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“O homem acusado de delito, encarcerado 

e depois absolvido, não deveria trazer 

consigo nenhuma nota de infâmia. Quantos 

romanos acusados de delitos gravíssimos, e 

depois considerados inocentes, foram 

reverenciados pelo povo e honrados com 

magistraturas! Por que razão, pois, é tão 

diferente, em nossos dias, a absolvição de 

um inocente?” 

Cesare Beccaria 



RESUMO 

 

 

O presente estudo tem por objeto a análise da possibilidade de o Estado responder civilmente 

pelos danos causados ao indivíduo que tenha cumprido determinado tempo de prisão 

provisória e que, a posteriori, seja absolvido e tenha reconhecida a sua inocência. No debate 

do tema, discorrer-se-á sobre as modalidades de prisão provisória previstas na legislação 

brasileira, seus pressupostos, objetivos e os danos que dela podem emergir, bem como sobre a 

evolução histórica da responsabilidade extracontratual do Estado, desde a Idade Média até os 

dias atuais, e as teorias sobre a responsabilização por atos executivos, legislativos e 

jurisdicionais. Comprovar-se-á que a responsabilidade do Estado por atos jurisdicionais é 

objetiva.  Abordar-se-á o instituto da detração penal em relação ao tempo de prisão provisória 

cumprido em outro processo. Estabelecer-se-á, por fim, um conceito de inocente para fins 

reparatórios. 

 

Palavras-chave: Prisão provisória. Inocente. Indenização. Responsabilidade civil do Estado. 



ABSTRACT 

 

 

The present study aims to analyze the possibility of the State having to answer civil liabilities 

due to the harm done to a person who, after having served certain temporary prison time, is 

absolved a posteriori, and is declared innocent. During the theme debate it will be discussed 

the several modalities of temporary prison under Brazilian law, their requirements, goals and 

damages which may arise thereof, as well as the historical evolution of the extracontractual 

responsibility of the State, since the middle ages until present days, and the theories about the 

responsabilization of executives, legislatives and juridical acts. It will be proved that the 

State’s responsibility for juridical acts is objective. The institution of penal detraction will be 

dealt in relation to the temporary prison time served under a different lawsuit. At last it will be 

establish a concept of innocent regarding damage reparation. 

 

Key words: Temporary prison. Innocent. Reparation. Civil responsibility of the State. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A liberdade física do indivíduo constitui um dos dogmas do Estado Democrático 

de Direito, de maneira que a restrição ao direito de liberdade deve obedecer a parâmetros de 

legalidade estrita, sobretudo quando se trata de prisão provisória. 

Diante do princípio da presunção de inocência, esposado no art. 5º, LVII da 

Constituição Federal, segundo o qual “ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória”, a custódia cautelar representa providência 

excepcional, somente justificada em situações de extrema necessidade. Faz-se imprescindível, 

portanto, a obediência às formalidades essenciais previstas em lei para a adoção de cada uma 

das modalidades de prisão provisória previstas na legislação brasileira. 

Contudo, torna-se cada vez mais comum a decretação de prisões provisórias sem a 

devida observância dos requisitos ensejadores da medida, em resposta à sociedade, que clama 

por uma justiça rápida e severa. Nesse contexto, a prisão provisória transforma-se em 

verdadeiro cumprimento antecipado da pena, violando o princípio da presunção de inocência 

e do devido processo legal. 

Ocorre que, ao contrário do que se pensa, o uso indiscriminado das modalidades 

de prisões provisórias previstas na legislação brasileira acarreta graves riscos para a sociedade 

na medida em que ameaça de forma precária o direito à liberdade de todos os cidadãos. 

Ademais, o atual sistema prisional brasileiro não oferece grandes chances de ressocialização 

aos presos, os quais, na verdade, tendem a corromper-se ainda mais. 

Não se pode, portanto, admitir que uma medida de natureza excepcional torne-se 

regra sob o manto da insegurança generalizada e da ineficiência do Poder Público na 

prevenção e repressão de crimes. 

A decretação de qualquer modalidade de prisão provisória exige o máximo 

cuidado, pois, caso incida sobre um inocente, obviamente causará danos materiais e morais de 

dimensões imensuráveis, ainda que sejam boas as condições do cárcere, o que, 

definitivamente, é raro no Brasil. 

Fernando da Costa Tourinho Filho sobre isso assevera que a prisão provisória é 

“providência odiosa, pois todos sabemos o perigo que representa a prisão do cidadão antes de 



ter sido reconhecido definitivamente culpado. E se vier a ser absolvido? Se o for, por certo o 

Estado, titular do direito de punir, não tinha nenhuma pretensão punitiva, e, se não havia 

pretensão, a que título ficou preso? Quem lhe indenizaria os prejuízos morais e materiais 

decorrentes de uma prisão injusta?”
 1
 

Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo analisar a possibilidade de 

o Estado ser compelido a indenizar seus jurisdicionados nos casos de prisão provisória 

seguida de absolvição com reconhecimento da inocência do acusado. 

Com efeito, é um disparate deixar sem reparação a prisão provisória de um 

inocente, enquanto o indivíduo condenado é beneficiado com o cômputo do tempo de prisão 

provisória no tempo total de pena privativa de liberdade ou da medida de segurança imposta 

ao final da sentença condenatória. 

O primeiro capítulo deste estudo é dedicado ao exame da evolução da 

responsabilidade extracontratual do Estado desde a Idade Média até os dias atuais, bem como 

das teorias acerca da responsabilização por atos administrativos, legislativos e jurisdicionais. 

No segundo capítulo serão abordadas as diversas modalidades de prisão provisória 

previstas na legislação brasileira, seus fundamentos e pressupostos, buscando, sobretudo, 

estabelecer as diferenças existentes entre a prisão sem pena e a prisão-pena. 

No terceiro e derradeiro capítulo será analisada a aplicação do instituto da 

detração penal em relação ao tempo de prisão provisória cumprido em outro processo. 

Comprovar-se-á a inaplicabilidade deste instituto em relação a crimes cometidos 

posteriormente ao encarceramento cautelar. Por fim, será estabelecido um conceito de 

inocente para fins reparatórios, posto que a mera absolvição, a nosso ver, não enseja o direito 

à indenização. 

                                                 
1
 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Da prisão e da liberdade provisória, in Revista Brasileira de 

Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, vol. 7, p. 73. 



1 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

 

 

1.1 Responsabilidade civil. Noções 

 

 

De acordo com a natureza da norma jurídica aplicável, o gênero responsabilidade 

jurídica se divide basicamente em três espécies: penal, civil e administrativa. Em princípio, as 

responsabilidades são independentes, uma vez que as normas jurídicas que as contemplam são 

autônomas entre si. Contudo, nada obsta que uma mesma conduta viole, simultaneamente, 

normas de naturezas diversas e a conseqüência será a conjugação de diferentes tipos de 

responsabilidade. 

O vigente Código Civil, em seu artigo 186, prevê a seguinte regra: “Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. O mesmo diploma legal averba 

ainda, no artigo 927: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo”. Trata-se de uma regra genérica, aplicável tanto à responsabilidade 

extracontratual como à contratual. A contratual decorre do descumprimento de uma obrigação 

contratual implícita ou explícita. Na extracontratual, o agente infringe um dever legal. Nesta, 

inexiste vínculo jurídico entre a vítima e o causador do dano no momento em que este comete 

o ato ilícito. 

A responsabilidade civil, objeto do presente estudo, impõe ao agente a obrigação 

legal de reparar o dano causado a outrem, por uma ação ou omissão culposa ou dolosa, ou por 

determinação legal. 

A análise dos artigos supratranscritos evidencia, pois, como elemento essencial da 

responsabilidade civil a ação ou omissão, dolosa ou culposa. 

Configura-se também como elemento essencial da responsabilidade civil o dano 

experimentado pela vítima. Sem comprovação do dano, não há que se falar em 

responsabilidade civil. Nas palavras de José dos Santos Carvalho Filho
2
, “o agente só é 

civilmente responsável se sua conduta, ou outro fato, provocar dano a terceiro”. 

                                                 
2
 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 19. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2008. p. 492. 



Os danos indenizáveis podem ser de natureza patrimonial ou moral. O dano 

patrimonial ou material é aquele que repercute no patrimônio do ofendido, causando-lhe 

efetiva diminuição. O dano moral, por sua vez, afeta a esfera interna da vítima. Neste último 

tipo de dano, o fato causado pelo agente provoca um abalo psicológico ao lesado. Trata-se, 

portanto, de um dano de natureza extremamente subjetiva. 

A esse respeito, oportuno ressaltar a possibilidade de cumulação das indenizações 

por dano moral e dano material oriundos do mesmo fato, conforme entendimento pacífico do 

Superior Tribunal de Justiça esposado na Súmula nº 37
3
. 

Exige-se ainda para a configuração da responsabilidade civil o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão do agente e o dano verificado. Se o dano ocorreu, mas 

sua causa não está relacionada com a conduta do agente, não há relação de causalidade e, 

consequentemente, obrigação de indenizar. 

A responsabilidade civil subdivide-se ainda em subjetiva ou objetiva, de acordo 

com a necessidade ou não de comprovação de culpa do agente para o surgimento do dever de 

indenizar a vítima. 

A responsabilidade subjetiva determina que o agente causador do dano somente 

será responsabilizado se restar provado que agiu com dolo ou culpa. A comprovação da culpa 

do agente configura aqui pressuposto necessário para a responsabilização deste. Em outras 

palavras, inexistindo culpa, não há que se falar em responsabilidade. 

Contudo, em alguns casos, não se exige comprovação da culpa para que o agente 

seja obrigado a reparar o dano causado. Trata-se da responsabilidade objetiva, que se satisfaz 

apenas com a verificação da ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre este e a 

conduta do agente. Neste panorama, ocorrido o fato ensejador da responsabilidade civil e 

perpetrado o dano ao lesado, tem este o direito de exigir do agente a reparação dos prejuízos, 

independentemente de culpa. 

O presente trabalho cingir-se-á à responsabilidade extracontratual do Estado, isto 

é, às hipóteses em que o Estado é civilmente responsável pelos danos que seus agentes 

causarem a terceiros. Oportuno salientar que o Estado, por si só, como pessoa jurídica de 

direito público, não pode causar danos a ninguém. 

                                                 
3
 STJ, Súmula nº 37 – São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. 



No que tange à responsabilidade estatal, a legislação vigente adotou a teoria da 

responsabilidade civil objetiva, segundo a qual o Estado será compelido a indenizar o 

particular sempre que configurado o dano e o nexo de causalidade, independentemente de 

culpa ou dolo por parte do agente, conforme será analisado mais detidamente a seguir. 

 

 

1.2 Evolução da responsabilidade civil do Estado 

 

 

O Estado, como pessoa jurídica de direito público, é titular de direitos e 

obrigações, sujeitando-se às normas jurídicas tanto quanto os particulares. Certo é que, se o 

ordenamento jurídico pátrio impõe a todos o dever de reparar os danos causados a terceiros, 

não seria razoável que o Estado permanecesse isento dessa obrigação. 

Destarte, o Estado está obrigado a ressarcir eventuais danos que seus agentes, por 

atos ou omissões, no exercício de suas funções, causarem a particulares. 

Definindo responsabilidade estatal, Celso Antônio Bandeira de Mello
4
 afirma que: 

 

Entende-se por responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado a obrigação 

que lhe incumbe de reparar economicamente os danos lesivos à esfera juridicamente 

garantida de outrem e que lhe sejam imputáveis em decorrência de comportamentos 

unilaterais, lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos. 

 

Oportuno ressaltar que se faz cogente o preenchimento de alguns requisitos para a 

configuração da responsabilidade civil do Estado, a saber, a conduta lesiva do agente, no 

exercício de suas funções; a ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre a conduta do 

agente e o dano verificado. 

Não obstante a responsabilidade extracontratual do Estado seja hoje amplamente 

admitida por todas as nações civilizadas, sua aceitação não se deu imediatamente. Na verdade, 

esta responsabilidade, hoje consagrada na legislação em vigor como objetiva, foi objeto de 

grandes e lentas transformações até atingir o estágio atual. 

                                                 
4
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 

937.  



É de grande importância compreender as diversas fases da evolução da 

responsabilidade estatal para entender em que contexto se deu o desenvolvimento da 

responsabilidade civil do Estado no Direito Brasileiro. 

Faremos, pois, um apanhado sucinto das principais teorias que marcaram a 

evolução da responsabilidade estatal ao longo dos anos. 

 

 

1.2.1 Teoria da irresponsabilidade 

 

 

Durante um longo período, prevaleceu no mundo ocidental a idéia de que o 

Estado não tinha qualquer responsabilidade pelos atos praticados por seus agentes. A teoria da 

irresponsabilidade civil do Estado foi defendida por muitos autores, desde o advento do 

Estado Moderno até meados do século XIX, sob os mais diversos argumentos, tais como: o 

Estado é soberano e está sempre acima do súdito; o Estado cria as normas, razão pela qual 

seria impossível que ele mesmo as violasse; o Estado atua para atender ao interesse de todos e 

não pode ser responsabilizado por isso 

A presente teoria excluía a responsabilidade civil do Estado sob o fundamento da 

soberania, própria dos Estados absolutistas, traduzida nas premissas de que o Estado era o 

Príncipe (l’État c’est moi) e que o Rei não erra (the King can do no wrong). Todos os atos 

praticados pelo Estado eram, em princípio, legais. Os particulares lesados eram, portanto, 

obrigados a suportar o prejuízo.  

Sustentava-se que o Estado e seus agentes eram pessoas distintas, e, por isso não 

poderia ser exigida daquele reparação pelos danos causados por estes. Ademais, qualquer 

responsabilidade atribuída ao Estado absolutista significaria colocá-lo no mesmo patamar dos 

súditos, o que evidenciava um desrespeito a sua soberania. Desta forma, a teoria da 

responsabilidade civil, por muito tempo, regulou apenas as relações entre particulares. 

Algum tempo depois, passou a se admitir a responsabilidade do Estado em 

determinadas situações. Contudo, essas raras exceções à irresponsabilidade civil do Estado 

eram revestidas de elementos que acabavam por complicar a real responsabilização do Estado 

e careciam de aplicação prática. 



A esse respeito, Celso Antônio Bandeira de Mello
5
 afirma: 

 

O princípio da irresponsabilidade do Estado era temperado em suas consequências 

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”.  

 

Deve-se observar que a “garantia administrativa dos funcionários” determinava 

que as ações contra os funcionários estavam condicionadas a uma prévia autorização do 

próprio Estado, que raramente a concedia. 

Restava, portanto, ao particular lesado apenas ingressar com uma ação contra o 

próprio funcionário causador do dano quando e se o Estado assim permitisse. O Estado jamais 

era demandado. Ademais, em muitos casos, a ação de indenização restava frustrada pela 

insolvência econômica do agente, o que inviabilizava o ressarcimento da vítima. 

Com o advento do Estado de Direito, o qual determinava que ao Estado deveriam 

ser atribuídos os direitos e obrigações comuns às pessoas jurídicas, a teoria da 

irresponsabilidade foi sendo superada. Nesse sentido, vejamos lição do professor José dos 

Santos Carvalho Filho
6
: 

 

Esta teoria não prevaleceu por muito tempo em vários países. A noção de que o 

Estado era o ente todo-poderoso, confundida com a velha teoria da intangibilidade 

do soberano e que o tornava insuscetível de causar danos e ser responsável, foi 

substituída pela do Estado de Direito, segundo o qual deveriam ser a ele atribuídos 

os direitos e deveres comuns às pessoas jurídicas. 

 

Atualmente não mais se admite a teoria da irresponsabilidade estatal. As duas 

últimas nações a abandonarem-na foram os Estados Unidos, por meio do Federal Tort Claim 

Act, de 1946, e a Inglaterra, com o Crown Proceeding Act, em 1947. Oportuno destacar que 

essa teoria nunca foi aceita no Brasil. 

 

 

 

                                                 
5
 MELLO. Op. cit., p. 945.  

6
 CARVALHO FILHO. Op. cit., p. 494. 



1.2.2 Teorias civilistas 

 

 

Superada a teoria da irresponsabilidade estatal, no século XIX, foram adotadas as 

teorias civilistas, que, baseadas nos princípios do Direito Civil e na idéia de culpa, defendiam 

a responsabilidade estatal no caso de ação culposa por parte de seus agentes. 

 

 

1.2.2.1 Teoria dos atos de gestão e atos de império 

 

 

No albor da teoria civilista, também chamada de teoria subjetivista, preocupava-se 

em distinguir os atos de gestão e os atos de império para fins de responsabilização do ente 

estatal. Entendia-se que, nos casos em que o Estado ocupasse uma posição de supremacia em 

relação aos seus administrados, não haveria responsabilidade e, consequentemente, o dever de 

reparar os danos causados a terceiros. 

Os atos de gestão seriam aqueles que o Estado pratica como se fosse um 

particular, submetendo-se assim ao regime de responsabilização civil. Por seu turno, os atos 

de império, decorrentes do poder soberano estatal, seriam aqueles que o Estado pratica 

quando faz uso das suas prerrogativas do regime de direito público, não podendo, por isso, 

haver responsabilidade pelos seus atos lesivos a terceiros. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro
7
 distingue os atos de império dos atos de gestão 

nos seguintes termos: 

 

Numa primeira fase, distinguia-se, para fins de responsabilidade, os atos de império 

e os atos de gestão. Os primeiros seriam os praticados pela Administração com todas 

as prerrogativas e privilégios de autoridade e impostos unilateral e coercitivamente 

ao particular independentemente de autorização judicial, sendo regidos por um 

direito especial, exorbitante do direito comum, porque os particulares não podem 

praticar atos semelhantes; os segundos seriam praticados pela Administração em 

situação de igualdade com os particulares, para a conservação e desenvolvimento do 

patrimônio público e para a gestão de seus serviços. 

 

                                                 
7
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 525 e 526. 



Nesta fase, a responsabilização do Estado era admitida apenas sobre os atos de 

gestão, jamais sobre os atos de império vez que estes eram praticados pelo Rei e o Rei não 

erra (the King can do no wrong). Em outros termos, ao produzir um ato de gestão, o Estado 

poderia ser civilmente responsabilizado por eventuais danos causados no desempenho de suas 

funções, desde que houvesse culpa por parte do agente estatal, mas se fosse o caso de ato de 

império o Estado estaria isento de responsabilização. 

Como o Estado equiparava-se aos particulares ao praticar atos de gestão, aplicava-

se à responsabilidade estatal as mesmas normas e princípios que regiam a responsabilidade 

dos particulares, isto é, as normas de Direito Civil. 

Essa forma de atenuação da antiga teoria da irresponsabilidade do Estado tornou-

se insustentável, pois, na prática, era difícil distinguir se o ato era de gestão ou de império, 

diante da personalidade una e indivisível do Estado. 

 

 

1.2.2.2 Teoria da culpa civil 

 

 

Diante dos inconvenientes da distinção entre atos de gestão e atos de império, 

surge a teoria da culpa civil, a qual determinava que a responsabilidade civil do Estado 

exsurgia da culpa – lato sensu – individual, da qual se poderia apontar, com precisão, o agente 

causador do dano. O Estado estaria, portanto, obrigado a ressarcir o particular, caso provado 

que o dano ocorreu por culpa do agente. 

Entendia-se que o Estado mantinha uma relação de preposição com seus agentes, 

por isso, equiparava-se a responsabilidade estatal à do patrão pelos atos dos empregados ou 

prepostos decorrentes da ação ou omissão destes. Aplicavam-se, portanto, os princípios 

subjetivos da culpa civil à responsabilidade estatal. 

Contudo, o famoso arrêt Blanco, no qual a jurisprudência francesa decidiu que a 

responsabilidade do Estado não poderia ser regida pelos princípios de Direito Civil, 

representou o primeiro passo para que a responsabilidade estatal passasse a ser regida por 

princípios próprios, dada as suas peculiaridades. No caso em questão, o Estado francês foi 

condenado a indenizar os danos causados à família Blanco em razão da menina Agnès Blanco 



ter sido colhida por um trem da Companhia Nacional Manufatureira de Fumo do Estado 

francês. 

Desta feita, a teoria da culpa civil também se revelou insuficiente para aferir a 

responsabilidade estatal. As normas de direito privado, não raras vezes, mostravam-se inaptas 

e insuficientes a solucionar adequadamente os conflitos que envolviam a responsabilidade do 

Estado. A doutrina passou então a defender que a responsabilidade do Estado deveria ser 

regida por princípios próprios, dadas as suas peculiaridades. 

 

 

1.2.3 Teorias publicistas 

 

 

No ensejo de que a responsabilidade estatal fosse regida por princípios próprios, 

surgiram as teorias publicistas, que defendem a responsabilidade civil do Estado 

independentemente de demonstração de culpa do agente ou do próprio Estado, entre as quais 

se destacam a teoria da culpa administrativa ou da culpa do serviço e a teoria do risco, 

desdobrada, por alguns autores, em teoria do risco administrativo e teoria do risco integral. 

 

 

1.2.3.1 Teoria da culpa administrativa 

 

 

A teoria da culpa administrativa, também conhecida por teoria da culpa anônima 

do serviço, desvincula a responsabilidade do Estado da culpa subjetiva do agente público. 

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

anônima do serviço público, isto é, quando o serviço prestado não funcionar, funcionar mal ou 

funcionar tardiamente. Verificada uma dessas três hipóteses, seria possível pleitear 

indenização em face do Estado. Caberia ao terceiro lesado comprovar apenas a “culpa do 

serviço”, não tendo que demonstrar a culpa do agente público, nem sequer identificá-lo. 

Portanto, o Estado passa a ser responsável pelos danos sofridos pelos particulares 

independentemente da verificação de culpa de um agente público específico. 



Oportuno ressaltar que a teoria da culpa administrativa não se trata de 

responsabilidade objetiva, como alguns doutrinadores defendem, e, sim, subjetiva, pois cabe à 

vítima comprovar que o fato danoso decorreu do mau funcionamento do serviço e que, 

portanto, o Estado atuou culposamente. Impõe-se à vítima o ônus de provar o elemento culpa. 

Além do injusto prejuízo, deve comprovar a “culpa do serviço” para fazer jus à indenização. 

Nesse sentido, destacam-se os ensinamentos de Di Pietro
8
: 

 

A falta do serviço podia consumar-se de três maneiras: a inexistência do serviço, o 

mau funcionamento do serviço ou o retardamento do serviço. Em qualquer dessas 

formas, a falta do serviço implicava o reconhecimento da existência de culpa, ainda 

que atribuída ao serviço da Administração. Por esse motivo, para que o lesado 

pudesse exercer seu direito à reparação dos prejuízos, era necessário que 

comprovasse que o fato danoso se originava do mau funcionamento do serviço e 

que, em conseqüência, teria o Estado atuado culposamente. Cabia-lhe, ainda, o ônus 

de provar o elemento culpa. 

 

Nesta modalidade de responsabilidade, ainda que comprovada a ausência do 

serviço, o mau funcionamento ou o funcionamento tardio, se o Estado demonstrar que atuou 

dentro dos limites da diligência, da perícia e da prudência que se lhe poderia exigir, restará 

desincumbido de ressarcir os eventuais danos sofridos pelos jurisdicionados, o que jamais 

ocorreria se estivéssemos diante de um caso de responsabilidade objetiva. 

É o que faz notar, Celso Antônio Bandeira de Mello
9
 ao apresentar, em louvável 

lição, algumas possíveis justificativas para essa confusão feita por alguns autores: 

 

É muito provável que a causa deste equívoco, isto é, da suposição de que a 

responsabilidade pela faute du service seja responsabilidade objetiva, deva-se a uma 

defeituosa tradução da palavra faute. Seu significado corrente em francês é o de 

culpa. Todavia, no Brasil, como de resto em alguns países, foi inadequadamente 

traduzida como “falta” (ausência), o que traz ao espírito a idéia de algo objetivo. 

Outro fator que há de ter concorrido para robustecer este engano é a circunstância de 

que em inúmeros casos de responsabilidade por faute de service necessariamente 

haverá de ser admitida uma “presunção de culpa”, pena de inoperância desta 

modalidade de responsabilização, ante a extrema dificuldade (às vezes 

intransponível) de demonstrar-se que o serviço operou abaixo dos padrões devidos, 

isto é, com negligência, imperícia ou imprudência, vale dizer, culposamente. 

Em face da presunção de culpa, a vítima do dano fica desobrigada de comprová-la. 

Tal presunção, entretanto, não elide o caráter subjetivo desta responsabilidade, pois, 

se o Poder Público demonstrar que se comportou com diligência, perícia e prudência 

– antítese da culpa –, estará isento da obrigação de indenizar, o que jamais ocorreria 

se fora objetiva a responsabilidade.  
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Na verdade, a presente teoria constituiu o ponto de partida para a superação das 

teorias subjetivistas, passando-se a adotar a teoria da responsabilidade civil objetiva do 

Estado. 

 

 

1.2.3.2 Teoria do risco 

 

 

A Administração Pública, no desempenho habitual de suas atividades, expõe os 

administrados a diversas situações de risco. Passou-se, então, a defender, que, por ser jurídica, 

política e economicamente mais poderoso que o cidadão, o Estado deveria arcar com o risco 

natural proveniente de suas atividades. 

Percebeu-se que não era justo o Estado responder apenas nos casos em que 

restasse comprovado que procedeu com culpa, devendo também ressarcir os danos oriundos 

da própria atividade estatal. Surgiu, assim, a teoria do risco como fundamento à teoria da 

responsabilidade objetiva do Estado. 

A teoria do risco baseia-se no princípio da equidade dos ônus e encargos sociais, o 

qual determina que os benefícios e os prejuízos decorrentes da atuação estatal devem ser 

repartidos igualmente entre os membros da sociedade. A responsabilização do Estado 

funciona como um mecanismo de compensação do desequilíbrio: os que não sofreram 

prejuízo algum com determinada atividade pública concorrem para a reparação do dano 

através do erário da Fazenda Pública. 

A esse respeito, vejamos lição do professor José dos Santos Carvalho Filho
10

: 

 

Além do risco decorrente das atividades estatais em geral, constituiu também 

fundamento da responsabilidade objetiva do Estado o princípio da repartição dos 

encargos. O Estado, ao ser condenado a reparar os prejuízos do lesado, não seria o 

sujeito pagador direto; os valores indenizatórios seriam resultantes da contribuição 

feita por cada um dos demais integrantes da sociedade, a qual, em última análise, é a 

beneficiária dos poderes e das prerrogativas estatais. 

 

A presente teoria confere mais proteção aos administrados, posto que restam 

dispensados de comprovar a culpa do agente no exercício de suas funções ou a culpa do 
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Estado pela má prestação dos serviços, elementos que dificultavam a reparação dos prejuízos. 

Assim, pela teoria do risco, basta à vítima demonstrar a relação de causalidade entre a ação ou 

omissão estatal e o prejuízo injusto observado. 

Imperioso destacar que a teoria do risco implica a responsabilização do Estado por 

atos ilícitos e lícitos, desde que estes venham a causar, para algum administrado, algum dano 

injusto. 

Em suma, toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, 

independentemente da prova de culpa do agente público responsável, desde que reste 

configurado o nexo causal entre a atividade da Administração e o dano sofrido pelo particular. 

Hely Lopes Meirelles subdivide a teoria do risco em duas modalidades: a do risco 

administrativo e a do risco integral. A principal distinção entre as duas reside no fato de que a 

primeira modalidade admite a existência de atenuantes e excludentes da responsabilidade civil 

do Estado, as quais não são admitidas pela segunda. 

Segundo a teoria do risco integral, o Estado está obrigado a ressarcir todo e 

qualquer dano sofrido pelo particular, ainda que resultante de culpa ou dolo da própria vítima. 

Por seu turno, a teoria do risco administrativo admite que a responsabilidade civil do Estado 

seja afastada nos casos de força maior e culpa exclusiva da vítima. Ademais, em caso de culpa 

concorrente da vítima, entende-se que o Estado deve indenizar na proporção inversa do grau 

de culpa da vítima, isto é, quanto maior a culpa da vítima menor será o valor devido pela 

Administração a título de indenização. Em outras palavras, o Estado será responsabilizado 

apenas pelo dano que efetivamente causar ao particular, podendo invocar em sua defesa 

causas de diminuição ou mesmo de exclusão da responsabilidade. 

Quanto à teoria do risco integral, Hely Lopes
11

 afirma ainda que “é a modalidade 

extremada da doutrina do risco administrativo, abandonada na prática, por conduzir ao abuso 

e à iniqüidade social”. 

No entanto, a doutrina majoritária considera as duas expressões – risco 

administrativo e risco integral – como sinônimas, não havendo, portanto, distinções. Trata-se, 

na verdade, de mera divergência terminológica entre os autores. 
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1.3 Responsabilidade extracontratual do Estado no direito brasileiro 

 

 

Anteriormente, a responsabilidade estatal era regulada pelo Código Civil de 1916, 

em seu artigo 15, o qual dispunha: “As pessoas jurídicas de direito público são civilmente 

responsáveis por atos de seus representantes que nessa qualidade causem danos a terceiros, 

procedendo de modo contrário ao direito ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o direito 

regressivo contra os causadores do dano”. 

Grande parte da doutrina entendia que a norma consagrava a teoria civilista da 

responsabilidade subjetiva em função da expressão “procedendo de modo contrário ao direito 

ou faltando a dever prescrito por lei” transmitir a idéia de que deveria a vítima demonstrar a 

culpa do funcionário para que o Estado respondesse civilmente pelo dano causado. 

As Constituições de 1934 e 1937, nos artigos 171 e 158, respectivamente, 

contemplavam a responsabilidade solidária entre o Estado e seus funcionários pelos prejuízos 

decorrentes de negligência, omissão ou abuso no exercício de seus cargos. 

A teoria da responsabilidade objetiva foi adotada, no Brasil, a partir da 

Constituição de 1946. Nos termos do seu artigo 194, ficou assentado: “As pessoas jurídicas de 

direito público interno são civilmente responsáveis pelos danos que seus funcionários, nessa 

qualidade, causarem a terceiros”. 

Tecendo-se uma comparação entre os dois dispositivos, percebe-se facilmente que 

a Carta de 1946 extraiu da norma os pressupostos que exigiam a prova de culpa, ou seja, a 

expressão que fundamentava a adoção da responsabilidade subjetiva. 

A Constituição de 1946 previu também o direito de regresso contra o funcionário 

causador do dano nos casos de culpa deste. O dolo foi incluído pela Constituição de 1967. 

A vigente Constituição regula a matéria no artigo 37, §6º, com o seguinte teor: 

“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”. 

Em estrita consonância com a Carta Maior, o Código Civil em vigor (Lei 

10.406/02) dispõe, em seu artigo 43, que “as pessoas jurídicas de direito público interno são 

civilmente responsáveis por atos de seus agentes que nessa qualidade causarem danos a 



terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte 

destes, culpa ou dolo”. 

Percebe-se, pois, que a legislação em vigor consagra a teoria da responsabilidade 

civil objetiva do Estado, sob a modalidade do risco administrativo. É o que se infere do texto 

constitucional e tem sido admitido reiteradamente pela jurisprudência, a exemplo do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: 

 

“Responsabilidade Civil do Poder Público – Teoria do Risco Administrativo – 

Exegese. De acordo com o art. 37, §6º, da CF, as pessoas jurídicas de direito público 

respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 

Nosso legislador constitucional adotou a teoria do risco administrativo, e por esta 

não se exige a prova de culpa do agente. São suficientes para caracterizar a sua 

responsabilidade a prova do dano causado pelo agente público e o nexo causal entre 

a ação do agente e os danos”
12

. 

 

Nesse cenário, o Estado será civilmente responsável sempre que um agente 

público, no exercício de suas funções junto à pessoa jurídica de direito público ou de direito 

privado prestadora de serviços públicos, causar um dano a um particular, independentemente 

de demonstração de culpa, seja culpa individual do agente público, seja culpa genérica da 

administração pela falha na prestação do serviço público.  

Oportuno destacar elogiável lição do professor José dos Santos Carvalho Filho
13

 a 

respeito da abrangência do termo agente: 

 

Deve-se considerar, por conseguinte, que na noção de agentes estão incluídas todas 

aquelas pessoas cuja vontade seja imputada ao Estado, sejam elas dos mais elevados 

níveis hierárquicos e tenham amplo poder decisório, sejam elas os trabalhadores 

mais humildes da Administração, no exercício das funções por ela atribuídas. 

Diante disso, são agentes do Estado os membros dos Poderes da República, os 

servidores administrativos, os agentes sem vínculo típico de trabalho, os agentes 

colaboradores sem remuneração, enfim todos aqueles que, de alguma forma, estejam 

juridicamente vinculados ao Estado. Se, em sua atuação, causam danos a terceiros, 

provocam a responsabilidade civil do Estado. 

 

O direito de regresso, também contemplado pela Carta Maior, possibilita ao 

Estado o manejo de uma ação contra o agente causador do dano, a fim de ressarcir-se do 

montante pago a título de indenização ao particular lesado, desde que prove a culpa ou dolo 

da atuação daquele agente. 
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Observa-se, pois, que o ordenamento jurídico pátrio estabelece duas regras: a da 

responsabilidade objetiva do Estado e a da responsabilidade subjetiva do agente. 

O poder estatal divide-se em três tipos de funções: a administrativa, a legislativa e 

a judiciária. A doutrina especializada defende que a obrigação de indenizar decorrente de atos 

administrativos, legislativos e judiciais merece tratamento diverso. 

No que tange aos atos administrativos, tem-se a consagração da responsabilidade 

objetiva do Estado desde a Constituição de 1946, conforme já demonstrado anteriormente. 

Tem-se, portanto, que o Estado apenas se exime da obrigação de ressarcir a vítima quando o 

dano advém de culpa exclusiva desta ou de situações decorrentes de caso fortuito ou força 

maior, em face do rompimento do nexo de causalidade. 

Existem divergências a respeito da incidência de responsabilidade civil do Estado 

em decorrência de atos legislativos, porém, por não constituir objeto de maior interesse para o 

presente estudo, limitar-se-á a tecer algumas considerações. 

Atualmente, prevalece o entendimento de que a responsabilidade por leis 

inconstitucionais depende da prévia declaração de inconstitucionalidade do vício por parte do 

Supremo Tribunal Federal. 

Todavia, mesmo uma lei perfeitamente constitucional, pode vir a causar um dano 

injusto, por isso a doutrina tem admitido a possibilidade de o Estado responder civilmente 

pelos danos provocados por leis de efeitos concretos. 

É o que faz notar Maria Sylvia Di Pietro
14

, quando diz: 

 

Com relação às leis de efeitos concretos (também chamadas de leis materialmente 

administrativas), que atingem pessoas determinadas, incide a responsabilidade do 

Estado, porque, como elas fogem às características da generalidade e abstração 

inerentes aos atos normativos, acabam por acarretar ônus não suportado pelos 

demais membros da coletividade. A lei de efeito concreto, embora promulgada pelo 

legislativo, com obediência ao processo de elaboração das leis, constitui, quanto ao 

conteúdo, verdadeiro ato administrativo, gerando, portanto, os mesmos efeitos que 

este quando cause prejuízo ao administrado, independentemente de considerações 

sobre a sua constitucionalidade ou não. Incide, nesse caso, o princípio da repartição 

dos encargos sociais, como fundamento da responsabilidade civil do Estado. 

 

Com relação aos atos jurisdicionais, doutrina e jurisprudência divergem quanto à 

admissibilidade ou não da responsabilidade pelos danos deles decorrentes. Aqueles que 
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negam a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do Estado baseiam-se, sobretudo, 

nos seguintes argumentos: o Poder Judiciário é soberano, os magistrados têm que agir com 

independência no exercício das funções, sem o temor de que suas decisões possam ensejar a 

responsabilidade do Estado, o magistrado não é funcionário público e, por fim, a indenização 

por dano decorrente de decisão judicial infringiria a regra da imutabilidade da coisa julgada. 

Contudo, ousamos discordar desse entendimento, na medida em que, a nosso ver, 

o artigo 37, § 6º da CF não estabelece nenhuma distinção no que tange à responsabilização do 

Estado no exercício das funções Executiva, Legislativa e Judiciária. A utilização da expressão 

“agente” abrange toda a categoria de pessoas que prestam serviços ao Estado, a qualquer 

título, inclusive o magistrado, quer se entenda este como servidor público, funcionário 

público, agente especial ou sui generis. 

Ademais, tendo em vista que a atividade judiciária está inserida na noção de 

serviço público, se praticado algum ato danoso ao particular, no exercício de suas atribuições, 

estará agindo, igualmente em nome do Estado, conservando, portanto, a obrigação de 

responder civilmente pela indenização. 

Em regra, o ato jurisdicional regular não autoriza a responsabilização do Estado. 

Todavia, existem determinadas situações previstas em lei em que se assegura ao lesado o 

ressarcimento em decorrência desses atos. O Código de Processo Penal, por exemplo, dispõe, 

em seu artigo 630, que “o tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a 

uma justa indenização pelos prejuízos sofridos”. A Constituição Federal, por sua vez, no 

inciso LXXV do artigo 5º, assevera que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, 

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

Ocorre que alguns autores entendem estas como as únicas hipóteses em que 

caberia o direito à indenização; outros defendem a possibilidade de outras manifestações da 

jurisdição penal ensejarem a responsabilização estatal. Parece-nos mais acertado a segunda 

posição em face dos princípios que regem nosso ordenamento jurídico. 

A incorporação, em nosso ordenamento jurídico, do Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos de Nova Iorque, o qual prevê, no art. 9º, nº 5, que “qualquer pessoa 

vítima de prisão ou encarceramento ilegal terá direito à reparação”, reforça a tese da 

responsabilidade estatal por atos jurisdicionais. Com efeito, esse dispositivo, ampliou os 

termos da nossa Constituição Federal, na medida em que abrange toda e qualquer prisão 



configuradora de constrangimento ilegal, e não somente aquela fruto de comprovado erro 

judiciário. 

A esse respeito, Roberto Delmanto Júnior
15

: 

 

Com efeito, indenizar o clássico erro judiciário é muito pouco, já que o vergastado 

Código de Processo Penal, ao pressupor a existência de uma condenação transitada 

em julgado, desconstituída por ação de revisão criminal, deixa de abranger a maior 

gama dos casos de prisões ilegais e/ou injustas, que muitas vezes limitam-se a um 

inquérito policial arquivado ou, então, a um processo trancado através da concessão 

de uma ordem de habeas corpus, ou, ainda, objeto de sentença absolutória, tendo o 

acusado ficado preso provisoriamente. 

 

Nesse sentido, abre-se a possibilidade, por exemplo, de que o preso provisório, em 

sendo julgado inocente, manejar ação indenizatória contra o Estado. É o que se buscará 

comprovar no terceiro e derradeiro capítulo deste estudo. 
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2 PRISÃO PROVISÓRIA 

 

 

A Constituição Federal de 1988, mais precisamente em seu artigo 5º, LVII, 

assevera que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória”. Temos, pois, dentro do rol de direitos e garantias fundamentais, o princípio da 

presunção de inocência refletindo o direito do réu não ser apontado como culpado até o 

deslinde final do processo acusatório, ainda que sejam veementes as provas que pesem contra 

ele. 

Desta feita, aparentemente, nenhuma prisão antes da prolação de decisão 

condenatória se legitimaria perante a Carta Maior. Entretanto, em certas situações, para 

assegurar o resultado útil da persecução penal ou mesmo para evitar que a coletividade seja 

exposta a graves riscos, o ordenamento jurídico pátrio prevê a possibilidade de o suspeito ser 

conduzido ao cárcere antes do julgamento ou mesmo quando não exista ainda processo. 

 

 

2.1 Princípio da presunção de inocência 

 

 

Inicialmente, imperioso salientar não ser objeto do presente trabalho a divergência 

existente entre a correta denominação do princípio ora em análise, por alguns denominado 

princípio da presunção de inocência, por outros princípio do estado de inocência ou, ainda, 

princípio da não-culpabilidade. No entanto, oportuno a ressalva do ilustre professor 

Mirabete
16

, citando Eugênio Florian: 

 

O que se entende hoje, como diz Florian, é que existe apenas uma tendência à 

presunção de inocência, ou, mais precisamente, um estado de inocência, um estado 

jurídico no qual o acusado é inocente até que seja declarado culpado por uma 

sentença transitada em julgado. Assim, melhor é dizer-se que se trata do “princípio 

de não culpabilidade”. Por isso, a nossa Constituição Federal não “presume” a 

inocência, mas declara que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, LVII), ou seja, que o acusado é 

inocente durante o desenvolvimento do processo e esse estado só se modifica por 

uma sentença final que o declare culpado. 
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Não obstante introduzido expressamente em nosso ordenamento apenas com o 

advento da Constituição Federal de 1988, o princípio da presunção de inocência já vinha 

sendo aplicado pela jurisprudência, sobretudo após a adesão do Brasil à Declaração Universal 

dos Direitos do Homem de 1948, que, em seu art. 11, I, assevera que "toda pessoa acusada de 

delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se prove sua culpabilidade, 

conforme a lei e em juízo público no qual sejam asseguradas as garantias necessárias à 

defesa". 

O Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, também 

contemplou o princípio em estudo, em seu art. 8º, I, ao asseverar que: “Toda pessoa acusada 

de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente 

sua culpa". 

Como principais desdobramentos do princípio da presunção de inocência 

podemos enumerar: (a) a inversão do ônus da prova, ou seja, o réu não tem o dever de provar 

sua inocência, cabendo ao Ministério Público ou a parte acusadora comprovar a sua culpa; (b) 

o princípio do in dubio pro reu, o qual vincula a condenação do réu à convicção do 

magistrado de que é ele responsável pelo delito, bastando, para a absolvição, a dúvida a 

respeito da sua culpa; e (c) a adoção de medidas, no curso do processo penal, que acarretem 

menor constrangimento ao imputado e que enseje a menor restrição possível a seus direitos. 

A esse respeito, Fernando Capez leciona
17

: 

 

O princípio da presunção de inocência desdobra-se em três aspectos: a) no momento 

da instrução processual, como presunção legal relativa de não culpabilidade, 

invertendo-se o ônus da prova; b) no momento da avaliação da prova, valorando-a 

em favor do acusado quando houver dúvida; c) no curso do processo penal, como 

paradigma de tratamento do imputado, especialmente no que concerne à análise da 

necessidade da prisão processual. 

 

No que tange às prisões provisórias, objeto do presente estudo, a adoção do 

princípio da presunção de inocência ensejou alguns debates doutrinários acerca da 

constitucionalidade de tais medidas. Inicialmente, sustentou-se a revogação do instituto da 

prisão cautelar pelo art. 5º, LVII da CF. Todavia essa hipótese foi de pronto afastada pelos 

Tribunais pátrios, firmando-se o entendimento de que o princípio em questão não constitui 
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óbice à decretação das prisões provisórias, mas impõe ao juiz a demonstração da presença dos 

pressupostos do fumus delicti e do periculum libertatis para a decretação de tais medidas. 

Desta feita, entende-se hodiernamente que a consagração do princípio da 

presunção de inocência não afasta a constitucionalidade das prisões provisórias, desde que 

preservado o caráter de excepcionalidade de tais medidas e observados os requisitos exigidos 

para a sua decretação. 

 

 

2.2 Prisão-pena e prisão sem pena 

 

 

A prisão nada mais é do que a privação da liberdade de locomoção do indivíduo, 

mediante o recolhimento deste ao cárcere. Pode ser dividida basicamente em duas espécies: 

prisão-pena e prisão sem pena. 

A prisão-pena ou prisão penal é aquela proveniente de sentença penal 

condenatória irrecorrível em que se impõe uma pena privativa de liberdade. Nos dizeres de 

Capez
18

, “trata-se da privação da liberdade determinada com a finalidade de executar decisão 

judicial, após o devido processo legal, na qual se determinou o cumprimento de pena privativa 

de liberdade”. Tem natureza de sanção penal, isto é, destina-se à satisfação da pretensão 

executória do Estado. 

A prisão sem pena compreende a prisão civil, a administrativa, a disciplinar e a 

processual penal. A Constituição Federal, mais precisamente no art. 5º, LXVII, admite uma 

única hipótese de prisão civil, qual seja, a do devedor de alimentos. A prisão administrativa, 

prevista no art. 319 do CPP, é aquela decretada para compelir alguém ao cumprimento de 

certa obrigação. A CF/88 extinguiu a possibilidade dessa modalidade de prisão ser decretada 

por autoridade administrativa. Assim, a prisão administrativa ainda subsiste, no entanto 

somente a autoridade judiciária é competente para decretá-la. A prisão disciplinar, por sua 

vez, é permitida para as transgressões militares e crimes propriamente militares, nos termos 

dos arts. 5º, LXI e 142, § 2º da CF. A prisão processual ou provisória, objeto do presente 

estudo, é decretada antes da prolação da sentença penal condenatória com a finalidade de 
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assegurar o bom desempenho da investigação criminal, do processo penal ou da execução da 

pena, ou ainda de impedir que, solto, o indivíduo cometa outros delitos. 

 

 

2.3 Modalidades de prisão provisória 

 

 

Em rigor, a prisão penal deveria ser a única modalidade de prisão face às garantias 

à liberdade individual positivadas na Carta Maior. Contudo, em alguns casos, surge a 

necessidade de se promover ao encarceramento do acusado antes da sentença. Desta feita, o 

ordenamento jurídico pátrio admite a prisão provisória apenas em situações excepcionais. 

Em se tratando de medida cautelar, a decretação da prisão provisória exige a 

presença de dois requisitos, a saber, o fumus delicti e o periculum libertatis. O primeiro 

consiste na probabilidade da ocorrência de um delito e o segundo na probabilidade de fuga ou 

na periculosidade da liberdade do réu. 

Cumpre destacar ainda que o periculum libertatis deve basear-se em fatos 

concretos, que demonstrem efetivo perigo em manter o acusado em liberdade, sob pena de 

violar o princípio da presunção de inocência.  

O ordenamento jurídico pátrio prevê cinco modalidades de prisão provisória, 

quais sejam: a prisão em flagrante delito (arts. 301 a 310 do CPP), a prisão preventiva (arts. 

311 a 316 do CPP), a prisão temporária (Lei nº 7960/89), a prisão decorrente de decisão de 

pronúncia (arts. 282 e 408, § 1º do CPP) e, por fim, a prisão decorrente de sentença penal 

condenatória recorrível (art. 393, I do CPP). 

 

 

2.3.1 Prisão em flagrante delito 

 

 

Nos dizeres de Fernando Capez
19

, prisão em flagrante delito é “medida restritiva 

de liberdade, de natureza cautelar e processual, consistente na prisão, independentemente de 
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ordem escrita do juiz competente, de quem é surpreendido cometendo, ou logo após ter 

cometido, um crime ou uma contravenção”. 

Essa modalidade de prisão tem por fundamento o inciso LXI do artigo 5º da 

Constituição Federal, segundo o qual “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por 

ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de 

transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”. 

A prisão em flagrante delito constitui, portanto, única exceção à exigência 

constitucional de expedição mandado de prisão pela autoridade judiciária, pois não seria 

plausível impedir alguém de deter, imediatamente, aquele que está cometendo uma infração 

penal (crime ou contravenção penal) por falta de uma ordem judicial. 

Imperioso destacar que essa modalidade de prisão, nos termos do artigo 301 do 

CPP, poderá ser efetuada por qualquer do povo, de acordo com critérios de conveniência e 

oportunidade (flagrante facultativo). No que tange à autoridade policial e seus agentes, impôs 

a lei o dever de prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, sob pena de 

responder criminal e funcionalmente pelo seu descaso (flagrante obrigatório). 

O Código de Processo Penal, em seu artigo 302, enumera as hipóteses de flagrante 

delito, as quais se passa a analisar. 

 

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 o autor da infração; 

IV – é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que 

façam presumir ser ele autor da infração. 

 

Os incisos I e II referem-se ao flagrante próprio ou perfeito, isto é, quando o 

indivíduo é surpreendido no momento em que pratica ou quando acabou de concluir a prática 

da infração penal, o que a doutrina chama de “momento de flagrância”. Nesses casos, há 

grande probabilidade de certeza em relação à autoria e à materialidade do crime, o que reduz 

as possibilidades de prisão de um inocente. 

Por seu turno, os incisos III e IV referem-se, respectivamente, ao flagrante 

impróprio e ao ficto que se consumam com a prisão do indivíduo em “estado de flagrância”, 

ou seja, após a consumação do delito em situação que faça presumir ser ele o autor. O “estado 



de flagrância” consiste no interregno entre o “momento de flagrância” e a prisão do indivíduo, 

desde que não haja cessado a perseguição ou que tenha ele sido encontrado com apetrechos 

que indiquem a autoria delitiva. 

O flagrante impróprio (inciso III), também chamado de flagrante imperfeito ou 

quase flagrante, ocorre quando o agente consegue fugir do local do delito sem ser preso, mas 

é perseguido pela polícia, pela própria vítima ou por qualquer outra pessoa. A lei, de maneira 

absolutamente acertada, utilizou a expressão “logo após”, indicando que a perseguição deve 

iniciar-se imediatamente após a execução do delito e transcorrer sem grandes interrupções, 

sob pena de se frustrar a prisão em flagrante. 

O flagrante ficto ou presumido (inciso IV) é verificado quando o agente, logo 

após a prática do crime, embora não tenha sido perseguido, é encontrado portando 

instrumentos, armas, objetos ou papéis que indiquem, por presunção, ser ele o autor da 

infração. A lei fez uso da expressão “logo depois” indicando também uma situação de 

imediatidade. 

A doutrina elenca ainda outras espécies de prisão em flagrante, dentre as quais 

merecem destaque o flagrante preparado, o flagrante esperado e o flagrante forjado. 

O flagrante preparado, nas palavras Guilherme de Souza Nucci
20

, ocorre “quando 

um agente provocador induz ou instiga alguém a cometer uma infração penal, somente para 

assim poder prendê-lo”. É também chamado de delito de ensaio, delito de experiência ou 

delito putativo por obra do agente provocador. 

Sobre o tema, o Egrégio Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento na 

Súmula 145, nos seguintes termos: “Não há crime quando a preparação do flagrante pela 

polícia torna impossível a sua consumação”. Trata-se, portanto, de uma hipótese de crime 

impossível, previsto no art. 17 do CP, pois, não obstante o meio empregado e o objeto 

material sejam idôneos, há um conjunto de circunstâncias previamente preparadas que 

eliminam a possibilidade da produção do resultado. 

Por sua vez, o flagrante esperado ocorre quando a polícia ou um terceiro é 

previamente avisado sobre a ocorrência de um crime e se dirige ao local informado. Se o fato 

informado efetivamente ocorrer, poderá ser efetuada a prisão em flagrante do agente. Não há 
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que se falar em crime impossível, pois, diversamente do flagrante preparado, não há aqui 

nenhuma situação artificialmente criada. 

Por fim, o flagrante forjado se verifica quando são criadas provas de um crime 

que sequer existe. Ocorre, por exemplo, quando policiais colocam substância entorpecente no 

interior do veículo de um cidadão, para, abordando-o em seguida, conseguir dar voz de prisão 

em flagrante. É evidente que não há crime, trata-se de fato atípico. 

Nas vinte e quatro horas seguintes à prisão, a autoridade policial deverá lavrar e 

encaminhar à autoridade judicial competente o auto de prisão em flagrante, do qual constarão 

as declarações do condutor, das testemunhas que presenciaram o flagrante, bem como do 

próprio indiciado. No mesmo prazo, o preso receberá, mediante recibo, a nota de culpa, 

comunicando-lhe o motivo da prisão, o nome do condutor, das testemunhas e da autoridade 

que lavrou o auto. 

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz de direito deverá, imediatamente, 

analisar o referido auto, verificando se nele consta alguma irregularidade ou nulidade formal 

que provoque o imediato relaxamento da prisão, nos termos do art. 5º, LXV, da CF. Caso 

entenda pela manutenção da prisão por considerá-la legal, deverá o magistrado homologar o 

flagrante e determinar a oitiva do membro do Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, 

para, em seguida, verificada qualquer causa excludente de ilicitude, conceder liberdade 

provisória ao preso, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena 

de revogação. 

Não se verificando qualquer causa excludente da ilicitude, passará o juiz a analisar 

a necessidade e conveniência de manutenção daquela prisão, tomando por base os requisitos 

ensejadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP, mormente quando, em nosso 

ordenamento, a liberdade é a regra e a prisão exceção. 

Nesse cenário, a prisão em flagrante delito tem, inicialmente, natureza 

administrativa, pois o auto de prisão em flagrante é realizado pela autoridade policial, mas 

passa a ter conteúdo jurisdicional, quando o magistrado, tomando conhecimento dela, decide 

mantê-la. 

Em suma, a prisão em flagrante delito, embora realizada sem mandado, está 

sujeita à imediata avaliação do juiz de direito, o qual tem o dever constitucional de relaxá-la, 

se vislumbrar qualquer ilegalidade. 

 



2.3.2 Prisão preventiva 

 

 

Segundo Mirabete
21

, a prisão preventiva “é uma medida cautelar, constituída da 

privação de liberdade do indigitado autor do crime e decretada pelo juiz durante o inquérito 

ou instrução criminal em face da existência e pressupostos legais, para resguardar os 

interesses sociais de segurança”. 

Nos termos do artigo 311 do CPP, essa modalidade de prisão é cabível em 

qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, podendo ser decretada pelo juiz, 

ex officio, a requerimento do Ministério Público, ou do querelante, ou mediante representação 

da autoridade policial.  

Não obstante permitido por lei, é incomum a decretação da prisão preventiva 

durante o inquérito policial. A esse respeito, destacamos louvável lição do professor 

Guilherme de Souza Nucci
22

: 

 

É rara a decretação da prisão preventiva durante a fase de investigação policial, 

sendo por vezes incompreensível que o juiz o faça, pois atualmente existe, como 

medida cautelar mais adequada, a prisão temporária, inçada justamente para os 

crimes mais graves, que estariam a demandar a segregação cautelar do investigado. 

 

 Como toda e qualquer prisão cautelar, a prisão preventiva reveste-se do caráter de 

excepcionalidade, na medida em que somente poderá ser decretada quando estritamente 

necessária para assegurar a eficácia da prestação jurisdicional. Sua decretação depende do 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: prova da existência do delito, indícios 

suficientes de autoria e, no mínimo, uma das quatro situações descritas no artigo 312 do CPP. 

 

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem 

pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para 

assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e 

indício suficiente de autoria. (Grifou-se) 

 

Por certo, o despacho que decreta ou denega a prisão provisória deverá ser 

fundamentado. Contudo, o magistrado não pode se limitar a mera repetição dos termos legais, 
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afirmando simplesmente que “se verificam os requisitos do art. 312 do CPP”. Ao invés, deve 

especificar em quais fatos se baseia para extrair sua decisão. 

Se, ao longo da instrução criminal, desaparecerem as razões que motivaram a 

decretação da prisão provisória do acusado, esta deverá ser revogada. Do mesmo modo, se 

surgirem novas provas que sirvam de fundamento para a decretação da medida cautelar, 

deverá o magistrado assim fazê-lo, nos termos do art. 316 do CPP. 

Mirabete
23

 assim se manifesta sobre o tema: 

 

Não mais presentes os fatores que recomendam a custódia preventiva, não deve ser 

ela mantida só porque a autoria está suficientemente provada e a materialidade da 

infração demonstrada. Assim, se foi decretada apenas para garantir a instrução 

criminal, finda esta não é mais necessária, impondo-se a revogação da medida. 

Evidentemente, não se revoga a prisão preventiva se ainda persistirem as razões do 

seu desencadeamento. Mas ao juiz é facultado, inclusive, modificar seu ponto de 

vista, seja por prova superveniente, seja por nova consideração do assunto. 

Entretanto, a revogação deve-se calcar, e indicar com explicitude, no 

desaparecimento das razões que, originalmente, determinaram a custódia provisória, 

sem desgarrar dos parâmetros traçados pelo artigo 316. 

 

Por fim, deve-se ressaltar que a apresentação espontânea do acusado não pode 

servir de impedimento à decretação da prisão provisória, desde que, por óbvio, estejam 

presentes os requisitos ensejadores de tal medida. 

 

 

2.3.3 Prisão temporária 

 

 

É uma modalidade de prisão provisória que visa a garantir o êxito da investigação 

policial, quando se tratar de apuração de infração penal de natureza grave. 

A prisão temporária foi instituída pela Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, 

em substituição à antiga “prisão para averiguação”, um procedimento policial abolido pelo 

advento da Constituição Federal de 1988. 

De acordo com o artigo 5º, LXI da CF, a prisão deve ocorrer somente diante de 

flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. 
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Tornou-se, portanto, inaceitável que a polícia, arbitrariamente, detivesse pessoas na via 

pública e encaminhasse-as ao distrito policial a fim de verificar se eram procuradas ou não. 

Essa medida privava o cidadão de qualquer garantia contra o recolhimento ao cárcere. 

Nucci
24

, citando Celso de Mello e Celso Bastos, afirma que ainda se admite a 

prisão para averiguação nas transgressões militares e quando houver suspensão momentânea 

das garantias constitucionais, por força do estado de defesa ou de sítio. No mais, constitui 

crime de abuso de autoridade, nos termos do art. 4º, a, da Lei nº 4.898/95, “ordenar ou 

executar medida privativa de liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso 

de poder”. 

A prisão temporária jamais poderá ser decretada ex officio pelo juiz, devendo ser 

requerida mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério 

Público. 

Como regra, sua duração é de cinco dias, prorrogáveis, uma única vez, em caso de 

extrema e comprovada necessidade, por mais cinco. Findo esse prazo, a própria autoridade 

policial deverá proceder à imediata soltura do indiciado, independentemente de expedição de 

alvará de soltura pelo juiz, salvo se decretada a prisão preventiva. A manutenção do 

encarceramento implica abuso de autoridade, conforme disposto no art. 4º, i, da Lei nº 

4.898/95. 

No que tange às situações que autorizam a decretação dessa modalidade de prisão 

provisória, veja-se o disposto no artigo 1º da Lei nº 7.960/89: 

 

Art. 1º. Caberá a 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 §2º); 

b) sequestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1º e 2º); 

c) roubo (art. 157, caput e seus §§ 1º, 2º e 3º); 

d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1º e 2º); 

e) extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, e seus §§ 1º, 2º e 3º); 

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 o resultado morte (art. 267, § 1º); 
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j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal 

qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com o art. 285); 

k) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; 

l) genocídio (arts. 1º, 2º e 3º da Lei n. 2.889, de 1º de outubro de 1956), em 

qualquer de suas formas típicas; 

m) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n. 6.368, de 21 de outubro de 1976); 

n) crimes contra o sistema financeiro (Lei n. 7.492, de 16 de junho de 1986). 

 

Parte da doutrina, a exemplo de Tourinho Filho
25

, defende a incidência de todos 

estes requisitos para a decretação da prisão temporária. Não nos parece prudente, data 

maxima venia, a adoção de tal corrente, visto que esta exigência inviabilizaria a utilização 

dessa medida cautelar. 

Há também quem defenda ser necessária a presença de apenas um dos requisitos 

para a decretação dessa modalidade de prisão provisória. Contudo, essa corrente não deve ser 

acolhida, sob pena de se permitir a prisão de uma pessoa simplesmente por ser suspeita de 

participar de um dos crimes elencados pela lei. 

Qualquer modalidade de prisão provisória tem caráter excepcional, só se 

justificando a sua decretação quando obrigatoriamente presentes o fumus delicti e o periculum 

libertatis. Em relação à prisão temporária, constata-se o primeiro requisito quando houver 

fundada razão que leve a crer na autoria ou participação do réu no rol de crimes descrito no 

inciso III. O segundo requisito, por seu turno, restaria configurado quando presente a causa de 

decretação positivada no inciso I ou no II. 

Diante do exposto, crê-se mais coerente a tese esposada por Nucci, que defende a 

combinação do requisito previsto no inciso I ou II, do art. 1º da Lei nº 7.960/89 com o inciso 

III para viabilizar a custódia cautelar de alguém. Em outras palavras, para a decretação da 

prisão temporária, exige-se a presença do requisito positivado no inciso III e, 

concomitantemente, a presença de um dos requisitos previstos nos incisos I e II, restando, 

desta forma, presentes ambos os requisitos de cautelaridade imprescindíveis à decretação de 

qualquer modalidade de prisão provisória. 

Ressalte-se que o art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90 estende a possibilidade de 

decretação da prisão temporária a todos os delitos nela definidos como hediondos ou 

equiparados, elevando, ainda, o seu prazo para trinta dias, prorrogáveis, uma única vez, por 

igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. 
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2.3.4 Prisão decorrente de decisão de pronúncia 

 

 

O procedimento para apuração dos crimes de competência do Tribunal do Júri é 

dividido em duas fases. Na primeira, relativa ao juízo de admissibilidade do ius accusationis, 

o magistrado irá avaliar se o feito deve ser encaminhado para a segunda fase, julgamento pelo 

júri popular. 

A decisão de pronúncia, nos dizeres de Nucci
26

, “é a decisão interlocutória mista, 

que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri”. 

Prossegue o renomado autor: “Trata-se de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de 

formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento 

de mérito”. 

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, ao prolatar a decisão de pronúncia, deverá o juiz fundamentar a 

necessidade ou desnecessidade da prisão do acusado, baseado em comportamentos atuais do 

réu, a demonstrar a presença do fumus delicti e do periculum libertatis. 

Nesse cenário, o réu solto somente será preso se houver fundado motivo, ou seja, 

quando verificado um dos motivos previstos no artigo 312 do CPP. O réu preso, por sua vez, 

assim continuará, somente se permanecerem os motivos que embasaram a sentença que 

decretou sua prisão anteriormente. A prisão cautelar fundada exclusivamente na pronúncia do 

acusado será flagrantemente ilegal. 
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2.3.5 Prisão decorrente de sentença penal condenatória recorrível 

 

 

O artigo 594 do Código de Processo Penal, expressamente revogado pela Lei nº 

11.719/08, 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”. 

É evidente que tal medida violava o princípio do duplo grau de jurisdição, na 

medida em que impunha o recolhimento do réu ao cárcere como condição para interpor o 

recurso de apelação. 

Ademais, o princípio da presunção de inocência, esposado no art. 5º, LVII, da CF, 

deve ser aplicado mesmo ao réu reincidente ou com maus antecedentes, já que a Carta Magna 

não fez qualquer ressalva nesse sentido. 

Imperioso destacar ainda a situação absurda do réu condenado à pena cujo 

quantum possibilitaria seu cumprimento em regimes distintos do fechado ser obrigado a 

recolher-se preso para apelar da decisão. 

Diante do exposto, a jurisprudência pátria passou a firmar o entendimento acerca 

da necessidade de efetiva demonstração da necessidade da prisão, o que culminou na 

revogação do mencionado dispositivo. Entende-se revogado também, tacitamente, o artigo 

595 do CPP, que declara deserta a apelação em caso de fuga do réu condenado. 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 

nº 347
27

, reconhecendo que a exigência de recolhimento à prisão do condenado para apelar 

excede a razoabilidade e viola o princípio do duplo grau de jurisdição. 

O Supremo Tribunal Federal, com idêntico posicionamento, proferiu diversos 

julgados vedando a aplicação do art. 595 por violar o devido processo legal, a ampla defesa, a 

proporcionalidade e a igualdade de tratamento entre as partes no processo ao excluir da 

apreciação judicial o recurso do réu em função de seu não-recolhimento ao cárcere. Veja-se a 

emenda de algumas decisões nesse sentido: 
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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.
28

 (Grifou-se) 

RECURSO - PRESSUPOSTOS DE RECORRIBILIDADE. Os pressupostos de 

recorribilidade hão de estar ligados ao inconformismo revelado pela parte, ao 

próprio recurso interposto. APELAÇÃO CRIMINAL - DESERÇÃO. Surge 

extravagante ter-se como deserta a apelação ante o fato de o réu condenado 

haver empreendido fuga. APELAÇÃO CRIMINAL - DESERÇÃO - ARTIGO 595 

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. O artigo 595 do Código de Processo Penal 

mostrou-se incompatível com a Constituição Federal de 1988, surgindo, na dicção 

da ilustrada maioria, a ausência de recebimento do preceito, concluindo o relator 

pela inconstitucionalidade.
29

 (Grifou-se) 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PENA DE DESERÇÃO. 

ART. 595, CPP. NÃO-RECEPÇÃO PELA CF/88. OBRIGATORIEDADE DA 

APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A questão de 

direito em debate neste writ consiste na vigência (ou não) da regra contida no art. 

595, do Código de Processo Penal, ou seja, a declaração de deserção da apelação 

quando o réu foge após a interposição do recurso. 2. A previsão de pressuposto 

recursal relacionado à exigência da prisão do condenado para poder apelar 

(CPP, art. 594), na atualidade, se revela violadora dos princípios constitucionais 

do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5° LIV e 

LV), eis que somente se admite a prisão cautelar quando houver a presença dos 

pressupostos e condições da prisão preventiva (CPP, art. 312). 3. O mesmo 

raciocínio é válido na leitura interpretativa do art. 595, do Código de Processo Penal, 

eis que se reconhecida a inconstitucionalidade da exigência de recolhimento do 

condenado à prisão para poder apelar, também o será a norma que repute a fuga 

como causa para a deserção da apelação anteriormente interposta. A fuga, assim, 

seria um pressuposto negativo de admissibilidade do recurso. 4. Não há mais 

legitimidade na restrição à interposição de apelação criminal consistente na 

obrigatoriedade do recolhimento à prisão em razão de sentença condenatória e na 

deserção na eventualidade de fuga do condenado após a interposição da apelação. 5. 

Ordem concedida.
30

 (Grifou-se) 

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSAMENTO. 

POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO RÉU À 

PRISÃO. DECRETO DE CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO PREJUDICADO. 

PRISÃO PREVENTIVA SUBSISTENTE ENQUANTO PERDURAREM OS 

MOTIVOS QUE A MOTIVARAM. ORDEM CONCEDIDA I - Independe do 

recolhimento à prisão o regular processamento de recurso de apelação do 

condenado. II - O decreto de prisão preventiva, porém, pode subsistir enquanto 

perdurarem os motivos que justificaram a sua decretação. III - A garantia do devido 

                                                 
28

 STF – HC 91676 – Min. Relator Ricardo Lewandowski – Publicado no DJE em 24.04.2009 
29

 STF – HC 85961 – Min. Relator Marco Aurélio – Publicado no DJE em 17.04.2009. 
30

 STF – HC 91945 – Min. Relatora Ellen Gracie – Publicado no DJE em 15.08.2008 



processo legal engloba o direito ao duplo grau de jurisdição, sobrepondo-se à 

exigência prevista no art. 594 do CPP. IV - O acesso à instância resursal superior 

consubstancia direito que se encontra incorporado ao sistema pátrio de direitos e 

garantias fundamentais. V - Ainda que não se empreste dignidade constitucional ao 

duplo grau de jurisdição, trata-se de garantia prevista na Convenção Interamericana 

de Direitos Humanos, cuja ratificação pelo Brasil deu-se em 1992, data posterior à 

promulgação Código de Processo Penal. VI - A incorporação posterior ao 

ordenamento brasileiro de regra prevista em tratado internacional tem o condão de 

modificar a legislação ordinária que lhe é anterior. VII - Ordem concedida.
31

 

(Grifou-se) 

 

Destarte, afasta-se do ordenamento a necessidade de recolhimento ao cárcere 

como condição de admissibilidade da apelação. A possibilidade de prisão decorrente de 

sentença penal condenatória recorrível está, portanto, condicionada à verificação de algum 

dos requisitos autorizadores da prisão preventiva positivados no artigo 312 do Código de 

Processo Penal. 
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3 DO DEVER DE REPARAR A PRISÃO PROVISÓRIA DO INOCENTE 

 

 

A prisão provisória daquele que não cometeu crime algum causar-lhe-á 

consideráveis danos materiais e, sobretudo, morais, ensejando, por isso, a responsabilização 

do Estado. 

Imperioso salientar que não se questiona aqui a imprescindibilidade das 

modalidades de prisão provisória, de suma importância para a manutenção da ordem pública 

na medida em que visa à garantia de uma eficaz prestação jurisdicional penal. Contudo, o uso 

indiscriminado de tais instrumentos configura verdadeira antecipação de pena violando o 

princípio da presunção de inocência e do devido processo legal. Certo é que o encarceramento 

cautelar não pode, a pretexto de reconfortar a vítima e a sociedade, ser entendida como uma 

resposta imediata do poder punitivo do Estado. 

Com efeito, a prisão provisória de um indivíduo gera imediatamente na sociedade 

a presunção de culpabilidade acompanhada da sensação de que “a justiça foi feita”, de 

maneira que o relaxamento da prisão provoca extrema revolta por ser entendido como a 

consagração da impunidade. Ainda que o acusado, quando julgado, seja absolvido, permanece 

a dúvida: “Será que ele não é mesmo o culpado? Se foi preso, tinha alguma coisa a ver”. A 

verdade é que a imensa maioria das pessoas desconhece a diferença entre prisão cautelar e 

prisão-pena. 

As prisões provisórias são medidas acautelatórias e, portanto, devem ser utilizadas 

apenas em situações excepcionais, quando a liberdade do acusado representar graves riscos à 

efetiva prestação jurisdicional, posto que a liberdade é a regra. Entretanto, a enorme 

quantidade de presos provisórios no Brasil revela uma realidade alarmante: a prisão 

provisória, que deveria ser exceção, virou regra. Atualmente, cabe ao preso provisório 

demonstrar que não acarretará prejuízos à persecução penal, quando o correto, de acordo com 

a ordem jurídica vigente, seria a comprovação desse risco por parte do Estado. 

Talvez, a aplicação indiscriminada do instituto da prisão provisória decorra da 

certeza do Estado, de que, ao final do processo, a absolvição do réu não lhe conferirá direito a 

qualquer reparação dos danos sofridos. Não há, de fato, qualquer prejuízo ao Estado pelo 

encarceramento cautelar do inocente, legitimando o uso indiscriminado das modalidades de 

prisão cautelar. 



Na verdade, se as prisões provisórias fossem decretadas em absoluta consonância 

com os requisitos autorizadores e apenas em casos em que fossem imprescindíveis, reduzir-

se-ia sensivelmente a probabilidade de encarceramento de um inocente. 

 

 

3.1 Detração penal e prisão provisória em outro processo 

 

 

O Código Penal, em seu artigo 42, prevê o instituto da detração penal, nos 

seguintes termos: “Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o 

tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de 

internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”. 

A detração penal é, portanto, nas palavras de Cléber Masson
32

, “o desconto, na 

pena privativa de liberdade ou na medida de segurança, do tempo de prisão provisória ou de 

internação já cumprido pelo condenado”.  

Em outras palavras: o tempo em que o acusado permaneceu preso durante o 

processo, ou mesmo durante o inquérito, ou permaneceu internado em hospital de custódia ou 

em tratamento psiquiátrico será computado e descontado do tempo total de pena privativa de 

liberdade ou da medida de segurança imposta na sentença condenatória. 

De certa maneira, a detração penal constitui uma forma de reparação pela punição 

precoce do indivíduo, na medida em que o réu condenado é beneficiado com a redução do 

tempo de pena efetivamente aplicado ao final da sentença. 

No entanto, há casos em que o indivíduo cumpre determinado tempo de prisão 

provisória, mas, ao ser julgado, é absolvido. Nesta situação, levanta-se a seguinte dúvida: 

como reparar os danos advindos do encarceramento precoce daquele que não cometeu crime 

algum? 

Há quem defenda a utilização, para fins de detração penal, do tempo de prisão 

provisória cumprido em um processo, no qual o réu foi absolvido, em outro processo, em que 

foi condenado. Contudo, a jurisprudência pátria, de forma absolutamente acertada, firmou 
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entendimento pela inaplicabilidade do instituto da detração penal em relação a crimes 

cometidos posteriormente ao encarceramento cautelar. 

A esse respeito, vejamos o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: 

 

Não é possível creditar-se ao réu, para fins de detração, tempo de 

encarceramento anterior à prática do crime que deu origem à condenação 

atual. Com base nessa jurisprudência, a Turma indeferiu habeas corpus em que se 

pretendia abater da pena aplicada ao paciente período em que este estivera 

anteriormente custodiado. Asseverou-se que, se acolhida a tese da defesa, 

considerando esse período como “crédito” em relação ao Estado, estar-se-ia 

concedendo um “bill” de indenidade
33

. (Grifou-se) 

 

Desta forma, impede-se a criação de um “crédito penitenciário” ou uma “conta 

corrente” em favor do jurisdicionado, o que, absurdamente, permitir-lhe-ia cometer infrações 

penais, mas permanecer impune ao apresentar esse crédito contra o Estado. 

No mesmo sentido, o STJ entende pela inaplicabilidade do instituto da detração 

penal em relação a crimes cometidos posteriormente à prisão provisória, todavia, defende essa 

possibilidade em relação a crimes cometidos em data anterior: 

 

PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 42 DO CÓDIGO 

PENAL. DETRAÇÃO. CRIME COMETIDO POSTERIORMENTE À PRISÃO 

CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 

Na linha de precedentes desta Corte, é inviável aplicar-se a detração em relação aos 

crimes cometidos posteriormente à custódia cautelar. (Precedentes). Recurso 

especial provido.
34

 

 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. CRIMES 

COMETIDOS POSTERIORMENTE À PRISÃO CAUTELAR. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 

1. O instituto da detração penal somente é possível em processos relativos a crimes 

cometidos anteriormente ao período de prisão provisória a ser computado. 

2. Outro entendimento conduziria à esdrúxula hipótese "(...) de 'conta corrente' em 

favor do réu, que, absolvido no primeiro processo, ficaria com um 'crédito' contra o 

Estado, a ser usado para a impunidade de posteriores infrações penais." (in Luiz 

Régis Prado, Curso de Direito Penal Brasileiro, 3ª ed., Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2002, vol. 1, pág. 470). 

3. Recurso improvido.
35

 

 

RECURSO ESPECIAL. PENAL E EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. ARTS. 42 

DO CP E 111 DA LEP. PRISÃO EM FLAGRANTE. CÔMPUTO DE TEMPO. 

CRIME ANTERIOR. 

POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
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1. É admissível a detração do tempo de prisão processual ordenada em outro 

processo em que o sentenciado foi absolvido ou declarada a extinção da sua 

punibilidade, quando a data do cometimento do crime de que trata a execução seja 

anterior ao período pleiteado, como ocorre no caso concreto. 

2.  Recurso especial conhecido e provido
36

. 

 

Ante a inaplicabilidade do instituto da detração penal a crimes cometidos 

posteriormente ao cumprimento de prisão provisória e os inquestionáveis danos causados pela 

custódia cautelar do inocente, resta ao Estado ressarcir o indivíduo que tenha cumprido 

determinado tempo de prisão provisória e que, a posteriori, não seja condenado e tenha 

reconhecida a sua inocência, conforme será melhor analisado nos tópicos a seguir. 

 

 

3.2 Conceito de inocente para fins de reparação civil 

 

 

Estatui o Código de Processo Penal pátrio, em seu artigo 386, sete hipóteses de 

absolvição penal do acusado: 

 

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 que o réu concorreu 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. 

 

Por certo, a absolvição penal do acusado, qualquer que seja a hipótese do 

dispositivo em destaque aplicável ao caso concreto, gerará os mesmos efeitos penais. A 

constatação de qualquer um dos incisos do artigo 386 do CPP implica no reconhecimento 

jurídico da inocência do réu, seja por certeza ou por mera presunção. 
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Contudo, a fundamentação da absolvição do acusado assume papel de suma 

importância no que tange a uma eventual indenização ao inocente que permaneceu preso 

provisoriamente. 

Tendo em vista que o Estado somente pode exercer o ius puniendi quando houver 

prova inequívoca da autoria e materialidade do delito, não é razoável que o acusado seja 

indenizado em todos os casos que implicam absolvição penal. Faz-se, portanto, necessário, 

definir o que vem a ser “inocente” para os fins do presente trabalho. 

No âmbito cível, a inocência do réu não pode ser presumida, devendo ser 

verdadeiramente comprovada para gerar o direito à indenização. Desta feita, apenas os incisos 

I, III e IV configuram as hipóteses incontestes a ensejar indenização pela prisão provisória do 

absolvido. 

A hipótese de absolvição penal prevista no inciso I baseia-se na prova inconteste 

da inexistência do fato. Restando comprovado que o fato imputado ao réu sequer ocorreu, 

conclui-se que ele não cometeu crime algum. Não há, portanto, nesse caso, qualquer dúvida 

quanto à inocência do réu, devendo este ser indenizado pelo encarceramento indevido. 

Raciocínio semelhante ocorre quando a absolvição penal decorre da constatação 

de que o fato cometido pelo acusado não constitui infração penal (inciso III) ou de prova 

inequívoca da não participação do acusado (inciso IV). Tais hipóteses também implicam na 

certeza de inocência do réu e no consequente dever do Estado reparar os danos sofridos. 

No que tange à hipótese de absolvição pela verificação de causas excludentes da 

ilicitude, da culpabilidade e da punibilidade prevista no inciso VI, também ensejaria, a nosso 

ver, a responsabilização civil do Estado, uma vez que caracterizados a ofensa injusta e o nexo 

de causalidade. 

Contudo, a incidência dos incisos II, V ou VII, não obstante implique na 

absolvição penal do réu, não gera o reconhecimento da inocência deste. Nesses casos, a 

absolvição decorre tão somente da aplicação do princípio do in dubio pro reu que impede a 

condenação do acusado quando não há prova inequívoca da autoria e materialidade do delito. 

Conforme já destacado nas laudas anteriores, não seria razoável que a mera absolvição 

ensejasse o direito de reparação ao acusado que ficou preso provisoriamente. Não há, 

portanto, que se falar em responsabilidade do Estado nesses casos, salvo se verificado excesso 

de prazo, falta de motivação da medida ou qualquer outra ilegalidade no encarceramento 

provisório. 



Em sentido contrário, Roberto Delmanto Júnior
37

 defende o direito à reparação 

nos casos de prisão provisória formalmente perfeita, seguida de absolvição, independente do 

fundamento processual penal lançado na sentença. 

Contudo, não nos parece razoável tal entendimento, na medida em que 

possibilitaria o pagamento de indenização ao verdadeiro criminoso que foi absolvido por falta 

de provas, o qual, além de escapar ao braço punitivo do Estado, ainda se locupletaria 

ilicitamente. Assim, a fim de evitar situações como essa, faz-se necessária a certeza de 

inocência do acusado para fins de indenização. 

 

 

3.3 Danos materiais e morais decorrentes do encarceramento provisório 

 

 

A noção de dano envolve a idéia de prejuízo, lesão, deterioração de um bem 

juridicamente protegido. O dano pode atingir a esfera patrimonial ou moral do indivíduo. 

O dano material ocorre quando a lesão provoca diminuição patrimonial, ou seja, 

de natureza econômica, à vítima. Compreende o dano emergente e o lucro cessante, que são, 

respectivamente, a efetiva diminuição no patrimônio da vítima e o que ela deixou perfazer em 

razão do dano sofrido. 

O dano moral, por sua vez, decorre de uma lesão a bem jurídico não patrimonial 

ou extrapatrimonial, tais como a honra, a reputação, o bom nome, a imagem, a saúde, etc. 

A reparação do dano moral, diversamente do que ocorre com o dano material, não 

tem como finalidade a recomposição do patrimônio da vítima, pois não houve, a priori, 

diminuição deste. Com efeito, o que se busca é dar à pessoa lesada uma compensação como 

forma de amenizar a dor advinda do dano. A prestação pecuniária tem, portanto, função 

meramente satisfatória. 

A Constituição Federal, em seu art. 5º, V, assegura o direito à indenização pelos 

danos materiais e morais. Durante algum tempo, julgadores e doutrinadores relutaram em 

reconhecera coexistência do dano material e do dano moral quando originados do mesmo 
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fato. Contudo, atualmente, é pacífico o entendimento favorável à cumulação de indenização 

por danos materiais e morais. 

No que tange aos danos oriundos da prisão provisória, o dano material resta 

configurado pelo fato de o indivíduo encontrar-se privado de exercer sua eventual atividade 

profissional e, consequentemente, de prover o sustento da família. Por certo, a mensuração 

desse dano deverá ser analisada minuciosamente em cada caso concreto, computando-se o 

salário ou rendimentos que o réu deixou de perceber em razão da indevida privação de sua 

liberdade. 

Ademais, são notórios os danos morais causados ao indivíduo conduzido ao 

cárcere antes do julgamento. A prisão provisória afeta a dignidade, a honra, a imagem, a 

reputação, o bom nome que a pessoa mantém perante a sua família e a comunidade onde está 

inserida. Por isso, impõe-se a devida reparação quando não demonstrada a necessidade de 

decretação da prisão processual. 

 

 

3.4 Possibilidades de reparação advinda da prisão ilegal ou indevida 

 

 

Conforme sustentado anteriormente, o Estado deve ser responsabilizado por atos 

danosos perpetrados por agentes que atuem em qualquer uma das suas funções – Executiva, 

Legislativa e Judiciária. Demonstrou-se ainda que os atos judiciais são suscetíveis de produzir 

conseqüências de direito, quando por atuação de seus agentes são causados danos a 

particulares. Nesse cenário, entende-se que o Estado-Juiz conserva igualmente o dever, 

imposto às demais esferas, de indenizar o particular lesado. Com efeito, não seria razoável 

sujeitar o Poder Judiciário a um regramento especial que o isentasse da responsabilidade por 

eventuais danos causados. 

Não obstante uma corrente tradicional do Direito insista em negar a 

responsabilidade do Estado-Juiz, a doutrina moderna vem firmando novo entendimento no 

sentido de impor ao Estado a obrigação de reparar os danos causados a particulares em 

decorrência da atuação dos magistrados, não apenas quando se trata de erro judiciário, mas 

também em qualquer caso de restrição indevida ao direito de liberdade. 



A Constituição Federal, ao garantir o direito à indenização de quem sofreu 

privação de liberdade, aparentemente o fez em nome apenas da denominada prisão indevida, 

nos termos do art. 5º, LXXV: “O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim 

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

A primeira parte do dispositivo limita a indenização à efetiva condenação daquele 

que não era culpado, isto é, quando há equívoco na apreciação dos fatos ou do Direito 

aplicável ao caso, levando o magistrado a proferir sentença passível de revisão. A segunda 

parte refere-se expressamente aos casos em que o indivíduo permanece encarcerado por prazo 

superior ao fixado na sentença condenatória. Submetido, pois, o réu à prisão indevida, fará jus 

ao recebimento de indenização às custas do Estado. 

Não obstante o texto constitucional não contemple expressamente a hipótese da 

prisão ilegal, tem-se discutido muito acerca da responsabilidade civil do Estado nas diversas 

modalidades de prisão provisória, quando determinadas, especialmente, sem que sejam 

observados os requisitos mínimos essenciais à sua decretação. 

Ora, o Brasil tem vivido um verdadeiro festival de prisões cautelares, 

principalmente a temporária, o que afronta o caráter de excepcionalidade destas medidas, que 

exige do magistrado os maiores cuidados possíveis quando de sua aplicação, uma vez que a 

liberdade é a regra e sua restrição exceção. 

De grande relevo ressaltar que as prisões provisórias, se mal manejadas, 

configuram instrumentos processuais graves e perigosos, sujeitando os jurisdicionados a toda 

sorte, mormente quando privados do direito de locomoção em celas abarrotadas que não 

oferecem um mínimo de dignidade. 

A esse respeito, Agapito Machado
38

 tece as seguintes considerações:  

 

[...] quanto ás medidas cautelares pessoais no processo penal porque está em jogo a 

liberdade do cidadão, o juiz deve adotar redobrada cautelar 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. 

 

Diante do exposto, é inconcebível excluir do âmbito da responsabilidade civil do 

Estado justamente a hipótese mais freqüente de constrangimento ao direito de locomoção, 
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qual seja, a ilegalidade da prisão surgida no bojo das prisões provisórias, em virtude da 

interpretação puramente gramatical do dispositivo. Ademais, não há qualquer óbice no texto 

constitucional à possibilidade do Estado vir a indenizar o particular também por prisões 

ilegais. 

Deve-se, portanto, entender que o art. 5º, LXXV da CF tem caráter genérico, 

abrangendo todo tipo de prisão, quer advinda de sentença condenatória, quer se trate de 

providência meramente cautelar. 

Comunga deste entendimento o Supremo Tribunal Federal, conforme se observa 

na decisão abaixo colacionada: 

 

Erro judiciário. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Direito à indenização por 

danos morais decorrentes de condenação desconstituída em revisão criminal e de 

prisão preventiva. CF, art. 5º, LXXV. C.Pr.Penal, art. 630. 1. O direito à indenização 

da vítima de erro judiciário e daquela presa além do tempo devido, previsto no art. 

5º, LXXV, da Constituição, já era previsto no art. 630 do C. Pr. Penal, com a 

exceção do caso de ação penal privada e só uma hipótese de exoneração, quando 

para a condenação tivesse contribuído o próprio réu. 2. A regra constitucional não 

veio para aditar pressupostos subjetivos à regra geral da responsabilidade fundada 

no risco administrativo, conforme o art. 37, § 6º, da Lei Fundamental: a partir do 

entendimento consolidado de que a regra geral é a irresponsabilidade civil do Estado 

por atos de jurisdição, estabelece que, naqueles casos, a indenização é uma garantia 

individual e, manifestamente, não a submete à exigência de dolo ou culpa do 

magistrado. 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 judiciário stricto sensu, mas de evidente falta objetiva do serviço público 

da Justiça. 
39

 (Grifou-se) 

 

Além disso, é possível enquadrar o dever de reparação da prisão ilegal na regra 

contida no art. 37, § 6º da Constituição Federal, uma vez que, segundo melhor doutrina, o 

termo agente abrange todos aqueles que agem em nome do Estado, em qualquer de suas 

esferas: Executivo, Legislativo e Judiciário.  

Tem-se ainda a possibilidade de reparação da prisão provisória do inocente, ainda 

que decretada em conformidade com os pressupostos e requisitos exigidos em lei, levando-se 

em conta o conceito de “inocente” abordado anteriormente, uma vez que presentes a ação do 

agente, o dano injusto e o nexo de causalidade, requisitos suficientes a ensejar a 

responsabilização objetiva do Estado. 
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A prisão em flagrante pode ser efetuada por qualquer pessoa que presenciar a 

ocorrência de um delito, sem que haja qualquer ordem judicial. Conforme já visto no capítulo 

anterior, os tipos de flagrante de maior relevo para a doutrina são o próprio, o impróprio, o 

presumido e o preparado. 

Nos casos de flagrante próprio, a certeza em relação à materialidade e à autoria do 

crime é quase absoluta, sendo, portanto, muito difícil advir uma sentença absolutória. No 

entanto, no flagrante impróprio e no presumido há risco de o acusado ser, na verdade, 

absolutamente inocente, nada tendo a ver com o delito investigado. Desta feita, a constatação 

da inocência do flagranteado enseja o direito à indenização. 

No tocante à prisão preventiva, é prática comum a sua decretação através de 

decisões cuja fundamentação consiste em mera reprodução de termos legais ou utilização de 

expressões vagas e genéricas, o que não deveria ocorrer, sendo mais frequente o 

encarceramento indevido de inocentes. Entende-se cabível, portanto, a responsabilização do 

Estado pela prisão preventiva do inocente. 

Na verdade, filia-se à corrente que defende a responsabilização civil irrestrita do 

Estado em relação a todas as modalidades de prisão provisória perpetradas contra inocente, 

conforme conceito estabelecido em tópico anterior. Deu-se maior destaque à prisão em 

flagrante e à preventiva por constituírem as modalidades mais comuns na prática. 

A jurisprudência é ainda relutante quando se trata de conceder indenização a 

inocentes, vítimas de prisões provisórias, sob o fundamento de que o Estado efetua prisões 

processuais em nome da manutenção da ordem e da pacificação social, no exercício do ius 

puniendi. Alega-se também que o Estado não teria condições de arcar com uma infinidade de 

indenizações que seria obrigado a pagar se todos os inocentes submetidos à prisão provisória 

tivessem esse direito. 

Todavia, não se pode esquecer que “se cada cidadão tem obrigações a cumprir 

para com a sociedade, a sociedade tem igualmente obrigações a cumprir para com cada 

cidadão, pois a natureza de um contrato social consiste em obrigar igualmente as duas partes 

contratantes” 
40

. Assim, o cidadão se submete à lei visando ao bem da coletividade, cabendo a 

esta, por sua vez, arcar com os prejuízos injustamente causados àquele teve parcela de sua 

liberdade violada. 
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O sofrimento injustamente imposto ao jurisdicionado, ainda que sob a égide da lei 

e na busca do bem coletivo, deve ser reparado na medida em que não pode recair sobre alguns 

cidadãos todo o ônus decorrente do contrato social. 

Ademais, conforme já explicitado anteriormente, se fossem devidamente 

observados todos os requisitos essenciais para a decretação de cada modalidade de prisão 

provisória, poucas pessoas fariam jus à indenização por parte do Estado na medida em que se 

reduziria a probabilidade de se prender um inocente. 

A esse respeito, o STJ já proferiu decisão equiparando a situação do acusado 

submetido à prisão provisória e posteriormente absolvido à do condenado por erro judiciário 

ou daquele que permaneceu preso além do tempo fixado na sentença: 

 

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. 5°, 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 non egent probationem). 

3. O pedido de indenização por danos 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. 2°, 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 lebertatis, inscreveu no rol das 

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 

do sucumbente. 

6. Recurso especial desprovido
41

. 

 

Ante todo o exposto, entende-se que o Estado deverá responder pelos danos 

materiais e morais advindos da prisão provisória do inocente sempre que não forem 

devidamente observados os requisitos ensejadores de tal medida, bem como em caso de 

sentença absolutória com reconhecimento da inocência do réu. 
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Oportuno destacar louvável lição de Roberto Delmanto Júnior
42

: 

 

Somente quando respeitados os direitos de cada um dos cidadãos, indenizando-se, 

em termos individuais, aqueles que tenham sofrido danos materiais e/ou morais em 

função de prisões decretadas de forma arbitrária, mantidas em desacordo com as 

nossas leis, ou, ainda, embora formalmente legais, injustas, postos que seguidas de 

absolvição, é que o Estado acabará efetivamente respeitando os ditames de nossa 

Constituição da República, reafirmando, portanto, aqueles valores atinentes ao 

respeito ao cidadão, ínsitos a uma verdadeira democracia. 

 

Por fim, no que tange ao quantum indenizatório, deve ser suficiente para coibir o 

uso indiscriminado do instituto da prisão provisória, bem como dirimir, eis que jamais terá o 

condão de suprimir, a irreparável supressão da liberdade de alguém inocente. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Conforme demonstrado ao longo do presente trabalho, a responsabilidade 

extracontratual do Estado atravessou uma lenda e gradual evolução, desde a Idade Média, 

época em que vigorava a tese da irresponsabilidade estatal, passando pela responsabilidade 

subjetiva até chegar à teoria da responsabilidade objetiva, hoje admitida por todas as nações 

civilizadas. 

Não obstante ainda seja tema recorrente nas discussões doutrinárias, no que tange 

especificamente à hipótese de reparação oriunda da prisão provisória de inocente, o tema 

carece de manifestações tanto da doutrina quanto da jurisprudência. 

A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, sob a modalidade do risco 

administrativo, consagrada pelo nosso ordenamento jurídico vigente, determina a 

responsabilização estatal sempre que um agente público, no exercício de suas funções, causar 

dano ao particular, independente da verificação da culpa do agente em relação ao evento 

danoso.  

Não obstante alguns autores ainda defendam a tese da irresponsabilidade estatal 

por atos do Poder Judiciário, embasada nos argumentos da soberania e da coisa julgada, nos 

parece mais razoável a admissão da responsabilidade civil objetiva, com base nos artigos 5º, 

LXXV e 37, §6º da Constituição Federal. Demonstrou-se que os atos jurisdicionais, assim 

como os administrativos, geram responsabilidade civil objetiva do Estado. 

Posteriormente, passou-se à análise das modalidades de prisões provisórias 

previstas na legislação brasileira, procurando, a priori, ressaltar o caráter de excepcionalidade 

de tais medidas, as quais exigem extrema cautela quando da verificação da presença de seus 

requisitos, uma vez que traz sequelas definitivas para o indivíduo e para a sociedade. 

Deste modo, não nos parece razoável permitir que a indevida restrição ao direito 

de liberdade perpetrada contra o inocente possa ficar sem reparação. Quando advém sentença 

penal absolutória ou quando sequer se apuram, ao longo do inquérito policial, indícios 

necessários ao oferecimento da denúncia, resta configurado o dano injusto e, portanto, 

passível de reparação. Comprovada a inocência do acusado que tenha cumprido determinado 

tempo de prisão provisória, deve, pois, o Estado indenizar-lhe pela indevida e injusta violação 

ao seu direito de liberdade. 



Diante do exposto, não pretendemos esgotar o tema que versa sobre a 

responsabilidade civil do Estado pela prisão provisória do inocente, ao contrário, almejamos 

abrir passagem para que outros possam desenvolver estudo mais aprofundado sobre assunto 

tão complexo e tão polêmico que se torna fascinante. 
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