tem-se 

que o Estado responderá por todo e qualquer dano que venha a causar a terceiros, 

mesmo que por ele não haja sido responsável. Uma vez acionado, não poderá o 

Estado, em sua defesa, invocar atenuantes ou excludentes de responsabilidade, 

respondendo integralmente pelo dano causado, ainda que por culpa da vítima. Tal 

variante não possui aplicação no direito brasileiro. 

                                                 
7 Esta possibilidade que se abre com a responsabilidade objetiva é de extrema valia para o presente 
trabalho, como se verá quando do estudo da responsabilidade estatal na prisão processual. 
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Já no que tange ao risco administrativo, o Estado só será 

responsabilizado pelo dano que efetivamente causar a terceiros, podendo, em sua 

defesa, quando acionado, argüir causas de diminuição ou de exclusão da 

responsabilidade, tais como o caso fortuito, a força maior e a culpa da vítima. 

Conforme se verá, no Brasil vigora, predominantemente, a responsabilidade objetiva 

na modalidade do risco administrativo. 

 

 

1.2. Responsabilidade do Estado no Direito brasilei ro: lineamentos 

 

 

Esposadas as teses mais importantes sobre a responsabilidade do 

Estado, insta analisar-se o atual quadro do assunto entre nós. 

É moeda corrente na doutrina especializada a opinião de que a obrigação 

de indenizar decorrente de atos administrativos, legislativos e judiciais merece 

tratamento diverso8. Não se discute que cada ordem de atos tenha as suas 

peculiaridades, pelo que mereçam diversos tratamentos. Por isso, vem a calhar a 

demonstração do atual estado de nosso direito para cada uma dessas ordens de 

atos. 

 A propósito dos atos administrativos, tem-se a consagração da 

responsabilidade objetiva do Estado. Somente acerca destes, aliás, há disposição 

expressa da CF, o que não é novidade, pois desde a Constituição de 1946 há a 

adoção desse princípio. Conclui-se com isso com o argumento deduzido por Yussef 

Said Cahali9: 

 

                                                 
8 Nesse sentido, veja-se o que disse monografista do tema: “Ora, em nossa opinião, as normas que 
regem a responsabilidade da Administração por actos de gestão pública ou privada não permitem 
enquadrar correctamente o problema da responsabilidade do Estado por actos legislativos.” 
(MEDEIROS, Rui. Ensaio sobre a responsabilidade do estado por actos legislativos. Coimbra: 
Almedina, 1992, p. 13) 
9 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 3. Ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 32. 
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Os autores são unânimes em reconhecê-lo, havendo, mesmo, certa 
uniformidade na argumentação deduzida: se o elemento culpa é previsto 
(...) apenas para assegurar a ação regressiva das pessoas jurídicas contra 
os funcionários causadores do dano quando tiver havido culpa ou dolo 
deles, daí resulta, por exclusão, que, omitindo-se o corpo do artigo quanto a 
referir-se ao elemento subjetivo, terá estabelecido que essas entidades 
devem reparar o dano mesmo sem culpa, em qualquer caso. 

 

Sobre a responsabilidade civil do Estado por atos legislativos, por também 

não constituir objeto de maior interesse para o estudo, importa tecer-se alguma 

consideração, precisamente sobre a responsabilidade do ente estatal quando da 

edição de leis, que constituem o ato legislativo por excelência10. 

Atualmente, são raras as vozes que ainda se levantam para defender a 

irresponsabilidade do Estado pelos atos legislativos. Contudo, há opinião majoritária 

sobre o pré-requisito fundamental, para além do dano extraordinário a algum 

indivíduo, para exsurgir a responsabilidade do Estado, qual seja a declaração de 

inconstitucionalidade da lei11. Todavia, há opinião, melhor direcionada, no sentido de 

que pode haver a responsabilidade do Estado, mesmo que não haja a 

inconstitucionalidade do ato12. 

                                                 
10 Para não se alongar na discussão sobre a caracterização de um ato legislativo, veja-se o que se 
escreveu em alentado trabalho de cunho monográfico sobre o tema: “É por vezes inacreditável a 
facilidade com que se versa sobre determinados assuntos sem que se lhes delineiem os fundamentos 
e pressupostos admitidos. Exemplo indisfarçável do que se diz aqui é a discussão que grassa entre 
nós acerca da responsabilidade civil do Estado por atos legislativos. Raramente, ou mesmo nunca, há 
a clara delimitação do tema em um ponto crucial: o que vem a ser um ato legislativo? Pela falta de 
resposta a essa indagação, faz-se uma grande confusão na análise do problema, quando se 
misturam diversos critérios de maneira assistemática, como, por exemplo, o sujeito do qual se emana 
o ato, o seu conteúdo material, o seu iter procedimental etc. Quer-nos parecer, entretanto, que o que 
deve prevalecer na caracterização de um ato legislativo é o seu caráter de vetor do exercício de uma 
competência acometida – in casu, atribuída pela Constituição ao Estado.” (GOMES, Felipe Lima. 
Nótulas para a caracterização do ato legislativo. Texto inédito. Manuscrito gentilmente cedido pelo 
autor.) 
11 Nesse sentido, veja-se, por todos, Yussef Cahali: “De qualquer forma, para surgir a pretensão 
indenizatória é necessário que a lei tenha sido reconhecida e declarada inconstitucional; não basta, 
como pretende Guimarães Menegale, que ‘os tribunais não suspendem, propriamente, a execução da 
lei, mas lhe negam aplicação no caso sub iudice. Se o ato legislativo, cuja aplicação, por 
inconstitucional, se recusou, acarretou danos a alguém, caberá ao prejudicado, em seguida, propor a 
ação por perdas e danos’.” (op. cit., p. 531-532) 
12 É o alvitre da Prof. Maria Helena Diniz: “Mas, se a inconstitucionalidade do ato legislativo for 
irrelevante para a produção do evento danoso, que ocorreria de qualquer modo, mesmo se ela for 
constitucional, poder-se-á pleitear uma indenização ao Estado, dando-se àquela lei tratamento de ato 
constitucional lesivo, não se exigindo para tanto a declaração de sua inconstitucionalidade.” (DINIZ, 
Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Vol. 7. 17. Ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 571) 
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Com relação aos atos judiciais13, maior é a consideração a ser feita. 

Levando em conta que a função judicial guarda, em certo aspecto, semelhança com 

a função legislativa, pois que ambas funcionam como criadores de normas jurídicas 

(uma, sobretudo normas gerais; a outra, normas individuais), o tratamento no que 

diz com a responsabilidade do Estado por elas deve ser semelhante14. E, 

efetivamente, durante muito tempo se lecionou que, por ser manifestação do poder 

soberano do Estado, a atividade judicial deve ser irresponsável pelos seus atos. 

Mas, mesmo a responsabilidade estatal por tais atos não restou afastada 

com a evolução das idéias sobre a matéria, de tal sorte que já não se vê maior 

reserva à responsabilização do Estado por atos tais, muito embora haja controvérsia 

acerca do espectro de atos por ela abrangidos. 

Bastante representativa do que se diz aqui é a responsabilização por atos 

judiciais no processo penal, com fulcro no artigo 630, do CPP. O entendimento 

desse dispositivo, quanto ao seu campo de aplicabilidade, sofreu grande 

dilargamento, fruto de entendimentos doutrinários e de construções pretorianas que 

vieram a corrigir o apego ao elemento gramatical que se observava na interpretação 

do artigo. 

Dispõe o caput do referido dispositivo: “O tribunal, se o interessado o 

requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos 

sofridos”. Noutros tempos, entendeu-se que somente poderia gerar indenização – e 

incidentalmente, no pedido de revisão criminal – a sentença condenatória injusta. 

O advento da CF redimensionou a interpretação a ser dada ao artigo 

mencionado. Ao estabelecer, em seu art. 5º, inc. LXXV, que o Estado deve indenizar 

o particular nos casos de erro judiciário e nos casos de prisão por tempo superior ao 

fixado em sentença, nosso ordenamento jurídico trouxe possibilidades outras que 

não aquela do art. 630, do CPP.  

                                                 
13 Toma-se aqui por ato judicial apenas aquele que leva conteúdo decisório do magistrado. Ficam, 
pois, excluídos os atos destituídos de tal conteúdo, bem como aqueles empreendidos pelos 
serventuários da justiça de um modo geral. 
14 Neste sentido, Nestor Eduardo Araruna Santiago: “Se assim não fosse, haveria inexplicável 
desigualdade de tratamento entre os atos praticados pelo Judiciário e pelos outros; em outras 
palavras, os membros deste Poder ganhariam carta branca do Estado para agirem conforme suas 
pretensões, sem se preocupar com os efeitos oriundos de suas ações ou omissões. (Prisão 
preventiva e o princípio constitucional da duração razoável do processo. Nomos. Revista do Curso de 
Mestrado em Direito da UFC (Fortaleza), v. 28 – jan/jun – 2008.1, p. 213) 
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É então que se abre a possibilidade de, por exemplo, aquele que foi 

indevidamente preso, manejar ação indenizatória contra o Estado, mesmo fora de 

revisão criminal. É que, no dizer de Yussef Cahali15:  

 

(...) não tem sentido pretender-se que aquele que foi preso injustamente, 
vindo ao final a ser absolvido, tenha de se utilizar antes da revisão criminal 
como condição para o exercício da ação de indenização; como é curial, só 
haveria revisão de sentença condenatória em condições de ser revista. 

 

É esse o panorama, tomado a brevíssimo passo, da responsabilização 

civil do Estado, que servirá de instrumental necessário para o presente trabalho, e é 

a partir dos elementos aqui expostos que se poderão enfrentar as questões nele 

suscitadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 3. Ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 479. 
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2. DA PRISÃO PROCESSUAL 

 

 

2.1. Conceito de prisão e ordem constitucional 

 

 

A prisão nada mais é que o confinamento do indivíduo, isto é, a privação 

deste do convívio social. Nas palavras de Fernando da Costa Tourinho Filho16: 

 

Em princípio, prisão é a supressão da liberdade individual, mediante 
clausura. É a privação da liberdade individual de ir e vir; e, tendo em vista a 
denominada prisão-albergue, podemos definir a prisão como a privação, 
mais ou menos intensa, da liberdade ambulatória. 

 

No transcurso da história, desde o advento do due process of law, a 

prisão ostentou um caráter retributivo-punitivo, ou seja, consistia em mera punição 

ao delinqüente ou até mesmo ao suspeito de haver delinqüido, em verdadeira 

antecipação da pena. 

Com o advento do Direito Internacional Público, a positivar, via tratados 

internacionais, diversas garantias à dignidade da pessoa humana, combatendo o 

arbítrio estatal, a prisão passou a ter função ressocializadora. Antes de punir, visa 

regenerar, reinserir o apenado no convívio social, de modo que este jamais volte a 

transgredir as normas postas. 

No que tange especificamente à prisão anterior à condenação irrecorrível, 

hodiernamente, o direito brasileiro positivou inúmeras garantias à liberdade 

individual, sendo, portanto, a prisão ante tempus excepcionalíssima. 

Cediço resta que a CF, por inspiração constitucional lusa17, consagrou o 

princípio da presunção da inocência e, por influência norte-americana (Emendas V18 

                                                 
16 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, 3º volume. 25. Ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2003, p. 379. 
17 Art. 32, item 2: Todo o argüido se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença de 
condenação, devendo ser julgado no mais curto prazo compatível com as garantias de defesa.” 
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e XIV19), o princípio do devido processo legal. Ambos os princípios têm conexão com 

o "direito à liberdade provisória", previsto em nosso texto constitucional: 

 

Art. 5º. LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade 
provisória, com ou sem fiança; 

 

Destaque-se o escólio de Arnaldo Quirino20: 

 

A liberdade pessoal (ou individual) sempre foi um dos atributos mais 
importantes do homem. Toda a formação da Ciência do Direito sempre teve 
como uma de suas bases a proteção da liberdade pessoal. É da natureza 
do homem nascer livre. Segundo o pensamento de Dias, a liberdade do 
homem, assim considerada, é aquela própria do existir humano (sua 
liberdade natural); a essência contida no ser homem, possuidor de vontades 
e aspirações as mais diversas que lhe permitem agir e exteriorizar seus 
sentimentos na busca de suas realizações. Esse é, no dizer do autor, o 
conteúdo da liberdade concreta, existencial ou pessoal. Todavia, essa 
liberdade parece não ser absoluta, já que como membro de uma sociedade 
civilizada é natural que a mesma seja restringida em determinadas 
situações, previamente firmadas pelo corpo social; essa restrição à 
liberdade pessoal é um mal necessário para que haja equilíbrio e respeito 
aos direitos de cada componente da sociedade considerada e, assim, seja 
impossibilitado que fiquemos à mercê de arbitrariedades ou escravos do 
mais forte. As restrições impostas à liberdade pessoal devem ser somente 
as necessárias à manutenção do convívio pacífico e harmonioso dos 
indivíduos, preservando-a sempre que possível, mas não apenas a ela 
como também e sobretudo todos os direitos inerentes à personalidade, pois 
o homem tem que ter preservada sua vocação natural para decidir sobre 
seus rumos e sobre si mesmo, afirmando-se na sociedade em que vive. 

 

Ainda que se admita a privação da liberdade individual, o cidadão que se 

encontrar recolhido ao ergástulo há de encontrar guarida em inúmeras salvaguardas 

constitucionais, todas positivadas nos incisos do artigo 5º da CF, das quais se 

destaca: 

                                                                                                                                                         
18 “No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a 
presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the 
Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the 
same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to 
be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; 
nor shall private property be taken for public use, without just compensation.” 
19 “1. All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are 
citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any 
law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State 
deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person 
within its jurisdiction the equal protection of the laws.” 
20 QUIRINO, Arnaldo. Prisão ilegal e responsabilidade civil do Estado. São Paulo: Atlas, 1999, p. 
13/14. 
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III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 

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; 

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; 

 

Ainda quando da prisão processual, hão de ser observados princípios 

outros norteadores da CF, que deverão, obrigatoriamente, ser devidamente 

sopesados quando de sua decretação, sob pena de se incorrer em ilegalidade ou, 

pior ainda, em promoção do injusto. 

São estes os princípios da razoabilidade, da adequação e da 

proporcionalidade, da legalidade, da precariedade e da subsidiariedade21. 

 

 

2.2.  Prisão-pena e prisão sem pena 

 

 

A prisão-pena, denominada carcer ad poenam, nada mais é que a prisão 

stricto sensu, ou seja, aquela decorrente de sentença penal condenatória 

irrecorrível. Sua natureza é sancionatória. 

A prisão penal é executada de maneira individualizada, mediante 

progressão de regime, conforme estatuído na Lei de Execução Penal; em rigor, 

deveria ser a única modalidade de prisão existente, contudo, surge, por vezes, a 

necessidade de se promover a custódia de um indivíduo antes da sentença, ou até 

mesmo antes do processo. Esta é a prisão sem pena. 

A prisão processual é aquela que não possui, ou pelo menos não deveria, 

natureza de sanção penal. Dos escoliastas que foram compulsados, inexiste 

                                                 
21 Cf. Idem. 



24 

 

 

 

discrepância quanto à natureza jurídica da prisão processual. A doutrina é 

praticamente uníssona em afirmar sua natureza acautelatória e instrumental22, 

posição esta da qual se ousa discordar. 

Defende-se, e neste ponto é-se voz solitária, a natureza híbrida da prisão 

dita cautelar, ou acautelatória. Diz-se tal porque, quando do efetivo cumprimento da 

pena privativa de liberdade, o tempo em que o condenado se encontrou custodiado 

anteriormente à prolação do decisum condenatório é descontado, conferindo, pois, à 

prisão processual uma natureza de antecipação de sanção, sem prejuízo de sua 

natureza instrumental quando da edição do decreto constritivo de liberdade. 

Em tendo finalidades diversas, a prisão-sanção e a prisão cautelar, por 

assim dizer, não haveriam de se confundir, uma vez que teriam naturezas 

completamente distintas, devendo, pois, a prisão sancionatória ser cumprida sem o 

desconto da prisão processual, uma vez que esta seria, em tese, mero instrumento 

garantidor da instrução ou da ordem, e não uma antecipação da pena que 

porventura viesse a ser cominada ao acusado. 

Destaque-se que não se pretende, jamais, defender que não haja a 

detração da prisão acautelatória quando do cumprimento da pena, mas, tão-

somente, demonstrar a natureza mista daquela, mormente quando ora assume 

caráter acautelatório ou instrumental; ora sancionatório, por antecipação. 

Este entendimento, inclusive, pode ser inferido do escólio de Afrânio Silva 

Jardim23, ainda que não fosse essa a intenção esposada pelo autor: 

 

O segundo requisito, o perigo na demora do processo de conhecimento, 
encontra-se exigido pelo legislador pátrio quando se refere à decretação da 
prisão preventiva para garantia da ordem pública ou para assegurar a 
aplicação da lei penal. A norma, nesta hipótese de urgência, torna-se 
impaciente, podemos assim dizer, procurando antecipar o provimento 

                                                 
22 Cf. DELMANTO JÚNIOR, Roberto. As modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração. 2. 
Ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2001; FREITAS, Jayme Walmer de. Prisão temporária. 2. 
Ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009; NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo 
penal e execução penal. 3. Ed. rev., atual., e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007; 
QUIRINO, Arnaldo. Prisão ilegal e responsabilidade civil do Estado. São Paulo: Atlas, 1999; 
SAMPAIO JÚNIOR, José Herval; CALDAS NETO, Pedro Rodrigues. Manual de prisão e soltura sob a 
ótica constitucional. São Paulo: Editora Método, 2007; TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. 
Processo Penal, 3º volume. 25. Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2003. 
23 JARDIM, Afrânio Silva. Direito Processual Penal. 11. Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 248. 
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jurisdicional que se acena como provavelmente conde natório , a fim de 
afastar um perigo determinado e iminente. (Destacou-se) 

 

O próprio STJ, em recente julgado, se manifestou no sentido de que “a 

Prisão Preventiva, mercê de sua legalidade, dês que preenchidos os requisitos 

legais, revela aspectos da Tutela Antecipatória no campo penal, por isso que, na sua 

gênese deve conjurar a idéia de arbitrariedade”24. 

Acaso viesse a ser absolvido o preso provisório, ou sequer denunciado, a 

prisão que se dera, por exemplo, para garantir a instrução processual, ostentaria 

somente a natureza instrumental, sem prejuízo do direito de reparação do inocente 

que fora levado à clausura, conforme se demonstrará em capítulo próprio. 

 

 

2.3. Modalidades 

 

 

2.3.1. Prisão em flagrante delito 

 

 

A prisão em flagrante delito é a única hipótese de prisão ante tempus que 

se dá sem edição do competente mandado de prisão. Ocorre nas hipóteses 

previstas no artigo 302, do CPP, as quais se passa a analisar. 

Estatui o 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; 

                                                 
24 STJ, REsp 872630/RJ, Rel. Ministro  FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro  LUIZ FUX, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJe 26/03/2008. 
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IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis 
que façam presumir ser ele autor da infração. 

 

Primeiramente, importa tecer algumas considerações acerca da diferença 

entre “momento de flagrância” e “estado de flagrância”. Muito embora sejam 

conceitos correlatos, o primeiro é prius lógico do último. 

Para que se encontre o indivíduo no chamado “estado de flagrância”, 

imprescindível é que tenha antes se consumado o “momento de flagrância”, 

confundindo-se este com as situações descritas nos incisos I e II do artigo 302 do 

CPP, que dizem respeito ao flagrante próprio, que, por sua vez, se consuma com a 

prisão do indivíduo em “momento de flagrância”. 

Acaso não ocorra esta hipótese, passará o sujeito a estar em “estado de 

flagrância”, que consiste justamente no interregno entre o “momento de flagrância” e 

a prisão do flagranteado, desde que não haja cessado a perseguição ou que tenha 

ele sido encontrado com apetrechos que apontem para a autoria delitiva. O 

chamado “estado de flagrância” positiva-se nos incisos III e IV do artigo 302 do CPP, 

relativos, respectivamente, ao flagrante impróprio e ao ficto. 

Nos dizeres de Eduardo Espínola Filho25: 

 

De afirmar que para haver a figura assimilada à flagrância própria, 
consistente na perseguição em seguida ao crime, é preciso que não tenha o 
autor, entre o instante em que efetuou a infração e o em que é seguro, tido 
um momento de tranqüilidade, liberto da perseguição, em qualquer 
modalidade que seja; em outras palavras, que seja seguido, sem solução de 
continuidade. 

 

Os dispositivos constantes dos incisos do art. 302 do CPP estão 

dispostos de forma gradativo-cronológica, o que implica dizer que, para se adentrar 

em fase posterior (leia-se inciso seguinte), é necessário ter sido superada a fase 

anterior. Ou seja, é impossível a configuração de inciso subseqüente sem haver a 

ocorrência presumida do antecedente. 

                                                 
25 ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de processo penal anotado, volume III. Campinas: Bookseller, 
2000, p. 399. 
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De se sublinhar, da mesma forma, que, na medida em que se avança nas 

hipóteses de cabimento do flagrante previstas nos quatro multicitados incisos, menor 

o valor probatório do Auto de Prisão em Flagrante Delito, uma vez que as fases 

anteriores passam a ser presumidas. Em verdade, há uma hierarquia probatória que 

repousa de forma decrescente do inciso I ao IV do artigo 302 do CPP. 

Por fim, imperioso analisar o espírito do legislador ao empregar as 

expressões “logo após” e “logo depois”, nos incisos III e IV do artigo 302 do CPP. 

Sobre tal, invoca-se a lição de Guilherme de Souza Nucci26: 

 

(...) evitando-se conferir larga extensão à situação imprópria de flagrante, 
para que não se autorize a perseguição de pessoas simplesmente 
suspeitas, mas contra as quais não há certeza alguma da autoria, utilizou a 
lei a expressão logo após, querendo demonstrar que a perseguição deve 
iniciar-se em ato contínuo à execução do delito, sem intervalos longos, 
demonstrativos da falta de pistas. Nas palavras de Roberto Delmanto 
Junior, ‘a perseguição há que ser imediata e ininterrupta, não restando ao 
indigitado autor do delito qualquer momento de tranqüilidade’ (As 
modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração, p. 101). Eis 
porque é ilegal a prisão de alguém que consegue ficar escondido, sem que 
sua identidade seja conhecida, por horas seguidas, até que a polícia, 
investigando, consegue chegar a ele. Utiliza-se, como norma de apoio, para 
a interpretação desta, o disposto no art. 290, § 1º, a e b, do Código de 
Processo Penal (ser o agente avistado e perseguido em seguida à prática 
do delito, sem interrupção, ainda que se possa perdê-lo de vista por 
momentos, bem como ficar-se sabendo, por indícios ou informações 
confiáveis, que o autor passou, há pouco tempo, em determinado local, 
dirigindo-se a outro, sendo, então, perseguido). No mais, cabe ao bom 
senso de cada magistrado, ao tomar conhecimento da prisão em flagrante 
impróprio, no caso concreto, avaliar se, realmente, seguiu-se o contido na 
expressão ‘logo após’. 

 

Neste mesmo diapasão, destacam-se os ensinamentos de Damásio de 

Jesus27: 

 

A doutrina e a jurisprudência, à unanimidade, interpretam a expressão "logo 
depois" como reveladora de uma perseguição, por parte da autoridade 
policial, seus agentes, ou alguém por eles, e não de uma simples procura 
do indigitado autor. Esta só se admite, como previsto no n. IV do art. 302 do 
CPP, quando, procedida a busca, é o agente "encontrado", também "logo 
depois", na posse pessoal e direta de instrumentos, armas, objetos ou 
papéis que façam presumir ser o autor da infração (TJSP, RT 527/307). 

                                                 
26 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8. Ed., rev., atual. e ampl. 2. 
tir. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 508. 
27 JESUS, Damásio de. Código de Processo Penal Anotado. 15. Ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 
210. 
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Como decidiu o TACrimSP, a expressão reclama relação de imediatidade 
entre a prática da infração e a captura do agente. (HC 205.416, 7ª Câm., RT 
674/309) 

 

O artigo 290, § 1º, do CPP, ajuda a definir em que consiste a perseguição 

que poderia configurar o flagrante: 

 

§ 1º - Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu, quando: 

a) tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois o 
tenha perdido de vista; 

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. 

 

É condição sine qua non para a configuração do estado de perseguição 

que o executor tenha presenciado o “momento de flagrância”, ou seja, que o 

executor tenha avistado o réu praticando a ação, não se prestando como tal uma 

informação advinda de terceiros. 

Neste mesmo sentido, colaciona-se, por oportuno, mais uma vez, o 

escólio de Eduardo Espínola Filho28: 

 

O § 1º considera perseguida a pessoa, cuja prisão se pretende, quando 
quem lhe vai no encalço a avistou e a seguiu, sem interrupção, muito 
embora a tenha, momentaneamente, perdido de vista; é a perseguição 
contínua, não seccionada, sem necessidade, porém, de estar, sempre, o 
perseguido sob a vista do perseguidor; 

 

Uma vez efetuada a prisão em flagrante delito, a autoridade policial 

deverá, em vinte e quatro horas, lavrar e enviar ao Poder Judiciário o auto de prisão 

em flagrante, do qual constarão, obrigatoriamente, as declarações do Condutor, de 

duas testemunhas que presenciaram o flagrante, bem como do próprio flagranteado. 

O juiz de direito que receber o auto de prisão em flagrante delito deverá, 

imediatamente, realizar um juízo de admissibilidade formal do referido auto, 

                                                 
28 ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de processo penal anotado, volume III. Campinas: Bookseller, 
2000, p. 376. 
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verificando se nele consta qualquer irregularidade ou nulidade formal a acarretar o 

imediato relaxamento da prisão em flagrante. 

Em não sendo este o caso, deverá o magistrado homologar o flagrante e, 

nos termos do artigo 310 do CPP, determinar a oitiva do membro do Parquet, na 

qualidade de custo legis, para empós, verificada qualquer causa excludente de 

ilicitude, conceder a liberdade provisória vinculada ao preso, sem antes, olvidar-se 

do estabelecido no artigo 306 do CPP29. 

Não se verificando qualquer causa excludente de ilicitude, passará o juiz 

a analisar a necessidade e conveniência de manutenção daquela prisão, tomando 

por base os requisitos ensejadores de prisão preventiva previstos nos incisos do 

artigo 312 do CPP, mormente quando, em nosso ordenamento, a liberdade é regra e 

a prisão exceção. 

Neste mesmo sentido, Marcus Renan Palácio30 afirma: 

 

Pode-se concluir, pois, que, a teor do disposto no parágrafo único do art. 
310 do CPP, o acusado somente deverá permanecer preso, em virtude de 
flagrante, se estiverem presentes os motivos que justifiquem a decretação 
de sua prisão preventiva. 

 

Colacione-se, também, a observação de Afrânio Silva Jardim31: 
 

Destarte, recebido o auto de prisão em flagrante, deverá o magistrado 
verificar a existência de nulidade, em obediência ao preceito constitucional 
do art. 5.º, § LXV. Em seguida, após audiência do Ministério Público, 
examinará da presença de alguma causa de exclusão de ilicitude para os 
efeitos do caput do art. 310, passando então a questionar sobre a 
necessidade, diante do art. 312, de manter a prisão, concedendo liberdade 
provisória vinculada se os requisitos da prisão preventiva não estiverem 
presentes. Uma coisa nos parece clara: em nossa legislação não mais se 
mantém preso provisoriamente acusado algum sem justificar-se a 

                                                 
29 Art. 306.  A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados 
imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. 
§ 1o  Dentro em 24h (vinte e quatro horas) depois da prisão, será encaminhado ao juiz competente o 
auto de prisão em flagrante acompanhado de todas as oitivas colhidas 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 o das testemunhas. 
30 SANTOS, Marcus Renan Palácio de Morais Claro dos. Dispositivos do Código de Processo Penal à 
luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará. 2. Ed. rev., atual. e ampl. Fortaleza: Premius, 
2008, p. 210. 
31 JARDIM, Afrânio Silva. Direito Processual Penal. 11. Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 248. 
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necessidade de tal medida excepcional, em razão mesmo da natureza 
cautelar de todas as formas de prisão antecipada. 

 

 

2.3.2. Prisão temporária 

 

 

É modalidade de prisão que visa garantir, por um curto período de tempo, 

o êxito da investigação policial, podendo ser requerida mediante representação do 

delegado de polícia ou requerimento do Ministério Público, jamais podendo ser 

decretada ex officio pelo juiz. 

Sua duração, via de regra, é de cinco dias, prorrogáveis, uma única vez, 

por mais cinco. 

A prisão temporária é criação da Lei n. 7.960/89, que, para a sua 

decretação, impôs como condições essenciais a imprescindibilidade da mesma para 

as investigações do inquérito policial , quando o indiciado não tiver residência fixa ou 

não conseguir esclarecer sua identidade, ou, ainda, quando houver fundada razão 

de que o indiciado tenha participado de um elenco de crimes que a lei estabelece32. 

                                                 
32 Art. 1° Caberá prisão temporária: 
I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; 
II - quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao 
esclarecimento de sua identidade; 
III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de 
autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: 
a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); 
b) seqüestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1° e 2°); 
c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); 
d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°); 
e) extorsão mediante seqüestro (art. 159, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); 
f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único); 
g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo 
único); 
h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223 caput, e parágrafo único); 
i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°) ; 
j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 
270, caput, combinado com art. 285); 
l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; 
m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889, de  1° de outubro de 1956), em qualquer de sua formas 
típicas; 
n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de 2 1 de outubro de 1976); 
o) crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492 , de 16 de junho de 1986). 
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A doutrina e a jurisprudência são hesitantes, divergindo acerca de ser 

necessária a presença de um ou de todos estes requisitos para a decretação da 

prisão temporária. 

Filia-se à corrente que, aqui, denomina-se mista. 

Nem a necessidade de se haver, concomitantemente, a incidência de 

todos os requisitos, como defende parte da doutrina33, mormente quando tal 

exigência engessaria a atividade jurisdicional, nem o arbítrio de se decretar a prisão 

temporária com base em apenas uma das causas elencadas na lei, sob pena de se 

admitir a prisão de qualquer pessoa por simples suspeita de participação em crime. 

Como é sabido, para decretação de qualquer das modalidades de prisão 

cautelar hão de estar presentes o fumus boni iuris e o periculum libertatis. 

Ao se tratar da prisão temporária e de seus requisitos para decretação, 

tem-se consubstanciada fumaça do bom direito no requisito previsto no inciso III, 

qual seja, as fundadas razões que levem a crer na participação do indivíduo no rol 

de crimes descritos no inciso. Já com relação ao periculum in mora, restaria ele 

configurado quando presente o requisito do inciso I ou do II. 

Portanto, para decretação de prisão temporária, há de estar, 

obrigatoriamente, presente a causa de decretação positivada no inciso III, do artigo 

1º da Lei n. 7.960/89 e, em concomitância a esta, presente uma das outras duas 

causas previstas no mesmo artigo, pois, em sendo tal, presentes estariam os 

requisitos de cautelaridade indispensáveis à decretação de qualquer tipo de prisão 

provisória. 

No sentido ora esposado, colaciona-se o escólio de Herval Sampaio Jr. e 

Caldas Neto34: 

 

Felizmente, construiu-se rapidamente interpretação normativa hábil a 
compor o sistema, porque se compreendeu que, isolando-se os incisos do 
art. 1.º da Lei 7.960/1989, sempre se alcançaria a idéia da impossibilidade 
da prisão temporária, que tanto não guardaria compatibilidade com a 
sistemática constitucional, enquanto no último caso, reclamando a presença 

                                                 
33 Cf. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, 3º volume. 25. Ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2003 e FREITAS, Jayme Walmer de. Prisão temporária. 2. Ed. rev., ampl. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2009. 
34 SAMPAIO JÚNIOR, José Herval; CALDAS NETO, Pedro Rodrigues. Manual de prisão e soltura sob 
a ótica constitucional. São Paulo: Editora Método, 2007, p. 136 e 137. 
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de todas as exigências dos incisos I, II e III, conjuntamente, representaria o 
mesmo que esvaziar providência imprescindível à investigação criminal, 
especialmente neste momento de crise vivenciado por um país que não 
consegue conviver nem combater a criminalidade que o assola, nas mais 
diversas vertentes. 

Todavia, pari passu, compreendeu-se possível delinear uma interpretação 
do direito positivo vigente sobre a chamada prisão temporária, para, 
privilegiando uma interpretação que acomodasse o sistema normativo, 
inclusive na sua correlação ao suporte constitucional, com qual diploma não 
pode possuir rota de colisão de valores, vislumbrar cautelaridade na prisão 
temporária para a persecução penal, inclusive no que tange ao delinear dos 
requisitos basilares da existência desta providência precaucional, o fumus 
boni iuris e o periculum in mora. 

 

Fernando Capez35 sustenta que constituiria uma grave afronta ao 

princípio constitucional da presunção de inocência a decretação de prisão 

temporária do investigado em inquérito policial unicamente por ostentar o indíviduo 

esta condição de suspeito, razão esta pela qual, ademais desta exisgência, deve-se, 

também, estar presente um dos outros dois motivos elencados na lei, 

evidenciadores do periculum in mora.  

Roberto Delmanto Júnior36 vai mais longe, e inova, ao afirmar: 

 

Pensamos que esta última hipótese é a única que justificaria cautelarmente 
a prisão temporária: “fundadas razões ... de autoria ou participação do 
indiciado nos seguintes crimes ...” (inciso III), acrescida da não identificação 
ou falta de residência fixa (inciso II). Como indício de que o acusado não 
possa mais ser encontrado, vindo a frustrar a aplicação da lei penal. É de se 
notar, aqui, que a não-identificação, como já salientado, não só prejudica a 
execução de eventual decisão condenatória, como também as próprias 
investigações, o que acaba aproximando o inciso II ao inciso I. 

 

A posição de Delmanto se fundamenta na ineficácia prática da hipótese 

prevista no inciso I, mormente quando, em sede inquisitorial, o indiciado ou 

investigado não é obrigado a prestar qualquer declaração, sendo-lhe facultado o 

silêncio, nem a participar de acareação ou reconstituição, etc. 

A Lei Nº 8.072 dos Crimes Hediondos, cujo édito se deu em 1990, 

ampliou a possibilidade de decretação de prisão temporária para todos os crimes 

nela definidos como hediondos ou equiparados, enlastecendo, ainda, com a redação 

                                                 
35 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 5. Ed. rev. – São Paulo: Saraiva, 2000, p. 232 e 233. 
36 DELMANTO JÚNIOR, Roberto. As modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração. 2. Ed. 
rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 160 e 161. 
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dada pela Lei 11.464/07, o seu prazo para trinta dias, igualmente prorrogáveis por 

mais trinta. 

Em sendo assim, e tendo em vista que, salvo algumas exceções previstas 

em leis específicas, o prazo para conclusão de inquérito de indiciado preso é de 10 

dias na Justiça Estadual (art. 10 do CPP) e de 15 dias na Justiça Federal (art. 66 da 

Lei Nº 5.010/66), ou se entende que houve um dilargamento deste prazo, ou que 

incorreu o legislador em inconstitucionalidade. 

Acredita-se, aqui, não ser possível se entender pelo enlastecimento do 

prazo de conclusão do inquérito, uma vez que não trata o referido dispositivo de 

regulamentação legal neste sentido específico, mas, outrossim, de norma 

regulamentadora da prisão temporária. Não há, in casu, a incidência do princípio da 

especialidade, que, caso se aplicasse, seria em sentido contrário, uma vez que em 

outros diplomas legais o prazo para conclusão de procedimento investigativo policial 

é expressamente previsto. 

Irrazoável e desproporcional conceber que uma modalidade de prisão que 

se pode ter decretada no bojo de procedimento investigativo policial possa perdurar 

por tempo mais elástico que aquele previsto para conclusão do próprio 

procedimento37. 

Roberto Delmanto Júnior38 elenca ainda que tal previsão malfere o 

princípio constitucional da isonomia, previsto no caput do art. 5º da CF, uma vez 

que, para o indiciado preso em flagrante delito ou preventivamente, situações mais 

graves que a prisão temporária, o prazo para conclusão do inquérito seria um, 

enquanto que para o encarcerado via prisão temporária, que admite requisitos legais 

menos rigorosos para sua decretação, seria outro, seis vezes maior, quando o que 

se está apurando são meros indícios de autoria ou participação. Por fim, Delmanto 

cita posicionamentos de Rogério Lauria Tucci e Fernando Luiz Ximenes Rocha, 

corroborando com a posição ora defendida. 
                                                 
37 Neste sentido: “Pensamos, assim, absurdo admitir que o inquérito policial, medida instrumental de 
cunho probatório, cuja necessidade extrema pode autorizar um decreto de custódia temporária para 
garantir o bom termo da investigação, tenha um prazo de conclusão firmado em lei, e um instituto de 
exceção, que é instrumento deste instrumento, a custódia temporária, seja dotado de um prazo de 
incidência maior que o do próprio meio probatório informativo que esta custódia precoce visa 
garantir.” (SAMPAIO JÚNIOR, José Herval; CALDAS NETO, Pedro Rodrigues. Manual de prisão e 
soltura sob a ótica constitucional. São Paulo: Editora Método, 2007, p. 145) 
38 DELMANTO JÚNIOR, Roberto. As modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração. 2. Ed. 
rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 250 e 251. 
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Jayme Walmer de Freitas39 aduz também que este dilargamento do prazo 

da prisão temporária é desproporcional, uma vez que não há parâmetro para tal. 

Explica-se: do rol de crimes que autorizam a decretação de custódia temporária, 

grande parte são hediondos ou equiparados; o legislador, portanto, alterou de um 

máximo de dez dias, previstos na Lei 7.960/89, para sessenta dias, na Lei de Crimes 

Hediondos, em poucos meses, sem qualquer critério ou explicação dos paradigmas 

que levaram a tal modificação, o prazo de prisão temporária. O autor faz referências, 

como defensores da mesma tese, à Rogério Schietti Machado Cruz, Alberto Silva 

Franco e Valdir Sznick. 

 

 

2.3.3. Prisão preventiva 

 

 

A prisão preventiva é modalidade de confinamento cautelar prevista no 

artigo 311 do CPP, cujos requisitos autorizadores de sua decretação vêm descritos 

no artigo 312. 

Pode ser decretada no curso da Ação Penal, ou mesmo em sede 

inquisitorial, por representação do delegado de polícia ou do querelante, 

requerimento do Ministério Público ou pode ainda ser decretada de ofício pelo Juiz, 

exercendo o poder geral de cautela. 

Como toda e qualquer medida cautelar que se decreta, uma vez que o 

direito processual é unitário, necessário se verificar o fumus boni iuris e o periculum 

in mora. No CPP, concernente à prisão preventiva, o primeiro requisito consiste no 

fumus delicti, consubstanciando na exigência de que haja “prova da existência do 

crime e indício suficiente de autoria”; já o segundo, periculum libertatis, se faz 

presente quando observada uma, isoladamente, ou várias das hipóteses previstas 

no artigo 312 do CPP, quais sejam “garantia da ordem pública, da ordem 

                                                 
39 FREITAS, Jayme Walmer de. Prisão temporária. 2. Ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 144/146. 
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econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação 

da lei penal”. 

Destaca-se a lição de Eugênio Pacelli de Oliveira40: 

 

Observa-se, por primeiro, que os requisitos relativos à prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria constituem o que se poderia chamar 
de fumus delicti, ou a aparência do delito, equivalente ao fumus boni iuris de 
todo processo cautelar. A aparência do delito deve estar presente em toda e 
qualquer prisão provisória (ou cautelar) como verdadeiro pressuposto da 
decretação da medida acautelatória. 

 

Com relação aos pressupostos autorizadores da decretação de prisão 

preventiva, concretizadores do periculum libertatis, é necessário analisá-los com 

maior vagar. 

A garantia da ordem pública , por diversas vezes mal utilizada pelo 

julgador, consiste na cautela que toma o juiz, visando resguardar a paz social, que 

poderia pôr-se ameaçada caso o réu estivesse em liberdade, quer por sua 

periculosidade, quer por ser ele delinqüente habitual. 

Basileu Garcia, citado por Roberto Delmanto Júnior41, assim se manifesta 

sobre o tema: 

 

Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão 
preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é 
acentuadamente propenso à práticas delituosas, ou porque, em liberdade, 
encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. 
Trata-se, por vêzes, de criminosos habituais, indivíduos cuja vida é uma 
sucessão interminável de ofensas à lei penal: contumazes assaltantes da 
propriedade, por exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito 
de impedir novas violações determinaria a providência. 

 

Ocorre que muitos aplicadores e operadores do direito admitem a 

hipótese do cabimento da medida extrema àquelas pessoas delatadas e tidas como 

responsáveis por crimes de considerável repercussão social, quando a legislação 

                                                 
40 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 5. Ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2005, p. 422. 
41 DELMANTO JÚNIOR, Roberto. As modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração. 2. Ed. 
rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 178. 
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norteadora sequer admite a necessidade da custódia preventiva em crimes que 

causem clamor público. 

Imperioso o registro que, em momento algum, a lei menciona a expressão 

“clamor público”, mas sim, “garantia da ordem pública”. 

Nestor Eduardo Araruna Santiago42 assevera que “o Poder Judiciário não 

pode se pautar pelo clamor público para a decretação de prisão preventiva, sob 

pena de utilizar a restrição de liberdade para fazer justiça”. 

Luiz Flávio Gomes destacou, em seu artigo intitulado “Caso Isabella. 

Processos midiáticos, prisões "imediáticas"43, que alguns casos de determinada 

repercussão, “desgraçada e normalmente, seguem o chamado "processo midiático", 

que conta com "regras" próprias, distintas das típicas do processo penal do Estado 

constitucional de Direito”. 

Prossegue Luiz Flávio Gomes a alertar que: 

 

O julgamento popular e midiático também é imediato, sem demora. É um 
julgamento cheio de "certezas" peremptórias. O "eu acho" transforma-se 
prontamente em convicções inabaláveis. Na era medieval (como nos 
demonstrou Foucault) o corpo do suspeito era sacrificado em praça pública 
(para servir de exemplo às demais pessoas). No processo penal midiático a 
execração pública é rápida e urbi et orbi (na cidade e no mundo). O suspeito 
pode ser inocente ou culpado (isso é irrelevante): ele sempre é execrado. 

 

 Adverte ainda: 

 

(...) Nos processos midiáticos as prisões devem ser imediatas. A polícia e o 
ministério público, em regra, incorporam nas suas atividades as pressões 
midiáticas e populares. Postulam prontamente a prisão temporária, ainda 
que desnecessária. Reivindicam a prisão preventiva, embora não haja base 
legal (...). 

 

                                                 
42 SANTIAGO, Nestor Eduardo Araruna. Prisão preventiva e o princípio constitucional da duração 
razoável do processo. Nomos. Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC (Fortaleza), v. 28 – 
jan/jun – 2008.1, p. 211. 
43 GOMES, Luiz Flávio. Caso Isabella. Processos midiáticos, prisões "imediáticas". Jus Navigandi , 
Teresina, ano 12, n. 1774, 10 maio 2008. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=11256>. Acesso em: 09 maio 2009. 
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Recorde-se: repercussão do fato, gravidade da infração penal hedionda 

etc. são motivos (apenas) midiáticos para a decretação da prisão preventiva. Não 

estão previstos na lei nem são aceitos pelos Tribunais Superiores. Fazem parte, 

como assevera Luiz Flávio Gomes, “do indevido processo penal midiático, do 

‘Código Penal’ midiático, não do devido processo legal”. 

Roberto Delmanto Júnior44 arremata, com extrema precisão: 

 

Como visto, muitas vezes não é o crime, em tese cometido, que gera a 
chamada ‘vigorosa reação social’, mas sim a desmedida dramatização e até 
mesmo alteração da versão dos fatos pela imprensa, ressaltando-se, ainda, 
que a opinião ‘publicada’ pode muito bem não se identificar com a opinião 
pública (...)” 

 

A garantia da ordem econômica  foi acrescentada à redação do artigo 

312 do CPP pela Lei nº 8.884/94 e visa a resguardar os assalariados contra os 

abusos cometidos, no bojo da doutrina liberal. 

A ordem econômica possui destaque constitucional, regulada pelo artigo 

170 da CF45. 

Pretendendo afastar o entendimento pretoriano anterior que atestava não 

ser cabível a prisão preventiva quando do cometimento de crimes financeiro-

econômicos, o legislador incluiu expressamente a garantia da ordem econômica 

como um dos pressupostos que ensejariam a decretação do édito constritivo de 

liberdade, a fim de coibir grandes crimes que abalassem a estrutura da economia 

                                                 
44 DELMANTO JÚNIOR, Roberto. As modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração. 2. Ed. 
rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 188. 
45 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: 
I - soberania nacional; 
II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
IV - livre concorrência; 
V - defesa do consumidor; 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; 
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 
VIII - busca do pleno emprego; 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e 
que tenham sua sede e administração no País. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre 
exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, 
salvo nos casos previstos em lei. 
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nacional, que, ao invés de violência, caracterizam-se pela astúcia, inteligência e 

engodo. 

A conveniência da instrução criminal  visa a garantir o sucesso das 

investigações, impedindo a coação a testemunhas, a adulteração ou eliminação de 

provas, enfim, toda e qualquer atitude contrária ao interesse da instrução, que, 

sublinhe-se, jamais consistirá na mera negativa do réu ou investigado em colaborar 

com a justiça, já que possui direito ao silêncio e à ampla defesa, constitucionalmente 

consagrados. 

Mister ainda atentar para o fato de que o decreto constritivo de liberdade 

há de apontar fatos concretos a indicar as atitudes praticadas pelo acusado que 

venham a estorvar a instrução. Meras suposições ou reproduções de termos legais 

não se prestam a fundamentar a prisão preventiva de alguém. 

Ressalte-se, por fim, que a instrução processual termina após a fase das 

diligências, sendo impossível se manter a constrição por esse motivo se vencida 

esta fase. 

Derradeiramente, a garantia de aplicação da lei penal  consiste em 

evitar que o acusado se evada do distrito de culpa, de modo a impossibilitar que a 

pena-sanção lhe seja aplicada. 

Para se fundamentar a prisão preventiva baseada neste requisito é 

necessário que o juiz demonstre já haver o acusado fugido ou que esteja planejando 

empreender fuga. 

 

 

2.3.4. Prisão decorrente de sentença penal condenatória recorrível 

 

 

O artigo 594 do CPP asseverava que “o réu não poderá apelar sem 

recolher-se à prisão, ou prestar fiança, salvo se for primário e de bons antecedentes, 

assim reconhecido na sentença condenatória, ou condenado por crime de que se 

livre solto”.  
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Tal dispositivo afrontava os princípios constitucionais da presunção de 

inocência e do duplo grau de jurisdição, ademais de se afigurar desproporcional e 

irrazoável. 

Perceba-se que o disposto no inciso LVII da CF46 é princípio aplicável a 

todos os atingidos pela persecução penal, sem ressalvas no que tange à 

primariedade ou aos antecedentes. Até mesmo porque, a análise pertinente a estes 

aspectos encontra eco no âmbito da fixação da pena, ou seja, do Direito Penal. 

Constituía a redação do prefalado artigo 594 do CPP, verdadeira 

antecipação da pena, uma vez que a admissibilidade da prisão em decorrência de 

sentença condenatória recorrível fundava-se em juízo de mérito, e não de 

conveniência da instrução, mormente quando toda a prova já estaria produzida. 

Nesse sentido é que a jurisprudência pátria passou a firmar o 

entendimento acerca da necessidade de efetiva demonstração da necessidade da 

prisão. 

Outrossim, sublinhe-se que a exigência de recolhimento à prisão para fins 

de apelação, impunha condição inobjetavelmente inconstitucional para o exercício 

do duplo grau de jurisdição. Consistia em clara limitação aos princípios do amplo 

acesso à justiça e da prestação jurisdicional. 

A respeito da proporcionalidade e da razoabilidade, pode-se vislumbrar o 

caso em que o apenado condenado à pena cujo quantum possibilitaria seu 

cumprimento em regimes distintos do fechado, ser obrigado a recolher-se preso, 

para que possa apelar. É absurdo imaginar que a prisão dita provisória possa ser 

mais severa que aquela advinda do efetivo cumprimento da pena. 

As mesmas considerações ora tecidas aplicam-se as tenazes do artigo 59 

da Lei de Tóxicos47 e do artigo 9º Da Lei sobre Organizações Criminosas48. 

Já a Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, em seu artigo 

31, possui redação mais adequada, ao ressalvar a necessidade de configuração de 

                                                 
46 Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 
47 Art. 59.  Nos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei, o réu não poderá 
apelar sem recolher-se à prisão, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido na 
sentença condenatória. 
48 Art. 9º O réu não poderá apelar em liberdade, nos crimes previstos nesta lei. 
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situação autorizadora de prisão preventiva, bem como de que a pena seja de 

reclusão. Veja-se: 

 

Art. 31. Nos crimes previstos nesta lei e punidos com pena de reclusão, o 
réu não poderá prestar fiança, nem apelar antes de ser recolhido à prisão, 
ainda que primário e de bons antecedentes, se estiver configurada situação 
que autoriza a prisão preventiva. 

 

Diante de todo o exposto, o legislador houve por bem revogar, através da 

Lei 11.719/08, o dispositivo constante do artigo 594 do CPP. 

Neste diapasão, em recentíssima decisão, o Supremo Tribunal Federal 

fixou entendimento contrário à súmula 26749 do STJ, no sentido de que a prisão só 

poderia se dar após o trânsito em julgado de sentença condenatória, sem haver 

recursos pendentes. Veja-se a ementa da decisão: 

 

“EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 
691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTUPRO E ATENTADO 
VIOLENTO AO PUDOR NA FORMA TENTADA. PRISÃO DETERMINADA 
NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO, QUE 
GUARDA NATUREZA CAUTELAR. RECURSOS EXCEPCIONAIS. EFEITO 
SUSPENSIVO DESTES QUE NÃO AUTORIZA A EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA DA PENA. ORDEM CONCEDIDA NA PARTE CONHECIDA 
DO WRIT. I – O Supremo Tribunal Federal vem firmando o 
entendimento de que a execução provisória da pena, ausente a 
justificativa da segregação cautelar , fere o princípio da presunção de 
inocência . II – Paciente que permaneceu solto durante todo o curso 
processual, e cuja prisão foi determinada apenas por ocasião do julgamento 
da apelação. III - Decisão lacônica que carece de maior fundamentação. IV 
– Nulidades processuais, que não podem ser conhecidas sob pena de 
julgamento per saltum. V – Impetração conhecida em parte, concedendo-se 
a ordem na parte conhecida para que o réu aguarde solto o julgamento dos 
recursos.”50 (Grifou-se) 

         

Perceba-se, com isso, que a possibilidade de prisão advinda de sentença 

penal condenatória recorrível não está afastada, desde que presentes algum dos 

requisitos autorizadores da prisão preventiva do art. 312 do CPP.  

                                                 
49 Recurso Contra Decisão Condenatória Sem Efeito Susp ensivo - Expedição de Mandado de 
Prisão  - A interposição de recurso, sem efeito suspensivo, contra decisão condenatória não obsta a 
expedição de mandado de prisão. 
50 STF – Acórdão em HC 91676/RJ – Min. Rel. Ricardo Lewandowski – Publicado no DJE 
24.04.2009. 
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A simples prolação da sentença, acaso o réu encontre-se em liberdade, 

não acarreta seu confinamento. Acaso preso, continuará enclausurado, desde que o 

motivo que ensejou sua prisão ainda subsista. 

 

 

2.3.5. Prisão decorrente de decisão de pronúncia 

 

 

Inicialmente, deve-se ressaltar que quatro são as possibilidades 

aventadas pelo magistrado quando do momento da pronúncia, a saber: pronúncia 

strictu sensu, desclassificação, absolvição sumária e impronúncia 

Parte considerável da doutrina define a decisão de pronúncia e de 

desclassificação como decisões interlocutórias e aquela que absolve sumariamente 

ou impronuncia como sentença propriamente dita. 

Prefere-se, aqui, para fins didáticos, dividi-las em sentenças terminativas, 

que não julgam o mérito, e sentenças definitivas, que põem fim ao processo no 

âmbito do juízo a quo. A decisão que manda o acusado à Júri Popular seria, pois, 

uma sentença terminativa. 

Estatui o artigo 413, caput, e seu § 3º, do CPP: 

 

Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se 
convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes 
de autoria ou de participação. 

§ 3o  O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou 
substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente 
decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da 
decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no 
Título IX do Livro I deste Código. 

 

Tem-se, pois, que, quando da prolação da decisão de pronúncia, o réu 

solto apenas será preso se houver fundado motivo, ou seja, um daqueles previstos 

no artigo 312 do CPP. Crê-se inaplicável a prisão processual neste caso, uma vez 

que o réu, em liberdade durante todo o curso do processo, não poderia ser 
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“apenado” com a decretação de prisão preventiva, mormente quando a CF garante a 

desconsideração prévia da culpabilidade, bem como a inocência presumida. 

Necessário, no caso concreto, que o julgador aponte os indícios de que o réu poderá 

frustrar a realização do julgamento ou a aplicação da lei penal. 

Ressalte-se que a decisão de pronúncia fundamenta-se em presunção 

legal, de cunho genérico e abstrato. Sendo, pois, a prisão processual fundada 

unicamente na pronúncia do acusado, será ela flagrantemente ilegal, pois que de 

cunho automático, ausente a concreta demonstração de sua necessidade. 

Já o réu preso, assim continuará, somente se permanecerem os motivos 

que embasaram a sentença que decretou sua prisão anteriormente. 

Em todos os casos, deverá o Juiz fundamentar a necessidade ou 

desnecessidade da prisão do réu por ocasião de sua pronúncia, baseado em 

comportamentos atuais do acusado, a demonstrar a presença do fumus delicti et 

periculum libertatis. 
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3. DO DANO 

 

 

3.1. Conceito de dano 

 

 

Genericamente, dano é todo mal – toda lesão – causado a outrem. 

O Dicionário Priberam da Língua Portuguesa51 o define como estrago ou 

prejuízo, ou, ainda, referindo-se a “perdas e danos”, como “o que se perdeu e os 

prejuízos resultantes da falta do perdido”. 

O conceito tradicionalmente difundido acerca do dano asseverava que 

este compreendia uma redução do patrimônio de alguém causado por uma ação (ou 

omissão) lesiva praticada por terceiro. Obviamente que se está diante de uma 

conceituação genérica, pois que não define a que tipo de patrimônio se refere. 

Neste diapasão, se faz primordial a delimitação do que viria a constituir o 

patrimônio de um indivíduo. Nos dizeres de Ludwig Enneccerus, citado por Antonio 

Chaves52, “dano é toda desvantagem que sofremos em nossos bens jurídicos 

(patrimônio, corpo, vida, saúde, honra, crédito, bem-estar, capacidade de aquisição 

etc)”. 

A nomenclatura dano patrimonial se assemelha um tanto quanto 

equivocada, uma vez que patrimônio não diz respeito, tão-somente, aos bens de 

natureza econômica, que podem ser medidos em pecúnia, mas sim a todo o 

complexo de bens, concreta ou abstratamente mensuráveis, de um indivíduo, que 

compõem o seu patrimônio jurídico. 

Todavia, para fins didáticos, uma vez que a doutrina utiliza, de forma 

quase unânime, esta denominação, referir-se-á ao dano patrimonial como 

                                                 
51 http://www.priberam.pt/DLPO/default.aspx 
52 CHAVES, Antonio. Tratado de Direito Civil, Vol. III. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, p. 573. 
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equivalente ao dano material, aquele que se contrapõe ao dano moral, a respeito 

dos quais se passará a discorrer.53 

 

 

3.2. Dano material 

 

 

O dano material resulta de toda lesão que acarrete diminuição 

patrimonial, ou seja, de caráter econômico, ao indivíduo. Tem-se, pois, segundo 

Clayton Reis54, que é aquele “que afeta exclusivamente os bens concretos que 

compõem o patrimônio do lesado”. 

Perceba-se que aqui se trata de todo ato, quer omissivo, quer comissivo, 

que acarrete prejuízo no trabalho, na reputação, na vida profissional, etc. que reflita 

no patrimônio físico de outrem. 

O direito de reparação a danos materiais é, de há muito, matéria pacífica 

em doutrina e jurisprudência. Tal reparação é quase que instantânea, uma vez que, 

via de regra, a auferição do quantum indenizatório advindo de lesões patrimoniais é 

simples e concreta, sem admitir maiores ilações ou dilações probatórias profundas. 

Há ainda de se diferenciar o dano patrimonial direto e o indireto. 

O primeiro refere-se ao dano emergente de imediato da lesão, ou seja, 

àquele do qual resulta efetiva diminuição do patrimônio existente ou do lucro 

cessante, de simples averiguação no caso concreto. 

O dano material indireto diz respeito ao incremento patrimonial que a 

vítima da lesão deixou de perfazer em razão do dano sofrido. Seria, por exemplo, o 

dano ao bom nome, à reputação, à imagem ou até à honra que acarrete ao lesado 

perda de receitas ou realização de despesas. 

                                                 
53 Importa esclarecer que, até meados da década de 1980, ainda havia autores que defendiam o 
caráter não indenizável do dano moral, sendo passível de reparação apenas o dano patrimonial. Tal 
entendimento, contudo, encontra-se totalmente superado, tanto por doutrina quanto por 
jurisprudência. 
54 REIS, Clayton. Dano Moral. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 8. 
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Esta última modalidade de dano material necessita comprovação do nexo 

causal entre o dano e o que se deixou de ganhar ou o que se gastou e é de mais 

complexa auferição. 

A reparação do dano dito patrimonial visa a restabelecer o status quo 

antes vigente pela substituição ou reparação do bem lesionado ou pelo 

ressarcimento do valor deste bem. Em suma, o dano material há de ser sempre 

auferível em pecúnia. 

 

 

3.3. Dano moral 

 

 

O dano moral é aquele que advém de lesão a bens outros tutelados pelo 

Direito que não os de caráter patrimoniais ou econômicos. Constitui lesão ao 

patrimônio jurídico subjetivo do lesado, tais como a honra, a reputação, a saúde, o 

bom nome, etc. 

Tendo em vista tratar-se de dano de complexa mensuração e definição, 

cujo direito à reparação, até poucos anos, provocava dissenso doutrinário e 

jurisprudencial, calha fazer referência ao conceito de dano moral formulado por 

importantes escoliastas. 

Segundo Pontes de Miranda55, “nos danos morais a esfera ética da 

pessoa é que é ofendida; o dano não patrimonial é o que, só atingindo o devedor 

como ser humano, não lhe atinge o patrimônio”. 

Para Antonio Chaves56, “dano moral é a dor resultante da violação de um 

bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial. Seja a dor física – dor-

sensação como a denominava Carpenter – nascida de uma lesão material; seja a 

dor moral – dor-sentimento – de causa material”. 

                                                 
55 STOCO, Rui. Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial: doutrina e jurisprudência. 
2. Ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995, p. 395. 
56 CHAVES, Antonio. Tratado de Direito Civil, Vol. III. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, p. 607. 
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Sublinhe-se que a finalidade da reparação do dano moral não se baseia, 

com na do material, no restabelecimento do status quo ante, uma vez que este é 

inatingível, não possui equivalência patrimonial ou fórmula matemática. O que se 

busca é uma forma compensatória de amenizar a dor advinda do dano. 

Sobre a mensuração do valor do dano moral indenizável, Rui Stoco57 

leciona: 

 

Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece 
critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de 
‘binômio do equilíbrio’, de sorte que a compensação pela ofensa irrogada 
não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa da 
ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não 
sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e 
satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo 
recebido. 

 

Em assim sendo, tem-se que o dano moral, pacificamente entendido 

como indenizável, deve ser ressarcido mediante juízo de valoração abstrato do dano 

pelo julgador, levando, todavia, em consideração, elementos concretos, tais como a 

renda auferida pelo lesado e por quem lhe causou o dano, a extensão da lesão, os 

bens jurídicos atingidos, dentre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil com comentários ao Código Civil de 2002. 6. Ed. 
rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 130. 
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4. DO DEVER DE REPARAR A PRISÃO PROCESSUAL DO INOCE NTE 

 

 

4.1. Conceito de inocente para fins reparatórios 

 

 

A responsabilidade extracontratual do Estado é tema recorrente nas 

discussões doutrinárias. Ocorre que, quando se trata especificamente da hipótese 

de reparação advinda de prisão processual de inocente, percebe-se um ruidoso 

silêncio. Parece que há certo receio, tanto em doutrina quanto em jurisprudência, em 

se abordar este tema, talvez como forma de blindar a atividade jurisdicional estatal. 

Antes de se adentrar no mérito desta discussão, é necessário se definir o 

que viria a ser o “inocente” para os fins do presente estudo. 

Estatui o CPP: 

 

Art. 386.  O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, 
desde que reconheça: 

I - estar provada a inexistência do fato; 

II - não haver prova da existência do fato; 

III - não constituir o fato infração penal; 

IV - estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;   

V - não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;  

VI - existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena 
(arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1o do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo 
se houver fundada dúvida sobre sua existência;  

VII - não existir prova suficiente para a condenação. 

 

Óbvio que, qualquer que seja a hipótese do artigo 386 aplicável ao caso 

concreto, a conseqüência jurídica será a mesma, qual seja, a absolvição penal do 

acusado, que gerará os mesmos efeitos penais. 

Contanto, a demonstração do nexo causal a ensejar direito de 

indenização por prisão processual de absolvido não se assemelha possível em 

todos os casos que impliquem absolvição penal. 
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No que atine aos incisos I, III e IV, tem-se as hipóteses incontestes a 

ensejar reparação. Com a prova da inexistência do fato que se apurou, ou que este 

não se amolda às tenazes do tipo penal, ou ainda com a prova inequívoca da não 

participação do réu, o confinamento precoce, ainda quando decretado de forma 

fundamentada, ganhará contornos de dano insofismavelmente injusto, tornando a 

indenização por parte do Estado medida que se impõe. 

Com relação às causas excludentes de ilicitude previstas no artigo 23 do 

CP, por serem excludentes absolutórias previstas no inciso VI do artigo 386 do CPP 

e por afastarem a tipicidade do fato, ensejam a devida reparação, uma vez que 

caracterizado, in casu, o dano injusto e o nexo causal. 

Na incidência dos incisos II, V e VII, se está diante de causas que 

implicam absolvição, sem haver, contudo, o reconhecimento da “inocência” do réu, 

uma vez que aquelas não atestam haver prova inequívoca em favor deste, mas, tão-

somente, a ausência de prova cabal em desfavor. É a aplicação prática do in dubio 

pro reo. Nestes casos não há falar em responsabilidade estatal58. 

A despeito de quem se configura como “inocente” para fins reparatórios, 

entende-se cabível a indenização na hipótese de erro valorativo do julgador quando 

da apreciação fática do cabimento da prisão processual, que deverá ser analisado 

caso a caso. 

 

 

 

 
                                                 
58 Em sentido contrário ao ora defendido: “Independentemente da existência de dolo ou culpa por 
parte do órgão ou agente estatal, os quais, se verificados, darão ao estado o direito de regresso 
contra o funcionário público mal-intencionado ou desidioso, nos seguintes casos: a) prisão provisória 
formalmente perfeita, seguida de absolvição, não importando qual o fundamento processual penal 
lançado na sentença (art. 386 e seus incisos do referido diploma); b) custódia cautelar que tenha sido 
objeto de concessão de ordem de habeas corpus ou liberdade provisória, pelo não-reconhecimento 
da existência de seus pressupostos e/ou requisitos já à época de sua efetivação; c) prisão provisória 
objeto da concessão de ordem de habeas corpus por excesso de prazo; d) cárcere cautelar que 
tenha se mostrado arbitrário, como em hipóteses de prisões em flagrante efetuadas de forma 
afrontosa aos direitos e garantias individuais, relaxadas pela autoridade judiciária (Constituição da 
República, art. 5º, LXV); e) prisão formalmente perfeita, mas imposta de forma desumana (como em 
casos de superlotação carcerária, inexistência de banho de sol etc.), em flagrante ofensa não só à 
nossa Magna Carta, mas, também, à Lei de Execução Penal, aplicável ao preso provisório (art. 2º, 
parágrafo único).” (DELMANTO JÚNIOR, Roberto. As modalidades de prisão provisória e seu prazo 
de duração. 2. Ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 395 e 396.) 
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4.2. Prisão ilegal e prisão indevida e suas possibi lidades de reparação 

 

  

A CF, quando alçou à condição de cláusula pétrea o direito à indenização 

de quem sofreu restrição da liberdade, parece albergar apenas a denominada prisão 

indevida, conforme o art. 5º, LXXV: “O Estado indenizará o condenado por erro 

judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”. 

Perceba-se que, aqui, o texto constitucional refere-se àquele que fora 

condenado sem ser culpado e ao que, condenado, queda-se confinado por prazo 

superior ao fixado na sentença. Por óbvio que também se poderia incluir, aí, o direito 

de reparação pelo tempo de prisão cumprido, ainda que, de início, dentro dos 

ditames da sentença condenatória, quando esta vem a ser vergastada via Ação 

Rescisória. 

Tratam todos estes casos de hipóteses de prisão indevida, compreendida 

pelo erro judiciário e pelo excesso de prisão, que, no presente trabalho, não será 

objeto de maiores digressões, uma vez que se trata, aqui, especificamente da 

reparação decorrente da prisão processual ou provisória. Neste mister, importa 

diferenciar a prisão indevida da prisão ilegal, esta sim objeto de estudo neste 

excerto. 

A prisão indevida, conforme já demonstrado, é aquela que concerne ao 

cumprimento da prisão-pena e decorre do erro judiciário ou do excesso de prisão. Já 

a prisão ilegal nada mais é que a decretada cautelarmente, no bojo de inquérito 

policial ou de Ação Penal, sem que sejam observados os requisitos e pressupostos 

essenciais à sua decretação. 

De grande relevo ressaltar que se tem visto, no Brasil, um verdadeiro 

festival de prisões cautelares, principalmente a temporária, o que vai de encontro 

com o caráter de excepcionalidade destas medidas, a exigir do magistrado os 

maiores cuidados possíveis quando de sua aplicação, uma vez que liberdade é 

regra e sua restrição é exceção. 
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Neste sentido, destacam-se as palavras de Agapito Machado59: 

 

(...) quanto às medidas cautelares pessoais no processo penal, porque está 
em jogo a liberdade do cidadão, o juiz deve adotar redobrada cautela para 
seu deferimento. O seu deferimento sem a real necessidade de prejuízo 
para a ação penal sem dúvida que será considerado constrangimento ilegal 
e abuso de autoridade por quem a decretar. 

 

Importante dizer que a CF, ao prever explicitamente a reparação da 

prisão indevida, não obstou que o mesmo se desse quando se trata de prisão ilegal. 

Até porque as hipóteses mais freqüentes de constrangimento ao direito de 

locomoção acontecem no bojo dos decretos constritivos cautelares, de sorte que 

faltaram clareza e sensibilidade ao legislador constituinte neste tocante. 

O texto constitucional consagra o princípio do estado de inocência, 

autorizando a prisão apenas em face de sentença penal condenatória, ressalvando a 

hipótese excepcional da constrição ante tempus. Não é concebível crer que não 

possa advir reparação quando da injusta quebra deste estado, por conta de simples 

interpretação literal do dispositivo. 

Nestor Eduardo Araruna Santiago60 explica: 

 

Ora, o exercício da soberania e da independência dos magistrados envolve 
responsabilidade pelos atos praticados, e ausência de reparação pelo dano 
causado por atos judiciais levaria ao enriquecimento ilícito por parte do 
Estado, o que é, de todo modo, inadmissível. 

 

De mesmo jaez, o escólio de Yussef Said Cahali61: 

 

Em linha de princípio seria de aceitar-se que, impondo-se ao Estado a 
obrigação de indenizar àquele que “ficar preso além do tempo fixado na 
sentença”, estaria também o constituinte implicitamente assegurando à 
pessoa o direito de ser indenizada em virtude de ordem de prisão cumprida 

                                                 
59 MACHADO, Agapito. Prisões: legalidade, ilegalidade e instrumentos jurídicos. Fortaleza: UNIFOR, 
2000, p. 68. 
60 SANTIAGO, Nestor Eduardo Araruna. Prisão preventiva e o princípio constitucional da duração 
razoável do processo. Nomos. Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC (Fortaleza), v. 28 – 
jan/jun – 2008.1, p. 214. 
61 CAHALI, Yussef Said. Dano Moral. 2. Ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2000, p. 685. 
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“sem sentença condenatória”: sendo injusta ou ilegal a prisão no que 
exceder o prazo fixado na sentença de condenação, não se compreende 
que, “zerada” a condenação, seja menos injusta ou ilegal a prisão do réu 
que nela é mantido se ao final venha ser julgado improcedente a denúncia 
pela sentença absolutória. 

 

Consoante o entendimento acima, leciona Arnaldo Quirino62: 

 

Pela análise do dispositivo nos ocorre que o constituinte se esqueceu de 
amparar de forma mais enfática os outros casos de prisão ilegal (nos quais 
não é respeitado o “princípio do devido processo legal”, prestigiado pelo art. 
5º, inciso LIV), notadamente aqueles creditados a má apreciação dos 
pressupostos fáticos que fundamentam as prisões cautelares, pois nessas 
situações, a rigor, não podemos falar na existência de “condenação” 
(principalmente em face do “princípio do estado de inocência”, previsto no 
art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), nem muito menos em “prisão 
injustificada por sentença”. Daí dizermos que a Constituição Federal vigente 
poderia ter tratado do tema de maneira adequada, com clareza e precisão, 
de forma a dar ao problema solução mais abrangente, garantindo com 
altivez o sagrado direito à liberdade pessoal. 

 

Neste azo, faz-se referência ao Direito Constitucional lusitano63, cuja 

redação admite explicitamente a reparação da prisão ilegal, bem como o faz com 

extrema precisão o Código de Processo Penal português64. 

Lá, como cá, o Direito consagra a teoria da responsabilidade objetiva do 

Estado na vertente do risco administrativo, que prevalece também na 

responsabilização estatal por ato judiciário, considerando-se amplamente o sentido 

de agente estatal, bastando, portanto, a demonstração da ação ou omissão do 

agente que agia em nome do Estado, do dano causado e do nexo entre este e 

aquela. 

Ocorre que, a despeito da omissão percebida no texto constitucional, é 

possível enquadrar o dever de reparação na norma genérica do artigo 37, § 6º 65 66, 

                                                 
62 QUIRINO, Arnaldo. Prisão ilegal e responsabilidade civil do Estado. São Paulo: Atlas, 1999, p. 53. 
63 Estatui o artigo 27º, número 5, da Constituição de Portugal: “A privação da liberdade contra o 
disposto na Constituição e na lei constitui o Estado no dever de indemnizar o lesado nos termos que 
a lei estabelecer”. 
64 Art. 225 do Código de Processo Penal Lusitano: 
1. Quem tiver sofrido detenção ou prisão preventiva manifestamente ilegal pode requerer, perante o 
tribunal competente, indemnização dos danos sofridos com a privação da liberdade. 
2. O dispositivo no número anterior aplica-se a quem tiver sofrido prisão preventiva que, não sendo 
ilegal, venha a revelar-se injustificada por erro grosseiro na apreciação dos pressupostos de facto de 
que dependia, se a privação da liberdade lhe tiver causado prejuízos anômalos e de particular 
gravidade. Ressalve-se o caso de o preso ter concorrido, por dolo ou negligência, para aquele erro. 
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uma vez, conforme já se falou, a doutrina entende o termo “agente” como todo 

aquele que age em nome do Estado. 

Temos, pois, em verdade, dois tipos de responsabilidade objetiva 

consagradas na CF: a responsabilidade genérica, que abrange os danos causados 

pelas atividades administrativas, legislativas e judiciárias; e a específica para o erro 

judiciário. 

Nesta senda, Nestor Eduardo Araruna Santiago67 manifesta-se acerca do 

erro judiciário: 

 

Ante a ausência de unanimidade acerca do conceito de erro judiciário, 
torna-se oportuno resolver o impasse. Sem maiores pretensões, erro 
judiciário é a realização ou não realização de ato judicial, lícito ou ilícito, que 
cause dano ao jurisdicionado ou a terceiro. 

 

Ademais, não se deve entender a responsabilização pelo erro judiciário e 

pelo excesso de prisão como taxativamente previstas no art. 5º, LXXV, mas sim que 

este dispositivo tem caráter genérico e mais abrangente, atingido todo tipo de prisão, 

quer indevida, quer ilegal ou injusta. Neste sentido, inclusive, já se manifestou o 

Supremo Tribunal Federal: 

 

3. O art. 5º, LXXV, da Constituição é uma garantia, um mínimo, que nem 
impede a lei, nem impede eventuais construções doutrinárias que venham a 
reconhecer a responsabilidade do Estado em hipóteses que não a de erro 

                                                                                                                                                         
65 Art. 37, §6º da CF/88: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 
66 Neste sentido, Arnaldo Quirino (idem, p. 54): 
Todavia, o particular que for vítima dessas outras espécies de prisões ilegais, particularmente as 
prisões cautelares, não está desamparado, pois ainda lhe impõe a obrigação de indenizar, conforme 
previsão do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa assertiva decorre da análise de todo o 
sistema constitucional vigente; primeiro, porque a própria Constituição Federal no art. 5º, em seu § 2º, 
informa: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte”; segundo, se a Constituição Federal permite a indenização ao 
condenado por erro judiciário ou daquele que ficar preso (justificadamente), mas por tempo superior 
ao marcado pela sentença, deve também permitir a indenização nos demais casos de prisão ilegal 
(que são situações igualmente graves). 
67 SANTIAGO, Nestor Eduardo Araruna. Prisão preventiva e o princípio constitucional da duração 
razoável do processo. Nomos. Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC (Fortaleza), v. 28 – 
jan/jun – 2008.1, p. 216. 
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judiciário stricto sensu, mas de evidente falta objetiva do serviço público da 
Justiça.68 

 

Neste diapasão, colaciona-se a lição de Rui Stoco69: 

 

O art. 5º, inciso LXXV, impõe ao Estado a obrigação de indenizar o 
condenado que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Essa prisão 
indevida não decorre do clássico erro judiciário, nem assim se caracteriza, 
pois ocorre não em razão da sentença de mérito, mas em função da 
incorreta execução da pena ou da dessída dos agentes públicos. Perceba-
se que a garantia constitucional abroquelada no inciso LXXV do art. 5º da 
Magna Carta só se referiu ao erro judiciário e ao excesso de prisão. Do que 
se infere que, segundo o cânon constitucional, pressupõe-se uma prisão 
legal e legítima, decorrente de sentença hígida e imperante, mas que, torna 
ilegítima após alcançado o termo ad quem estabelecido na decisão judicial. 
Ocorre, pois, a ilegitimidade do exercício da prisão em si. Poder-se-ia então 
entender que a regra constitucional asseguradora de garantia fundamental é 
taxativa, em numerus clausus. Não é o que ocorre, porém. Como não se 
desconhece, porque truísmo, a Carta Magna estabelece princípios e não 
casuísmos, os quais reserva à legislação infraconstitucional. Desse modo, a 
prisão indevida, seja qual for, ainda que não se subsuma com perfeição à 
hipótese enunciada daquele inciso, enseja a reparação. 

 

Tem-se, ainda, como possível a reparação da prisão processual do 

inocente, ainda que decretada dentro dos parâmetros ditados em lei, levando-se em 

conta o conceito de “inocente” tratado no tópico anterior, uma vez presentes a ação 

do agente, o dano injusto e o nexo causal, requisitos a ensejar a responsabilização 

objetiva do Estado. 

Na prisão em flagrante delito hão de serem observados diversos 

requisitos formais para sua convalidação pelo magistrado. Caso não o sejam, a 

prisão será formalmente ilegal. 

Atendidos seus pressupostos formais, pode decorrer o dever de indenizar 

da sentença absolutória, que seria muito difícil de advir no caso do flagrante próprio, 

uma vez que a presunção de autoria e materialidade é muito grande. Já no flagrante 

impróprio e no ficto, poder-se-ia crer que o flagranteado, de fato, nada tivesse que 

ver com o delito apurado. 
                                                 
68 STF, RE 505393, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 
26/06/2007, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00025 EMENT 
VOL-02292-04 PP-00717 LEXSTF v. 29, n. 346, 2007, p. 296-310 RT v. 97, n. 868, 2008, p. 161-168 
RDDP n. 57, 2007, p. 112-119. 
69 STOCO, Rui. Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial: doutrina e jurisprudência. 
2. Ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 546. 
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Vê-se, com certa freqüência, que muitos policiais militares envolvem-se 

em casos de abuso de autoridade, o que leva à conclusão de que não se pode ter 

uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados no flagrante, que serão 

objetos de investigação e/ou instrução criminal. 

Nos casos do flagrante impróprio e presumido, em não se confirmando a 

veracidade dos fatos narrados no auto de flagrante, deve haver o direito de 

reparação por parte do lesado. 

Os casos mais recorrentes de prisão ilegal se dão no bojo dos decretos 

de prisão preventiva, mormente no tocante à falta de demonstração idônea de 

presença dos requisitos autorizadores do artigo 312 do CPP. 

Proliferam-se decretos cuja fundamentação consiste em mera reprodução 

de termos legais ou de expressões vagas e genéricas, sem apontar, no caso 

concreto, como a hipótese se aplica. O exemplo mais presente são os de prisões 

preventivas fundadas na gravidade abstrata do delito ou no clamor público, como se 

nisso consistisse a garantia de ordem pública. 

Entende-se cabível a reparação da prisão preventiva do inocente, por 

perfazer os elementos necessários à responsabilização estatal. 

Nos demais casos de prisão processual (temporária, decorrente de prisão 

e de sentença penal condenatória recorrível), filia-se à corrente que acredita haver o 

dever de responsabilização irrestrito do Estado, quando finda o processo em 

absolvição, com o reconhecimento jurídico do estado de inocência, conforme já 

conceituado em tópico anterior. 

No tocante as modalidades de prisão e seus pressupostos, estes foram 

mais bem abordados em capítulo próprio (v. Cap. II). 

Como costuma acontecer com toda evolução do Direito, a doutrina é que 

inova, para se disseminarem manifestações pretorianas tantas que acarretem uma 

mudança do texto legal. In casu, a doutrina que aborda o tema já é quase cediça no 

sentido de se permitir a indenização pela prisão processual do inocente, de modo 

que algumas já são as manifestações pretorianas do STJ e do STF neste sentido. 
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Roberto Delmanto Júnior70 leciona: 

 

A ampliação da responsabilidade estatal, com vistas a tutelar a dignidade 
das pessoas, sua liberdade, integridade física, imagem e honra, não só para 
casos de erro judiciário, mas também de cárcere ilegal e, igualmente, para 
hipóteses de prisão provisória injusta, embora formalmente legal, é um 
fenômeno constatável em nações civilizadas, decorrente do efetivo respeito 
a esses valores. 

 

Em recente julgado71, o STJ decidiu pela incidência do nexo de 

causalidade entre a “faute du service” e o sofrimento e humilhação sofridos pelo réu 

absolvido posteriormente, citando, ainda, como precedente, um outro julgado, o qual 

cita-se: 

 

PROCESSO CIVIL. ERRO JUDICIÁRIO. ART. 5º, LXXV, DA CF. PRISÃO 
PROCESSUAL. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS 
MORAIS. 1. A prisão por erro judiciário ou permanência do preso por tempo 
superior ao determinado na sentença, de acordo com o art. 5º, LXXV, da 
CF, garante ao cidadão o direito à indenização. 2. Assemelha-se à hipótese 
de indenizabilidade por erro judiciário, a restrição preventiva da liberdade de 
alguém que posteriormente vem a ser absolvido. A prisão injusta revela 
ofensa à honra, à imagem, mercê de afrontar o mais comezinho direito 
fundamental à vida livre e digna. A absolvição futura revela da ilegitimidade 
da prisão pretérita, cujos efeitos deletérios para a imagem e honra do 
homem são inequívocos (notoria no egent probationem). 3. O pedido de 
indenização por danos morais decorrentes de restrição ilegal à liberdade, 
inclui o dano moral, que in casu, dispensa prova de sua existência pela 
inequivocidade da ilegalidade da prisão, duradoura por nove meses. Pedido 
implícito, encartado na pretensão às perdas e danos. Inexistência de afronta 
ao dogma da congruência (arts. 2º, 128 e 460, do CPC). 4. A norma jurídica 
inviolável no pedido não integra a causa petendi. "O constituinte de 1988, 
dando especial relevo e magnitude ao status libertatis, inscreveu no rol da 
chamadas franquias democráticas uma regra expressa que obriga o Estado 
a indenizar a condenado por erro judiciário ou quem permanecer preso por 
tempo superior ao fixado pela sentença (CF, art. 5º, LXXV), situações essas 
equivalentes a de quem submetido à prisão processual e posteriormente 
absolvido. 5. A fixação dos danos morais deve obedecer aos critérios da 
solidariedade e exemplaridade, que implica na valoração da 
proporcionalidade do quantum e na capacidade econômica o sucumbente. 
6. Recurso Especial desprovido." 7. A prisão ilegal por lapso temporal tão 
excessivo, além da violação do cânone constitucional específico, afronta o 
Princípio Fundamental da República Federativa do Brasil, consistente na 
tutela da Dignidade Humana, norma qualificada, que, no dizer insuperável 

                                                 
70 DELMANTO JÚNIOR, Roberto. As modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração. 2. Ed. 
rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 377/386. 
71 STJ, REsp 872630/RJ, Rel. Ministro  FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro  LUIZ FUX, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJe 26/03/2008. 
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de Fábio Konder Comparato é o centro de gravidade do direito na sua fase 
atual da ciência jurídica.72 

 

Ante todo o exposto, resta claro que, em não havendo extrema cautela na 

decretação das prisões processuais, ou advindo sentença absolutória, deverá o 

Estado responder pelos danos materiais e morais causados ao inocente que 

advenham de uma prisão ilegal ou injusta. 

 

 

4.3. Danos materiais e morais advindos da segregaçã o cautelar 

 

 

Tendo em vista todo o estudo levado a cabo até aqui, tem-se que o 

Estado tem o dever de indenizar o cidadão quando de prisão indevida ou ilegal. 

No tocante à caracterização do dano indenizável, importa tecer algumas 

breves considerações. 

Quanto à caracterização do dano material emergente da prisão 

processual, revela-se esta de simples constatação. Ora, o só fato de o indivíduo 

encontrar-se privado do direito de locomoção o impede de exercer sua eventual 

atividade profissional, de prover o sustento de sua família, etc. Sem contar que o 

próprio dano moral, que mancha o bom nome, a reputação, a fama, pode acarretar, 

também, em danos materiais, quando afeta os negócios daquele que esteve preso 

ou quando o impede de encontrar quem lhe dê ocupação no mercado de trabalho. 

O dano patrimonial decorrente da prisão processual deve ser auferido 

caso a caso e pode ter natureza de recomposição patrimonial ou alimentícia. 

Segundo Arnaldo Quirino73, o usual: 

 

... é que o prejuízo decorra da perda de remuneração ou rendimentos em 
virtude da impossibilidade de exercício de sua profissão (e até mesmo 
diminuição patrimonial em razão de depreciação da reputação do ofendido 

                                                 
72 Resp 427.560/TO, DJ 30.09.2002 Rel. Ministro Luiz Fux. 
73 QUIRINO, Arnaldo. Prisão ilegal e responsabilidade civil do Estado. São Paulo: Atlas, 1999, p. 61. 
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junto a seu círculo de negócios), hipótese em que a justa avaliação deve ser 
efetuada computando-se o salário ou rendimentos que o ofendido deixou de 
perceber por conta da injusta privação de sua liberdade.  

 

A prisão processual atinge, sem sombra de dúvida, o status dignitatis et 

libertatis do cidadão, uma vez que limitadora da liberdade física do indivíduo, 

ensejando, por esse simples fato, a devida reparação, quando não demonstrada a 

necessidade de sua decretação. Ademais, do confinamento também pode advir 

danos à integridade física e psíquica do lesado, causando-lhe os mais diversos 

constrangimentos e humilhações. 

Neste diapasão, de valia a lição de Rui Stoco74: 

 

Como não se desconhece, a liberdade pessoal é um direito irretirável e 
patrimônio sagrado da pessoa humana, e reflete a boa imagem perante a 
sociedade. 

A sua transgressão e ofensa, antes de causar qualquer dano material, já 
pressupõe ofensa moral. Não há restrição da liberdade e do direito de ir e 
vir sem que o comportamento ultrajante tenha poder de atingir a dignidade, 
o brio e a imagem da pessoa perante a sua família e a comunidade onde 
vive. Ofender a honra é o mesmo que ofender a moral ou o patrimônio 
subjetivo da pessoa. E, nesse caso, basta a limitação indevida ou abusiva 
da liberdade para caracterizar ofensa moral, independentemente de 
qualquer comprovação. 

 

Uma vez que os danos morais violam bens inerentes à personalidade, 

não há uma precisa repercussão patrimonial conversível em pecúnia, o que torna 

mais complexa a mensuração do dano moral advindo da prisão. Ressalte-se que 

não se pretende, jamais, estabelecer um preço para a dor, mas apenas abrandar o 

seu efeito e desestimular que fatos semelhantes voltem a ocorrer. 

Como não há uma regra estabelecida para fixação do dano moral 

indenizável, a própria doutrina cuidou de estabelecer alguns parâmetros que devem 

ser levados em consideração75. 

O primeiro deles diz respeito à gravidade do fato do qual se originou a 

prisão, bem como à sua repercussão. Desnecessário tecer maiores digressões no 

                                                 
74 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil com comentários ao Código Civil de 2002. 6. Ed. 
rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 865 e 866. 
75 Cf. MEIRELLES, Lenilma Cristina Sena de Figueiredo. Responsabilidade civil do Estado por prisão 
ilegal. Dissertação de Mestrado. Fortaleza: UFC, 2002. 
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que atine a este quesito. Os dois maiores bens que o indivíduo possui são a vida e a 

liberdade; suprimida esta, aquela se torna insuportável. Por óbvio que a prisão 

repercute de maneira desfavorável no âmbito do meio social em que vive a vítima, 

causando rumores e comentários maldosos. 

Outro requisito a ser considerado é a intensidade do dano que foi 

causado à vítima, que, no caso objeto do presente trabalho, é gravíssimo, de 

enorme intensidade, mormente se se considerar o atual estado terminal do sistema 

carcerário brasileiro, com prisões superlotadas, sem condições de higiene 

adequadas. O constrangimento por que passa aquele que se encontra confinado é 

inegavelmente imenso, causando traumas irreversíveis a quem é submetido às 

condições subumanas das cadeias e presídios brasileiros. 

O terceiro parâmetro a se considerar é a capacidade econômica do 

ofensor, que, no caso em tela, se trata do Estado, ente com capacidade suficiente 

para amenizar os danos morais causados ao lesado e fazer valer a teoria do 

desestímulo. 

Por derradeiro, temos a capacidade econômica do ofendido, sua condição 

social. Aqui é onde se deve ter mais cautela, pois não se pode indenizar de menos 

pelo fato do indivíduo ser de poucas posses ou indenizar demais quem já possui 

muito. Há de buscar um meio termo, de modo que o montante nem seja 

insignificante para quem o recebe, nem cause o enriquecimento deste. 

Estes dois últimos elementos devem ser observados mediante o princípio 

da razoabilidade e da proporcionalidade, buscando encontrar o equilíbrio entre a 

compensação do dano e a punição ao ofensor. 

 

 

4.4. Responsabilidade civil do juiz 

 

 

Ademais de se admitir a ação de reparação de danos em face do Estado, 

na hipótese objeto do presente estudo, há de se auferir, outrossim, a hipótese de se 
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reconhecer a responsabilidade civil do próprio juiz, quando da decretação de prisão 

processual do inocente decorrente de má apreciação dos elementos ensejadores de 

custódia preventiva. 

Adianta-se que a possibilidade de demandar judicialmente o próprio 

magistrado só se vislumbra se restar comprovado que houve dolo ou fraude durante 

a condução do processo, por parte do julgador. 

O artigo 186 do CC estatui que “aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

Não obstante, quando da prestação da atividade jurisdicional restar 

prejuízo a uma das partes, não se aplica, irrestritamente, o dispositivo do artigo 186 

do CC. 

Quando se trata da atuação do magistrado, vigora a responsabilidade 

subjetiva, que não exige apenas a ação ou omissão, o dano e o nexo causal; a 

demanda reparatória haverá de ter por fundamento o dolo ou a fraude, nos termos 

do artigo 133 do CPC: 

 

Art. 133. Responderá por perdas e danos o juiz, quando: 

I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude; 

II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva 
ordenar de ofício, ou a requerimento da parte. 

Parágrafo único. Reputar-se-ão verificadas as hipóteses previstas no no II 
só depois que a parte, por intermédio do escrivão, requerer ao juiz que 
determine a providência e este não Ihe atender o pedido dentro de 10 (dez) 
dias. 

 

A responsabilização civil de forma objetiva do juiz seria por demais 

danosa à própria prestação jurisdicional, uma vez que inibidora da atuação 

independente do magistrado, consistindo a norma do artigo 133 do CPC em 

protetora da função judicante. 

Colaciona-se, ainda, o disposto no artigo 927 do CC: 
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Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 
risco para os direitos de outrem. 

 

Na atuação dos juízes oficiantes perante varas criminais, a atividade, por 

sua própria natureza, pressupõe a possibilidade de causar risco a direito de outrem, 

qual seja, a liberdade individual. 

Não obstante, o risco é do Poder Público, e não da pessoa do juiz. O 

direito de reparação contra a pessoa do magistrado só se vislumbrará acaso 

presente o elemento volitivo (dolo, fraude) a prejudicar uma das partes, o que não se 

configura com o simples erro de valoração da presença dos pressupostos 

autorizadores de prisão provisória. 

Em resenha, tem-se que o a responsabilidade extracontratual do Estado é 

objetiva; a do Juiz, subjetiva qualificada por dolo ou fraude. Nesse sentido, o escólio 

de Sampaio Júnior e Caldas Neto76: 

 

Afora, assim, o tratamento legal que, como visto, permite responsabilizar, 
civilmente, o magistrado que, dolosa ou fraudulentamente, impuser indevida 
custódia precoce, não se pode, agora, ao cabo desta obra, deixar de 
enfatizar que a escolha entre demandar o Estado ou juiz, individualmente, 
ou mesmo ambos concomitantemente, desde que respeitada a natureza 
das responsabilidades civis, no primeiro caso objetiva e no segundo 
subjetiva qualificada pelo dolo ou fraude: neste caso, caberá àquele que 
vitimado pela prisão processual. 

 

Em sendo assim, caberá Ação por Perdas e Danos contra o magistrado 

oficiante perante o juízo criminal que houve por decretar o aprisionamento cautelar, 

tão-somente, quando aquele agir dolosamente ou fraudulentamente, com o fim de 

prejudicar o direito alheio, sem prejuízo de o próprio Estado, caso o jurisdicionado 

não o faça, acionar o magistrado regressivamente. 

 

 
                                                 
76 SAMPAIO JÚNIOR, José Herval; CALDAS NETO, Pedro Rodrigues. Manual de prisão e soltura sob 
a ótica constitucional. São Paulo: Editora Método, 2007, p. 499 e 500. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Primeiramente, partiu-se para uma análise perfunctória da evolução das 

teorias que versaram sobre a responsabilidade estatal, por ser tema cuja exposição 

se afigurou fundamental para o desenvolvimento do trabalho. Iniciou-se na Idade 

Média, época em que prevalecia a total irresponsabilidade do Estado, mercê da 

concepção de soberania que se tinha então, para a qual o ente estatal, quando agia, 

não poderia ser responsabilizado, pois que não estaria subordinado ao direito que 

ele mesmo impunha, passando pela responsabilização subjetiva, em que o Estado 

responderia por seus atos somente quando houvesse culpa ou dolo do agente, 

teoria que ganhou contornos muito bem delineados no direito francês (faute du 

service), até chegar à teoria da responsabilidade objetiva, na qual o Estado 

responde por seus atos independentemente de culpa ou dolo, tendo esta 

prevalência em nosso ordenamento jurídico-constitucional, valendo como regra para 

os atos administrativos (art. 37, CF). 

Posteriormente, passou-se a analisar as diversas modalidades de prisão 

processual previstas na legislação pátria, procurando, antes de tudo, estabelecer a 

natureza jurídica das mesmas, que, a despeito da opinião corrente entre nós, 

entendeu-se ser mista (instrumental e antecipatória de sanção), buscando, ainda, 

enquadrar cada modalidade no contexto das garantias individuais fundamentais que 

a Constituição Federal consagra. 

Buscou-se, também, fazer uma precisa delimitação do que viria a ser 

dano, diferenciando o dano material – e criticando a nomenclatura de “dano 

patrimonial” – do dano moral, dividindo, ainda, o primeiro em direto e indireto. 

Outrossim, verificou-se a hipótese de reparação pelo próprio magistrado prolator do 

édito constritivo de liberdade. 

Por fim, abordado o quanto se entendeu bastante o arcabouço conceitual 

em que se fundava o tema, partiu-se para o enfrentamento direto da questão fulcral 

do trabalho. Procedeu-se à análise da possibilidade de o Estado reparar a prisão 

processual do inocente, não sem antes conceituar o que viria a ser este, 
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diferenciando a prisão ilegal da indevida ou injusta e caracterizando os danos que 

poderiam advir do confinamento cautelar. 

Concluiu-se que a prisão processual tem caráter excepcionalíssimo, 

exigindo extrema cautela do julgador quando da averiguação da presença de seus 

pressupostos. Por esse fato, quando advém sentença penal absolutória com 

reconhecimento da inocência do réu e, a fortiori, quando sequer se apuram, ao longo 

do inquérito policial, indícios necessários ao oferecimento de Denúncia, resta 

caracterizado o dano injusto e, portanto, reparável. 

Para que o Estado deva indenizar a vítima de prisão processual, basta a 

simples verificação de três elementos, a saber: a ação ou omissão do agente, o 

dano injusto e o nexo causal entre este ou alguma daquelas. 

Não há necessidade de demonstração de culpa ou dolo para que o 

Estado venha a responder pelo dano. Todavia, acaso se verifique que o magistrado 

agiu com dolo ou mediante fraude, com o fim de prejudicar o direito à liberdade de 

outrem, e somente nessa hipótese, será ele também responsável pela reparação 

dos danos, podendo ser acionado pelo lesado ou pelo próprio Estado, 

regressivamente. 

Em suma síntese, o Estado responderá objetivamente pelos danos 

materiais e morais advindos da segregação cautelar indevida, ilegal ou injusta; o juiz 

que a determina, subjetivamente, nos estritos termos admitidos por nossa legislação. 
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