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“A liberdade consiste em poder
fazer tudo que não prejudique o próximo:
assim, o exercício dos direitos naturais de
cada homem não tem por limites senão
aqueles que asseguram aos outros
membros da sociedade o gozo dos
mesmos direitos. Estes limites apenas
podem ser determinados pela lei.

Todo acusado é considerado
inocente até ser declarado culpado e, se
se julgar indispensável prendê-lo, todo o
rigor desnecessário à guarda da sua
pessoa deverá ser severamente reprimido
pela lei.”

(Declaração de Direitos do Homem

e do Cidadão).
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RESUMO

O presente estudo busca analisar a possibilidade de o Estado ter o dever de reparar
os danos sofridos pelo indivíduo que teve contra si decretada uma das modalidades
de prisão processual contempladas no Direito brasileiro e, ao final da ação penal,
não é condenado. Serão abordadas a evolução das teorias sobre a responsabilidade
do Estado e o instituto da prisão, especialmente a prisão processual e suas
modalidades. Por fim, busca-se alcançar a solução apropriada à questão
considerando-se os princípios constitucionais do processo e contemplando-se o
princípio da proporcionalidade como fundamento da discussão.

Palavras-chave: Prisão Processual. Absolvição. Responsabilidade civil do Estado.
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ABSTRACT

This study aims to analyze the possibility of the State be responsible for
compensating the damage sustained by the individual who has suffered a kind of
prison procedure contemplated under Brazilian law, and at the end of the
prosecution, is not condemned. It approaches the evolution of theories of state
responsibility and the prison, particularly the prison and its procedural rules and
modalities. Finally, it seeks to achieve the appropriate solution to the issue,
considering the constitutional principles of the process and the principle of
proportionality as a basis for discussion.

Keywords: Procedural prison. State’s civil responsibility. Acquittal.
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INTRODUÇÃO

Cada sociedade busca dar efetividade aos direitos que contempla. No

entender de Konrad Hesse e sua Teoria da Força Normativa da Constituição, a

interpretação constitucional deve atualizá-la com a vivência de valores pela

comunidade, de modo que os preceitos constitucionais obriguem as consciências e

tenham sua efetividade reconhecida. A Constituição Brasileira, nesse diapasão,

assume uma postura de proteção expressa dos direitos e garantias individuais, o

que, historicamente, justifica-se, ante a sua elaboração após mais de vinte anos de

relativização e inobservância dos direitos individuais e da dignidade da pessoa

humana. É neste contexto que melhor se compreende uma das garantias individuais

constitucionais pertinentes ao presente tema, prevista no artigo 5°, inciso LXXV da

Lei Maior, segundo a qual “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário,

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

O referido dispositivo constitucional garante ao cidadão proteção em

face do erro judiciário, prevendo o dever de indenização do Estado em razão do ato

jurisdicional. É possível vislumbrar, contudo, a possibilidade de o investigado,

durante a persecução penal, ter contra si decretada prisão cautelar, respondendo ao

processo ou a parte dele em cárcere e, no deslinde da ação penal, venha a ser

absolvido.

Questiona-se inevitavelmente se a referida situação está protegida sob o

manto do dispositivo constitucional em comento.

Nesse diapasão, busca o presente trabalho discorrer sobre as prisões

processuais e os danos dela originados, questionando-se especificamente se o

Estado tem responsabilidade civil sobre os danos sofridos pelo indivíduo que se

submeteu a uma modalidade de prisão processual e, ao final da ação penal, foi

considerado inocente. Em outros termos, questiona-se se a decisão que decretou a

prisão processual configura erro judiciário, tendo em vista a posterior absolvição.

Para obter resposta satisfatória ao questionamento, analisar-se-á, no

primeiro capítulo, o instituto da responsabilidade civil do Estado, sua evolução

histórica e a teoria adotada no Direito brasileiro. Tratar-se-á especificamente da
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responsabilidade civil decorrente de atos legislativos e judiciais, notadamente os

jurisdicionais, emanados dos magistrados, que traduzem a função jurisdicional

estatal. Em seguida, será brevemente conceituado o dano e apontados seus meios de

reparação.

No segundo capítulo, serão abordadas as prisões processuais.

Inicialmente, serão tecidos alguns comentários sobre prisão e sua natureza, bem

como enfatizada a distinção entre prisão-pena e prisão sem pena. Em seguida,

adentrar-se-á no tema das prisões processuais propriamente, apontando-se seus

pressupostos e suas modalidades.

Por fim, no terceiro capítulo, passa-se a enfrentar o tema efetivamente,

utilizando-se dos conceitos até então formulados para se obter uma solução que

observe as normas constitucionais e infraconstitucionais atinentes à matéria, os

princípios orientadores do Direito Processual Penal, harmonizando-se com o

ordenamento jurídico pátrio.
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1 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

1.1 Considerações gerais

A noção de responsabilidade deriva da ideia de resposta, vocábulo

oriundo da expressão latina respondere, com o sentido de responder, replicar.

Desse modo, quando o Direito disciplina a responsabilidade, pauta-se na hipótese

de que alguém deve responder perante a ordem jurídica pela prática de determinado

fato, que acarretou em prejuízo a outrem.

A referida ideia está intimamente associada à amplíssima e de difícil

delimitação finalidade do Direito, aqui compreendida, ainda que intuitivamente,

como responsável por reger as relações sociais e promover o bem social. Das

relações sociais desenvolvidas diuturnamente é possível que surjam conflitos de

interesses e, mais ainda, que a conduta de um indivíduo acabe por interferir na

esfera de direitos de outro.

No dizer de Carvalho Filho1, esses dois pontos – o fato e a sua

imputabilidade a alguém – constituem pressupostos inafastáveis do instituto da

responsabilidade. Acrescenta ainda que:

No que diz respeito ao fato gerador da responsabilidade, não está ele
atrelado ao aspecto da licitude ou ilicitude. Como regra, é verdade, o fato
ilícito é que acarreta a responsabilidade, mas, em ocasiões especiais, o
ordenamento jurídico faz nascer a responsabilidade até mesmo de fatos
lícitos. Nesse ponto, a caracterização do fato como gerador da
responsabilidade obedece ao que a lei estabelecer a respeito.

O fato gerador da responsabilidade varia de acordo com a natureza da

norma que o contempla, e dessa variação derivam diversas espécies de

responsabilidade. A responsabilidade penal surge da consumação de fato previsto

em norma penal, a responsabilidade civil, igualmente, nasce quando a referida

norma é de natureza civil. Por fim, se a norma é administrativa, a responsabilidade

será administrativa.

1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 19. ed. rev., ampl. e
atualiz. até 31/12/2007. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p.491.
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Pretende-se abordar a responsabilidade civil especificamente, que pode

surgir da relação entre pessoas de direito privado, mas também das relações de

natureza extracontratual das quais o Estado seja parte.

Preliminarmente, pode-se afirmar que a responsabilidade civil se traduz

na obrigação de reparar danos patrimoniais e se exaure com a indenização. Como

obrigação patrimonial, é independente da criminal e da administrativa, podendo

com estas coexistir, desde que a conduta viole, simultaneamente, normas de

naturezas diversas.

Nesse diapasão, compreende-se atualmente que a responsabilidade civil

do Estado surge quando um agente público, no exercício de suas funções ou a

pretexto de exercê-las, causa danos a terceiros. Nessa hipótese, o Poder Público é

responsável por reparar o dano causado ao administrado, naturalmente

hipossuficiente diante da robusta máquina estatal.

Meirelles2, que denomina o instituto Responsabilidade Civil da

Administração Pública, vaticina que:

Responsabilidade civil da Administração é, pois, a que impõe à Fazenda
Pública a obrigação de compor o dano causado a terceiros por agentes
públicos, no desempenho de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las.
É distinta da responsabilidade contratual e da legal.

Mello3 justifica que, como qualquer outro sujeito de direitos, o Poder

Público pode vir a figurar na situação de quem causou prejuízo a alguém, do que

lhe resulta a responsabilidade de recompor os agravos decorrentes da ação ou

omissão lesiva. Define ainda 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.

2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 35. ed. atualizada. São Paulo:
Malheiros, 2009, p. 655.

3 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 21. ed. rev. e atual. até a
EC 52 DE 8.3.2006. São Paulo: Malheiros, 2006, p.947.
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Di Pietro4 destaca a natureza extracontratual da responsabilidade estatal,

consignando que, na relação de natureza contratual, há princípios e dispositivos

específicos a serem observados, que regem os contratos administrativos. Considera

ainda imprópria a denominação responsabilidade civil da Administração Pública, já

que esta não é dotada de personalidade jurídica.

1.2 Evolução

Os conceitos apresentados, ainda que atualmente válidos e satisfatórios a

conceituar amplamente o instituto ora estudado, não são atemporais, isto porque

nem sempre foi admitida a responsabilização do Estado pelas condutas de seus

agentes.

Observa-se no estudo acerca das teorias sobre a responsabilidade estatal

por danos causados aos administrados uma evolução constante, partindo da menor

responsabilização, caracterizada pela Teoria da Irresponsabilidade, vigente no

Estado Moderno, consubstanciada na célebre frase de Luís XIV (L’État c’est moi),

evoluindo com a Teoria da Responsabilidade Subjetiva e da Falta do Serviço, até a

Responsabilidade Objetiva, fundada na teoria o risco administrativo, conforme se

analisará mais detidamente adiante.

As diversas teorias sido divididas e conceituadas de formas distintas

pelos doutrinadores, tendo em vista a dificuldade na delimitação do tema,

notadamente a linha tênue que muitas vezes distingue seus aspectos.

Cahali5 e Di Pietro6 definem as teorias sobre a responsabilidade do

Estado em três grupos: teoria da irresponsabilidade, teorias civilistas e teorias

publicistas. Meirelles7, a seu turno, acrescenta, após o princípio da

irresponsabilidade, a responsabilidade com culpa. Carvalho Filho8 adota divisão

mais especificada das diferentes correntes, apontando a irresponsabilidade do

Estado, a teoria da responsabilidade com culpa, a teoria da culpa administrativa e,

4 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.638.
5 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade civil do estado. 2. ed. ampl., rev. e atual. São Paulo:

Malheiros, 1995.
6 DI PIETRO, op. cit. 2009, p. 639.
7 MEIRELLES, op. cit. 2009, p.656.
8 CARVALHO FILHO, op. cit. 2008, p. 494-495.
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por fim, a teoria da responsabilidade objetiva.

Pretende-se, assim, analisar perfunctoriamente as correntes

representantes da evolução da teoria da responsabilidade civil do Estado até a

contemporaneidade.

1.2.1 A irresponsabilidade do estado

Na origem do Direito Público, de modo geral, vigia a teoria da

irresponsabilidade do Estado. Até meados do século XIX, sob o domínio dos

governos absolutistas, a ideia que prevalecia era de que o Estado não tinha qualquer

responsabilidade pelos atos praticados por seus agentes. Essa teoria refletia as

condições políticas vigentes à época, baseadas na divinização dos monarcas e na

regra da infalibilidade real, traduzida pela máxima - “Le roi ne peut mal faire” ou

“The king can do no wrong” - que se estendia a seus representantes, bem como na

restrita atuação do Estado Liberal nas relações entre particulares.

Segundo Vedel (apud MELLO9):

L’idée selon laquelle la puissance publique doit répondre des dommages
qu’elle cause, si naturelle qu’elle nous paraisse, ne s’est pas installée
sans rencontrer de résistance. A l’origine elle se heurtait au principe
selon lequel, l’État, étant souverain, ne pouvait mal faire, au moins
lorsqu’il agissait pour voie d’autorité.

Para Mello10, a ideia segundo a qual o Poder Público deve responder por

danos que vem a gerar, por mais natural que pareça, não se instalou sem encontrar

resistência. A princípio, ela se conflitava com a ideia segundo a qual o Estado,

sendo soberano, não podia agir mal.

A teoria da irresponsabilidade encontra-se plenamente superada, uma vez

que o Estado Liberal cedeu lugar, gradativamente, ao Estado de Direito, ao qual

cabe ser titular de direitos e deveres próprios das pessoas jurídicas. As duas últimas

nações que a sustentavam, os Estados Unidos e a Inglaterra, abandonaram-na,

respectivamente, através do Crown Proceeding Act, em 1947, e do Federal Tort

9 MELLO, op. cit. 2006, p. 955.
10 Id. ibid. 2006.
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Claims Act, em 1946.

1.2.2 A responsabilidade do estado

Superada a teoria da irresponsabilidade estatal, a partir da segunda

metade do século XIX, a responsabilidade do Estado, ainda que mitigada, começou

a se expandir continuamente. Inicialmente foi contemplada a responsabilidade

subjetiva, vinculada à existência de culpa na atividade estatal.

Consoante lição de Mello11:

Responsabilidade subjetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a
alguém em razão de um procedimento contrário ao Direito – culposo ou
doloso – consistente em causar um dano a outrem ou em deixar de
impedi-lo quando obrigado a isto.

A constante expansão da responsabilidade estatal acarretou ainda na

evolução da responsabilidade subjetiva para a objetiva, pautada tão somente no

nexo de causalidade entre o comportamento administrativo e o evento danoso. Será

analisada adiante a evolução mencionada, através das teorias em que se

consubstanciou.

1.2.3 Teoria da responsabilidade com culpa

A teoria da responsabilidade com culpa, ou seja, pautada na

responsabilidade subjetiva do Estado, substituiu gradativamente a teoria da

irresponsabilidade. Segundo ela, o Poder Público deveria se responsabilizar pela

conduta culposa de seus agentes que culminassem em prejuízos aos administrados.

Todavia, essa responsabilidade não era irrestrita e dependia da natureza

da atitude estatal: ato de império ou ato de gestão.

Através dos atos de império o Poder Público age de forma imperativa

sobre os administrados, impondo-lhes obrigações. São coercitivos, posto que

decorrem do poder soberano do Estado.

11 MELLO, op. cit. 2006, p. 956.
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Quando o Estado atua no mesmo plano jurídico dos particulares,

voltando-se para a gestão da coisa pública, pratica atos de gestão.

No âmbito da teoria da responsabilidade com culpa, se o Estado

praticasse ato de gestão, poderia ser civilmente responsabilizado. Entretanto, se

praticasse ato de império, decorrente da própria soberania, não haveria

responsibilização, já que a situação seria regida por normas de direito público.

A maior crítica que se faz à presente teoria está associada à dificuldade

de distinguir os atos de império dos atos de gestão, o que gerou grande

inconformismo em sua vigência, assemelhando-se a uma irresponsabilidade

disfarçada. Outrossim, via de regra, os atos que costumavam culminar em prejuízos

mais gravosos aos administrados eram os de império, já que os atos de gestão

possuíam alcance relativamente limitado.

Consoante lição de Cahali12 reconhece-se que:

Seguindo a linha de evolução no sentido do reconhecimento do dever de
reparação, a doutrina foi pouco a pouco marchando para a meta de
afirmação do princípio da responsabilidade civil e, abolindo a distinção
entre os atos jure imperii e os atos jure gestionis, sustentou pura e
simplesmente a obrigação da reparação pelos danos causados aos
particulares.

1.2.4 Teoria da culpa administrativa

A teoria da culpa administrativa representa o primeiro estágio de

transição entre a doutrina subjetiva da culpa civil e a teoria do risco administrativo,

de natureza objetiva, que a sucedeu.

A referida teoria, consagrada pela doutrina de Paul Duez, leva em

consideração a falta do serviço para determinar a responsabilidade da

Administração. É prescindível a identificação do agente estatal causador do dano,

bastando a comprovação do mau funcionamento do serviço público, pelo que a

teoria ficou também conhecida como Falta do Serviço (faute du service).

Nesse sentido, preleciona Meirelles13 que:

12 CAHALI, op. cit. 1995, p. 19.
13 MEIRELLES, op. cit. 2009, p.657.
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Já aqui não se indaga da culpa subjetiva do agente administrativo, mas
perquire-se a falta objetiva do serviço em si mesmo, como fato gerador da
obrigação de indenizar o dano acusado a terceiro. Exige-se, também, uma
culpa especial da administração, a que se convencionou chamar de culpa
administrativa.

A falta do serviço pode se consumar sob três modalidades: a inexistência

do serviço, o mau funcionamento do serviço ou o retardamento do serviço.

Em qualquer dessas hipóteses, a falta do serviço acarreta o

reconhecimento do elemento culpa e, consequentemente, a responsabilidade estatal.

Todavia, o onus probandi cabe ao lesado, que almeja a reparação dos prejuízos

sofridos, pelo que esta teoria ainda é muito gravosa ao administrado atingido.

Arremata Mello14, parafraseando Laubadère15 que:

Em suma: a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento,
inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado
pelos danos daí decorrentes em agravo dos administrados. Portanto, a
culpa individual passa a ser apenas uma das modalidades que ensacham
responsabilização do Estado.

1.2.5 Teoria da responsabilidade objetiva

Após a teoria da culpa administrativa, os Estados contemporâneos

passaram a adotar a teoria da responsabilidade objetiva do Estado.

Essa forma de responsabilidade dispensa a culpa do agente em relação ao

fato danoso, bastando a comprovação da relação causal entre o fato e o dano.

Consigna Carvalho Filho16 que:

Não há dúvida de que a responsabilidade objetiva resultou de acentuado
processo evolutivo, passando a conferir maior benefício ao lesado, por
estar dispensado de provar alguns elementos que dificultam o surgimento
do direito à reparação dos prejuízos, como, por exemplo, a identificação
do agente, a culpa deste na conduta administrativa, a falta de serviço etc.

14 MELLO, op. cit. 2006, p. 957.
15 “La faute administrative peut revêtir l’un ou l’autre des deux aspects suivants: Elle peut, d’une

part, consister em une faute individuelle, comise par un agent qu’il est possible d’identifier [...]. »
« Mais la faute administrative peut également consister en une faute anonyme dont l’auteur
n’apparait pas d’une manière claire sous la forme d’un fonctionnaire identifiable : c’est le service
dans son ensemble qui a mal fonctionné [..]) » (LAUBADÈRE, André de. Traité élementaire de
droit administratif. 3. ed. v.I, LGDJ, p. 614).

16 CARVALHO FILHO, op. cit. 2008, p. 495.
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Mello17, ao contextualizar o tema com suas primeiras manifestações, no

Direito francês, leciona que:

Ampliando a proteção do administrado, a jurisprudência administrativa da
França veio a admitir também hipóteses de responsabilidade estritamente
objetiva, isto é, independentemente de qualquer falta ou culpa do serviço,
a dizer, responsabilidade pelo risco administrativo ou, de todo modo,
independente de comportamento censurável juridicamente.

Para que se configure a responsabilidade objetiva, ressaltando-se que a

característica mais marcante dessa teoria é a prescindibilidade de culpa do agente

público, devem ser observados três requisitos.

O primeiro deles é a ocorrência de fato administrativo, assim

considerado qualquer conduta estatal, seja ela legítima ou ilegítima, comissiva ou

omissiva, que se configura quando o agente atua dentro de suas funções ou fora

delas, mas a pretexto de exercê-las. Assim, o fato é tido como administrativo,

quando, ainda que lícito, causar dano a terceiros pela má escolha do agente,

caracterizando-se a culpa in eligendo, ou pela má fiscalização da atividade, ou

culpa in vigilando.

O segundo requisito consiste na existência de dano, que pode ser de

natureza patrimonial ou moral, ambos indenizáveis. É de bom alvitre salientar que

cabe ao lesado comprovar efetivamente o sofrimento de dano para que seja cabível

sua devida reparação.

Por fim, o último pressuposto a compor o trinômio da responsabilidade

objetiva é o nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano. É necessário

que a atuação do agente estatal, ainda que dispensável sua identificação, tenha sido

responsável pela consumação do dano. Não é cabível a composição do dano pela

Administração se, ainda que ocorrido fato administrativo, aquele tenha advindo de

fato distinto.

Por essa razão não se pode imputar ao Estado a responsabilidade por

todos os danos sofridos pelos indivíduos, sobretudo quando decorrem de fato de

terceiro ou com participação da própria vítima. Sustentar tal possibilidade

significaria admit ir como fundamento da responsabilidade objetiva a teoria do risco

17 MELLO, op. cit. 2006, p. 960.
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integral, que ainda será detidamente analisada.

Na verdade, a responsabilidade objetiva encontra supedâneo na teoria do

risco administrativo. A referida teoria leva em consideração que o Estado possui,

notadamente, maiores prerrogativas e maior poder jurídico, econômico e político

que o administrado. Por ser detentor de maior poder, passou-se a considerar que o

Estado deve arcar com o risco inerente a suas várias atividades. Do maior poder

derivam maiores responsabilidades, bem como maiores possibilidades de invadir a

esfera de direitos de terceiros, sobretudo tendo em vista a indissociável relação

administração-administrado.

Assim, para compensar o dano que o administrado venha a sofrer quando

lhe tiver sido imposto ônus não percebido pelos demais, o Estado responderá, bem

como toda a coletividade que, mediatamente, concorrerá, através do erário público,

para cuja formação todos contribuem.

Salienta-se ainda que, mesmo dispensada a prova da culpa do Poder

Público, é lícito a este demonstrar, por outro lado, a participação da vítima na

ocorrência do fato danoso. Demonstrada a culpa total ou parcial, o Estado poderá se

eximir integral ou parcialmente da indenização.

Meirelles18 aponta como fundamentos da mencionada teoria o risco e a

solidariedade, que, pela sua objetividade, culmina na justiça distributiva, razão pela

qual tem sido amplamente adotada nos Estados modernos, dentre estes o Brasil.

Carvalho Filho19, tecendo comentários sobre os princípios que a

orientam, acrescenta que:

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 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. Verifica-se,
portanto, que os postulados que geraram a responsabilidade objetiva do
Estado buscaram seus fundamentos na justiça social, atenuando as
dificuldades e impedimentos que o indivíduo teria que suportar quando
prejudicado por condutas de agentes estatais.

18 MEIRELLES, op. cit. 2009, p.657.
19 CARVALHO FILHO, op. cit. 2008, p.496.
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A teoria da responsabilidade objetiva, por ter em conta diversos aspectos

políticos e sociais concernentes à relação entre Poder Público e sociedade,

conforme já mencionado, tem sido amplamente adotada nos Estados modernos.

1.2.6 Teoria do risco integral

Muito embora a teoria ora estudada não tenha aplicabilidade, sendo

apontada, notadamente, no âmbito doutrinário, cumpre conceituá-la, ainda que

perfunctoriamente.

A teoria do risco integral, segundo doutrina majoritária20 21 é a

modalidade extremada da teoria do risco administrativo. Por essa forma radical de

responsabilidade, o Poder Público fica obrigado a responder por todo e qualquer

dano sofrido pelos administrados, independentemente de ter lhe dado causa. Não

são aqui considerados os requisitos que sustentam a responsabilidade objetiva, já

que não importa a ocorrência efetiva de qualquer ação ou omissão estatal.

À luz desse postulado, o Estado seria, em outras palavras, uma

“seguradora universal” de toda a sociedade, o que, tendo em vista as críticas tecidas

contra a teoria, culminaria em nefastas consequências.

Outras críticas são formuladas contra o risco integral, devendo ser

ressaltada aquela que enfatiza a dissociação entre mencionada teoria e a realidade

fática e normativa dos Estados modernos que adotam a responsabilidade objetiva.

Carvalho Filho a desconsidera completamente por entender tratar-se de

um “monstro jurídico”, e por não conseguir encontrar o menor fundamento jurídico

em tal exagero22. Gasparini23 entende que a teoria afigura-se injusta, justificando

sua não aplicação em qualquer país.

20 Nesse sentido, CAHALI, op. cit. 1995, p.38 ; MEIRELLES, op. cit. 2009,p.658.
21 CARVALHO FILHO (op.cit. 2008, p. 496) afirma, sobre o risco administrativo, que “alguns

autores o denominam risco integral; outros empregam esta última expressão para indicar uma forma
exagerada e absurda forma de responsabilidade, na qual todo e qualquer prejuízo do indivíduo
acabaria tendo que ser reparado pelo Estado.”

22 Id. ibid. 2008, p. 496.
23 GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p.1.031.
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No que tange à sua aplicabilidade, Meirelles24 assegura que a referida

teoria jamais fora adotada no Direito brasileiro:

Essa teoria jamais foi acolhida entre nós, embora haja quem sustente sua
admissibilidade no texto das Constituições da República (Mário Masagão
e Octávio de Barros). Contestamos formalmente esse entender, que se
desgarra da doutrina acolhida pelo nosso Direito e se divorcia da
jurisprudência que se formou acerca do citado dispositivo constitucional,
consagrador da teoria objetiva, mas sob a modalidade do risco
administrativo, e não do risco integral.

Ressalta-se que, em que pese à distinção em sua organização e

abordagem entre os administrativistas pátrios e estrangeiros, as teorias brevemente

analisadas não seguiram necessariamente uma ordem cronológica nos Estados em

que foram adotadas, não se podendo concluir a prevalência da teoria da

responsabilidade objetiva sobre todas as outras. Ao contrário, em diversos Estados

encontra-se ainda presente, mesmo que de forma mitigada, a teoria da culpa

administrativa, associada à responsabilidade objetiva, no que tange à

responsabilização estatal por danos causados por caso fortuito ou força maior.

Por outro lado, observa-se que a irresponsabilidade e o risco integral,

sabidamente as mais extremadas, têm sido completamente desprezadas por não se

adequarem, segundo uma interpretação sociológica e histórica, aos anseios sociais e

estatais, nem à constante simbiose entre estes.

Abordadas as teorias que representaram a evolução do instituto da

responsabilidade civil do Estado, cumpre analisar sua concretização no Direito

pátrio.

1.3 Responsabilidade civil do estado no direito brasileiro

O Direito Brasileiro adota atualmente a teoria da responsabilidade

objetiva, já consagrada no ordenamento jurídico.

Historicamente, o Direito pátrio oscilou entre as doutrinas subjetiva e

objetiva da responsabilidade do Estado.

24 MEIRELLES, op. cit. 2009, p.658.
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No Período Colonial vigoravam no território brasileiro as leis

portuguesas e, por consequência, postulava-se a teoria da irresponsabilidade do

Estado, a única compatível com a estrutura do Estado monárquico português.

Assim, a coroa portuguesa não tinha qualquer responsabilidade pelos danos

causados por seus agentes no território colonizado, o que é fartamente noticiado

historicamente.

No âmbito do Império, não vigia qualquer disposição geral acolhendo a

responsabilidade patrimonial do Estado, muito embora noticie-se que existiam leis

e decretos pontuais que previam a responsabilidade da Fazenda Pública por atos de

agentes específicos25.

A Constituição de 1824, no artigo 179, indicava a solidariedade do

Estado em relação aos atos de seus agentes, preceituando a responsabilidade dos

empregados públicos pelos abusos e omissões praticadas no exercício de suas

funções, salvo o Imperador, que gozava do privilégio da irresponsabilidade26.

No período republicano, a Constituição de 1891 manteve o

posicionamento vigente na Constituição anterior, prevendo, em seu artigo 82, a

responsabilidade dos funcionários públicos por ações e omissões praticadas no

exercício de seus cargos, ou quando fossem “indulgentes e subalternos”, o que não

rechaçava a responsabilidade solidária entre Estado e agente público.

Do período republicano originou-se, enfim, a primeira norma de caráter

geral a instituir a responsabilidade patrimonial do Estado. O Código Civil de 1916,

acolhendo a doutrina subjetivista, dispunha no artigo 15 que:

As pessoas jurídicas de Direito Público são civilmente responsáveis por
atos de seus representantes que nessa qualidade causem dano a terceiros,
procedendo de modo contrário ao direito ou faltando a dever prescrito por
lei, salvo o direito regressivo contra os causadores do dano.

O dispositivo em comento gerou grande divergência entre os intérpretes,

que discutiam sobre teoria consagrada no dispositivo, se subjetiva, exigindo a

25 Nesse sentido, GASPARINI (op.cit. 2008, p.1.031): “São desse período, entre outros, os Decretos
de 8 de janeiro de 1835, de 1º de dezembro de 1845, de 22 de janeiro de 1847, que
responsabilizavam o Tesouro Público pelo extravio, por culpa ou fraude do respectivo funcionário,
de objetos recolhidos às suas caixas e cofres, e o Decreto n.1930, de 26 de abril de 1857, que
obrigava a Fazenda Pública a ressarcir os danos causados por servidor de estrada de ferro.”

26 GASPARINI, op. cit. 2008, p. 1041.
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comprovação da culpa, ou objetiva, dispensando-a. Extraindo-se o seguinte

fragmento do texto legal – “procedendo de modo contrário ao direito ou faltando a

dever prescrito por lei” – denota-se que o legislador primou pela comprovação da

culpa, não prevendo a hipótese de responsabilidade oriunda de fatos lícitos, como

também entende autorizada doutrina.

A Constituição Federal de 1946 dispôs sobre o assunto de maneira

distinta, superando o regramento dado pela lei civil. Dispunha o artigo 194 do texto

constitucional que “as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente

responsáveis pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causem a

terceiros.” Observa-se que foram suprimidos no texto constitucional os fragmentos

da lei civil que denunciavam a opção pela responsabilidade subjetiva,

demonstrando claramente o ânimo do constituinte em adotar a teoria oposta. Assim,

considera-se que o art. 15 do Código Civil de 1916 foi derrogado pela norma

constitucional.

Inegavelmente, as Constituições seguintes continuaram a consagrar a

responsabilidade objetiva.

Com o advento da Constituição Federal de 1988 a tendência dos

diplomas anteriores foi seguida, sedimentando-se a adoção da responsabilidade

objetiva. Assim, esclarece o §6º, do art. 37 da Constituição que:

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 caso de dolo ou culpa.

O dispositivo constitucional inovou, inserindo no rol da responsabilidade

objetiva as pessoas jurídicas de direto privado prestadoras de serviço público. A

intenção do Constituinte foi de colocar na mesma situação das pessoas de direito

público pessoas jurídicas que, embora de direito privado, executassem funções que

cabem ao Estado.

Uma vez que tais serviços são delegados pelo próprio Poder Público, não

seria proporcional que a delegação transferisse tão somente o dever de prestar o

serviço, dificultando sobremaneira eventual reparação de danos causados aos

administrados. Nesse sentido, permeia no âmbito doutrinário discussão sobre a



26

amplitude da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado,

questionando-se se esta incide exclusivamente na hipótese de dano perpetrado

contra usuários do serviço ou se é aplicada a todos. No âmbito jurisprudencial,

inicialmente prevalecia entendimento em consonância com a primeira opção27,

tendo o Supremo Tribunal Federal manifestando entendimento contrário em decisão

recente28.

O Texto Constitucional exige ainda uma ação do agente público, assunto

igualmente controvertido no âmbito doutrinário. Há autores que advogam que

somente uma ação do agente público gera responsabilidade objetiva do Estado, não

sendo aplicada nos atos omissivos, devendo a vítima, nesses casos, provar a culpa

do Estado29. Em sentido contrário, há doutrinadores que não fazem qualquer

distinção entre ação e omissão, já que não se extrai do mandamento constitucional

qualquer ressalva ou distinção entre as espécies.

O primeiro posicionamento parece atender melhor à razoabilidade na

aplicação do texto constitucional, já que não se pode admitir que toda e qualquer

omissão do Estado resulte em reparação de danos, sem se observar se esta consistiu

efetivamente em fato gerador. Entender de forma distinta significa admitir, ainda

que parcialmente, a teoria do risco integral.

O dano eventualmente percebido deve ser fruto da ação que o agente

público tenha praticado nessa qualidade, tendo atuado em suas funções ou a

pretexto de exercê-las.

Retiram-se ainda do art. 37, §6º, os requisitos da responsabilidade

objetiva, já mencionados: fato administrativo, dano e nexo de causalidade30.

27 “[...] A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço
público é objetiva relativamente aos usuários do serviço, não se estendendo a pessoas outras que
não ostentem a condição de usuário. Exegese do art. 37, § 6º, da C.F. II [...]” (RE 262.651-SP -
STF, 2ª turma, Rel. Min. Carlos Velloso, 16.11.2004).

28 “[...] A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço
público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do
art. 37, § 6º, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato
administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente
para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado III - Recurso
extraordinário desprovido.” (RE 591.874-MS, plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
26.08.2009).

29 Nesse sentido, Mello (2006, p. 447): “Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade
estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido.”

30 RE 113.587-SP,Rel. Carlos Velloso.
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Da citada previsão constitucional extrai-se, por fim, o instituto do direito

de regresso, assegurado ao Estado no sentido de dirigir sua pretensão indenizatória

em face do agente responsável pelo dano, se tiver agido com culpa ou dolo.

No tema da responsabilidade civil do Estado existem duas relações –

uma que liga o administrado prejudicado ao Estado, e outra que liga o Estado ao

agente público executor da conduta lesiva. Na primeira relação, conforme

sobejamente discorrido, vigora a responsabilidade objetiva, com fundamento no

risco administrativo. Da segunda relação, consubstanciada no direito de regresso,

não decorre responsabilidade objetiva, mas sim subjetiva, sujeita à comprovação de

culpa do agente, que responderá pessoalmente quando proposta a competente ação

regressiva ou de indenização31.

Não obstante a responsabilidade objetiva seja pacificamente adotada no

Direito brasileiro, conforme afirmado alhures, há situações especiais em que ainda

é aplicada a teoria da responsabilidade com culpa. Exemplo disso se traduz na

hipótese de fatos imprevisíveis, assim compreendidos o caso fortuito ou a força

maior, cuja definição é bastante controvertida entre civilistas e administrativistas.

Nesses casos, tendo em vista que fatos imprevisíveis e irresistíveis deram

causa ao dano, devem ser analisados os elementos que cercam a ocorrência do fato

e comprovar se houve omissão culposa da Administração Pública, hipótese em que

será cabível indenização em benefício do lesado, na forma proporcional à

participação estatal no sinistro.

1.4 Responsabilidade por atos legislativos e judiciais

O Estado é composto de Poderes, segmentos em que se divide o poder

abstrato e geral decorrente de sua soberania. Os Poderes de Estado, considerados

estruturas internas com a finalidade de executar determinadas funções, foram

concebidos por Montesquieu em sua obra prima, “O Espírito das Leis”, na qual o

filósofo vislumbrou a necessidade de manutenção do equilíbrio entre estes, de

modo a evitar que um se sobrepusesse ao outro, ideia que tem sido acatada ao longo

31 Carvalho Filho (2008, p. 523) entende ser mais técnico o uso do termo ação de indenização que
ação regressiva, corriqueiramente utilizado.
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da história e em diversas constituições modernas.

A Constituição da República Federativa do Brasil, apregoando a referida

lição, consagra em seu art. 2º que “são Poderes da União, independentes e

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”

A cada um desses Poderes é conferida uma função. Assim, cabe ao Poder

Legislativo exercer a função legislativa; ao Executivo exercer a função

administrativa; e, ao Judiciário, a função jurisdicional. Não obstante os Poderes

possuam suas respectivas funções típicas, podem exercer excepcionalmente funções

atinentes aos demais, assim consideradas funções atípicas, que devem ser

expressamente previstas na Constituição.

Todas as funções estatais são, em última análise, exercidas por agentes

públicos investidos em cargos e funções, podendo alguns serem denominados

agentes políticos, que compõem a estrutura fundamental do governo, a exemplo dos

chefes de governo e dos integrantes do Poder Legislativo; e outros, agentes

administrativos, titulares de cargos e funções, mantendo com o Poder Público uma

relação de trabalho.

Os agentes públicos, sejam políticos ou administrativos, devem atuar sob

a égide constitucional, do princípio da legalidade e dos demais princípios

orientadores da Administração Pública. Todavia, é possível que, no exercício de

suas funções ou em razão delas, venham a causar prejuízos aos administrados.

Quando a lesão resulta de ato administrativo, prevalece a

responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do mandamento constitucional, art.

37, §6º.

No que concerne às lesões decorrentes de atos legislativos e judiciais,

situação excepcional se materializa.

As teorias de responsabilidade do Estado, de modo geral, têm como

objeto principal os atos de natureza administrativa praticados pelo Poder Público,

consubstanciados através de condutas de seus agentes. A responsabilidade objetiva

do Estado, adotada no Brasil, não foge a essa ideia. Segundo doutrinadores, o

referido postulado é aplicado em relação a atos administrativos, estendendo-se aos

legislativos e judiciais excepcionalmente.
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Pretende-se então analisar a responsabilidade civil do Estado e sua

aplicação decorrente de atos legislativos e judiciais particularmente.

1.4.1 Atos legislativos

O tema da responsabilidade civil estatal decorrente de atos legislativos é

também controvertido entre doutrinadores. Entretanto, tendo em vista sua natureza

e observando-se que a função legislativa traduz-se no próprio exercício da

soberania, entende-se que o ato legislativo não pode causar responsabilidade civil

do Estado se a lei observar os mandamentos constitucionais.

Assim preleciona Carvalho Filho32:

Não vemos como uma lei, regularmente disciplinadora de certa matéria,
cause prejuízo ao indivíduo, sabido que os direitos adquiridos já
incorporados a seu patrimônio jurídico são insuscetíveis de serem
molestados pela lei nova, ex vi do art. 5º, XXXVI, da CF. Acresce, ainda,
que alei vincula regras gerais, abstratas e impessoais, não atingindo,
como é óbvio, direitos individuais.

É possível que a entrada em vigor de determinada lei acabe por

prejudicar indivíduos ou grupo de pessoas. Todavia, sendo a lei proveniente de

órgão próprio e observando-se as exigências constitucionais para sua elaboração,

essa situação, por si só, não pode acarretar na responsabilização estatal.

Diferente é o entendimento relativo à responsabilidade civil do Estado

por leis inconstitucionais. Isto porque a lei inconstitucional reflete uma atuação

indevida do órgão legislativo, não podendo o Estado se eximir de reparar os danos

causados, pois nesse caso estará caracterizada a sua responsabilidade civil. O

assunto é, todavia, conflituoso, havendo doutrinadores, a exemplo de Hely Lopes

Meirelles, que negam tal entendimento. José dos Santos Carvalho Filho, Yussef

Said Cahali e Diogenes Gasparini, por outro lado, apregoam o posicionamento ora

defendido.

O fato gerador da responsabilidade é a insconstitucionalidade da lei, que

pode ser material ou formal.

32 CARVALHO FILHO, op. cit. 2008, p.512.
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Ressalta-se que, para a caracterização da responsabilidade, a lei deve ter

sido declarada inconstitucional, não se aplicando o instituto quando sua

constitucionalidade ainda está em discussão.33

1.4.2 Atos judiciais

O gênero “ato judicial” é, na realidade, dividido em duas espécies: atos

jurisdicionais e atos judiciários.

Os atos jurisdicionais são aqueles praticados pelos magistrados no

exercício de sua função, assim considerados os atos processuais que caracterizam a

função jurisdicional, como as sentenças, as decisões interlocutórias e os despachos.

Os atos judiciários, também chamados atos administrativos no âmbito do

judiciário, são aqueles realizados pelos órgãos de apoio administrativo e judicial do

Poder Judiciário, assim compreendidos os atos praticados por escrivães, tabeliães,

técnicos, motoristas etc. De modo geral, todos aqueles que auxiliam no

funcionamento da máquina judiciária, sem propriamente exercer sua função típica,

a jurisdição, que é exclusiva do magistrado.

Dos atos judiciários ou administrativos causadores de danos a terceiros,

da mesma forma que dos atos administrativos já analisados, resulta

responsabilidade civil objetiva do Estado, observados os ditames do art. 37, §6º, da

Constituição Federal.

A mesma interpretação extensiva não é permit ida em relação aos atos

jurisdicionais, que possuem disciplina excepcional. Assim como os atos legislativos

típicos, os atos jurisdicionais traduzem uma das funções estruturais do Estado,

refletindo o exercício da própria soberania, pelo que são insuscetíveis de culminar

em responsabilidade civil do Estado.

Ademais, os atos jurisdicionais são cobertos pelo manto do duplo grau de

jurisdição. Se um ato do juiz prejudica uma das partes no processo, esta pode se

valer de recursos para obter a reforma da decisão impugnada.

33 CARVALHO FILHO, op. cit. 2008, p.513.
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O duplo grau de jurisdição apresenta ainda outra nuance em relação aos

atos jurisdicionais. Se o ato impugnado for ratificado nas instâncias superiores,

através da proposição de recursos, confirma-se sua legitimidade, e o prejuízo

percebido pela parte se configurará tão somente como aquele inerente ao deslinde

do processo judicial.

Entretanto, há hipóteses em que, excepcionalmente, pode surgir

responsabilidade civil do Estado em virtude de ato jurisdicional.

É possível que seja praticado ato jurisdicional com finalidade deliberada

de prejudicar uma das partes ou terceiros, configurando-se conduta dolosa do

magistrado. Para a hipótese, o art. 133, inciso I, do Código de Processo Civil prevê

que o juiz responde por perdas e danos quando, no exercício de suas funções,

proceder com dolo ou fraude. Observa-se, portanto que, agindo com dolo, a

responsabilidade do juiz é individual.

Por outro lado, sendo o juiz um agente de Estado, não se pode desprezar

o art. 37, §6º, da Constituição, que dispõe, inclusive, sobre o direito de regresso.

Nesse sentido, tem-se sustentado que, para promover a compatibilização

entre a lei processual e a Constituição, admite-se que é lícito ao lesado pelo ato

jurisdicional doloso optar entre propor ação indenizatória contra o Estado, que, por

sua vez, terá direito de regresso contra o juiz; contra o próprio juiz responsável

pelo dano; ou contra ambos.

O ato jurisdicional lesivo pode ainda ter sido produzido de forma

culposa, oriundo de atuação negligente do magistrado ao apreciar provar produzidas

no bojo do processo.

Sendo ato de natureza penal, o art. 630 do Código de Processo Penal,

tendo disciplinado o instituto da revisão criminal, prevê que “o tribunal, se o

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

prejuízos sofridos.”

O instituto ganhou estatura constitucional com o advento do art. 5º,

LXXV da Constituição Federal de 1988, que garante que “o Estado indenizará o

condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado

na sentença”, assegurando inequivocamente a responsabilidade civil do Estado por

erro judiciário percebido pelo jurisdicionado.
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O alcance da garantia constitucional é tema tormentoso na doutrina.

Questiona-se se a referida norma se aplica somente aos atos de natureza penal, ou

se também aos de natureza cível.

Aponta-se em sentido favorável à restrição da norma aos atos

jurisdicionais penais o fato de que, para os atos cíveis, o interessado pode se valer

de mecanismos recursais para evitar o dano, pelo que, nesses casos, não há

responsabilidade civil do Estado.

Defende Carvalho Filho34 que:

Apesar da dúvida que suscita, entendemos que o legislador constituinte
pretendeu guindar à esfera constitucional a norma legal anteriormente
contida no Código de Processo Penal, sem, todavia, estender essa
possibilidade a atos de natureza cível. Em nosso entendimento, portanto,
se um ato culposo do juiz, de natureza cível, possibilita a ocorrência de
danos à parte, deve ela valer-se dos instrumentos recursais e
administrativos para evitá-los, sendo inviável a responsabilização civil do
Estado por fatos desse tipo. A não ser assim, os juízes perderiam em
muito a independência e imparcialidade, bem como permaneceriam
sempre com a insegurança de que atos judiciais de seu convencimento
pudessem vir a ser considerados resultantes de culpa em sua conduta.

A contrario sensu, parece que também quanto aos atos jurisdicionais

penais há mecanismos recursais de que pode se valer o jurisdicionado para buscar

evitar o dano, pelo que tal argumento, por si só, não tem o condão de restringir a

concretização da garantia constitucional. Em outro ponto, do referido mandamento

constitucional não se extrai restrição expressa, não se podendo rechaçar a

possibilidade de sua consonância com os atos cíveis.

Inobstante a discussão acerca da pertinência do dispositivo

constitucional quanto aos atos jurisdicionais cíveis, ater-se-á o presente trabalho

aos atos proferidos no bojo do processo penal, ao qual, indubitavelmente, aplica-se

a garantia comentada.

Desta feita, pode-se concluir que o ato jurisdicional não enseja

responsabilidade civil do Estado se não estiver fundado em dolo do magistrado ou

fulminado por erro judiciário.

34 CARVALHO FILHO, op. cit. 2008, p. 516.
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1.5 O dano e sua reparação

O instituto da reparação do dano tem, gradativamente, ganhado maior

relevância no Direito, consubstanciando-se na responsabilidade civil.

Têm-se revisado conceitos anteriores à Constituição Federal de 1988,

segundo os quais a reparação do dano moral encontrava barreira na ideia da

irreparabilidade predominante entre os jurisconsultos, baseados no pressuposto de

que a dor não tem preço.

Atualmente, a reparação do dano toma reais proporções no Direito pátrio,

sofrendo o fenômeno inverso. De tão difundido o direito à reparação, faz-se

necessário maior rigor para a delimitação do dano e sua justa reparação que, na

falta de medida melhor e mais sensível, é feita em pecúnia.

O dever de reparação surge, indissociavelmente, do conjunto de direitos

e garantias que o indivíduo acumula em sua esfera jurídica, tão somente pelo fato

de ter personalidade jurídica e, consequentemente, ser sujeito de direitos. Essa

condição o leva a uma via de mão dupla: ao direito de ser reparado quando sua

esfera jurídica é violada e ao dever de reparar violação que tenha feito à esfera de

direitos de outrem.

A amplitude do instituto da responsabilidade civil do Estado encontra

estreita relação com a evolução da reparação do dano, demonstrando uma

ampliação diretamente proporcional, em virtude da relação de completude que

mantêm.

O dano pode ser compreendido como moral ou patrimonial. Nesse

sentido, Gomes35 buscar definir o instituto nos seguintes termos:

Podem ocorrer as duas hipóteses. Assim, o atentado ao direito à honra e
boa fama de alguém pode determinar prejuízos na órbita patrimonial do
ofendido ou causar apenas sofrimento moral. A expressão dano moral
deve ser reservada exclusivamente para designar o agravo que não produz
qualquer efeito patrimonial. Se há conseqüências de ordem patrimonial,
ainda que mediante repercussão, o dano deixa de ser extrapatrimonial.

35 GOMES, Orlando. Obrigações. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1968, p.325.
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Com maestria peculiar, Pontes de Miranda36 sintetiza a distinção,

lecionando que “dano patrimonial é o dano que atinge o patrimônio do ofendido;

dano não patrimonial é o que, só atingindo o devedor como ser humano, não lhe

atinge o patrimônio”.

Consoante abrangente conceito de Cahali37 sobre o dano moral:

Tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe
gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha
de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los
exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na
tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na
desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública,
no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade
psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste
psicológico, nas situações de constrangimento moral.

A reparação do dano, seja ele moral ou patrimonial, se consubstancia

através de um montante pecuniário, denominado indenização. A indenização

percebida pelo lesado deve ser a mais ampla e sensível aos prejuízos sofridos

possível, devidamente arbitrada no caso concreto pelo magistrado, e, se necessário,

incorporada de juros e atualização monetária.

O instituto da indenização é contemplado tanto no Direito Civil, que

regula responsabilidade civil entre particulares, quanto no Direito Administrativo,

no que tange à responsabilidade civil do Estado.

Perpetrado o dano ao lesado, a reparação do dano pode ser reivindicada

através de dois meios: o administrativo e o judicial. Optando-se pelo primeiro e não

sendo possível a composição, pode-se recorrer ainda à tutela jurisdicional,

mediante a adequada ação de indenização.

36 PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado de direito privado. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi,
1958, v. XXVI, p. 30.

37 CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p.22.
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2 A PRISÃO PROCESSUAL

2.1 Conceito de prisão

O vocábulo prisão deriva do latim, prehensio, e, segundo definição de

Ferreira38, significa “1. Ato ou efeito de prender; captura. 2 [...]. 3. Recinto

fechado; clausura.”

O termo “prisão” desdobra-se em várias expressões na dogmática

jurídico-processual, tendo sido amplamente incorporado nesse âmbito e ensejado

definições essenciais e analíticas em busca de seu perfeito alcance.

Freitas39 conceitua prisão como a supressão da liberdade individual

mediante clausura, em decorrência de flagrante ou por ordem escrita da autoridade

judiciária competente.

Consoante tradicional e esclarecedora lição de Tourinho Filho40:

Em princípio, prisão é a supressão da liberdade individual, mediante
clausura. É a privação da liberdade individual de ir e vir, e, tendo em
vista a denominada prisão-albergue, podemos definir a prisão como a
privação, mais ou menos intensa, da liberdade ambulatória. Esse conceito
abrange as duas espécies de prisão: a prisão com pena, ou prisão-sanção,
isto é, a decorrente de sentença penal condenatória irrecorrível, utilizada
como meio de repressão aos crimes e contravenções, e a prisão sem
caráter de pena, também conhecida sob denominação genérica prisão sem
pena.

A prisão tem escopo de múltipla abrangência, podendo ser penal -

relativa ao seu conceito essencial, principal desdobramento da ideia de prisão no

imaginário leigo e jurídico -, cautelar, disciplinar ou civil.

A prisão-pena ou prisão penal, que será especificamente abordada

adiante, é aquela decorrente de uma sentença penal condenatória transitada em

julgado, aplicada ao culpado, pelo cometimento de infração penal.

38 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. 2. ed.
rev. e aum. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p. 1393.

39 FREITAS, Jayme Walmer de. Prisão temporária. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.30.
40 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. v.3, 28. ed. rev. atual. São Paulo:

Saraiva, 2006, p.392.
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A prisão cautelar, também chamada carcer ad custodiam, provisória ou

processual é percebida pelo cidadão antes da sentença condenatória transitada em

julgado. Essa espécie de prisão, cuja análise consiste no cerne deste trabalho, será

ainda detidamente abordada.

A prisão disciplinar está prevista no art. 5º, inciso LXI, 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.” Os casos

de transgressão militar ou crime propriamente militar ensejam a prisão disciplinar,

que é permitida, da mesma forma, durante o estado de sítio, mediante detenção em

edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, conforme art.

139, inciso II, da Constituição vigente.

No que concerne à prisão civil, dispõe o art. 5º, inciso LXVII do texto

constitucional que “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do

depositário infiel.” Todavia, a subscrição pelo Brasil do Pacto de São José da Costa

Rica acabou por limitar a hipótese de prisão civil por dívida ao descumprimento

inescusável de prestação alimentícia, implicando a derrogação das normas

estritamente legais referentes à prisão do depositário infiel. Nesse sentido tem sido

o entendimento do Supremo Tribunal Federal41 desde a incorporação do tratado

internacional ao ordenamento jurídico pátrio, culminado na criação da Súmula

Vinculante nº 25, segundo a qual “é ilícita a prisão civil de depositário infiel,

qualquer que seja a modalidade de depósito.”

A prisão é a expressiva forma de tolhimento da garantia da liberdade por

decisão do Estado que, no exercício do jus puniendi, limita o direito de ir e vir do

indivíduo, com base, de forma ampla, no interesse último da sociedade. A referida

limitação pode ser implementada em diversos graus, a depender do regime prisional

aplicado.

41 Nesse sentido HC 87.585, rel. Min. Marco Aurélio, 03/12/2008; HC94523/SP, 13/03/2009; RE
466343/SP, 05/06/2009)
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2.2 Prisão sob enfoque constitucional. Princípios relativos às prisões

processuais

A Constituição da República Federativa do Brasil é notadamente

analítica, na medida em que define sobejamente a organização do Estado e dos

Poderes e, mais ainda, introduz extenso rol de diretos e garantias fundamentais.

Há no bojo da Constituição princípios e garantias que dão sustentação às

normas penais e processuais penais, orientando o legislador infraconstitucional e

impondo limites e diretrizes a sua atuação, de modo que não venha a ser instituída

qualquer norma que ignore os cânones constitucionais.

Nesse diapasão, apontam-se princípios constitucionais que dão

supedâneo e impõem limites à prisão.

A dignidade da pessoa humana, em primeiro lugar, é o princípio do qual

todos os outros retiram sua existência, representando o fundamento material da

unidade axiológica da Constituição.

Prevista no art. 1º, inciso III da Constituição, a dignidade da pessoa

humana pressupõe o respeito à integridade física do ser humano e o respeito a suas

condições mínimas de existência.

É, segundo Silva42, um valor supremo, que atrai o conteúdo de todos os

direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida.

Em relação ao Direito Processual Penal especificamente, ressalta

Dalabrida43 que:

Ligado diretamente ao campo processual penal e ao foco da investigação,
o princípio da dignidade da pessoa humana obriga que toda e qualquer
intervenção estatal cautelar constritiva de liberdade pessoal somente se
concretize quando absolutamente inexistentes alternativas menos danosas
e ultrajantes ao indivíduo e, mesmo quando imprescindível, opere-se de
modo a preservar a condição do homem como pessoa, livre de atentados à
sua integridade física, corporal, à sua imagem e todos os demais efeitos
deletérios de uma prisão prematura.

42 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3. ed. São Paulo:
Malheiros, 2000, p. 109.

43 DALABRIDA, Sidney Eloy. Prisão preventiva: uma análise a luz do garantismo penal. Curitiba: Juruá,
2004, p.69.
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Assim, a dignidade da pessoa humana é fundamento de todo o

ordenamento jurídico e, no que tange ao processo penal, impõe limite ao poder

estatal, no sentido de respeitar os direitos dos indivíduos, notadamente, a vida, a

integridade física, a honra e a liberdade. Com base na dignidade da pessoa humana,

portanto, não cabe qualquer restrição à liberdade dos indivíduos sem justificativa.

Dispõe o art. 5º, inciso LVII que “ninguém será considerado culpado até

o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, traduzindo o princípio da

presunção de inocência ou não culpabilidade, basilar no direito penal e processual

penal.

Segundo a mencionada garantia constitucional, o acusado será

considerado inocente até o trânsito em julgado de sentença que o condene, após a

produção de todas as provas, a cognição exauriente do juiz e a proposição dos

recursos cabíveis.

Em virtude desse princípio, nenhuma medida punitiva pode ser tomada

em desfavor do réu até o trânsito em julgado de sentença condenatória, sob pena de

responsabilidade civil do Estado. Assim, as prisões processuais, que serão

abordadas adiante, não possuem nem podem ter caráter de antecipação de pena, sob

pena de malferir a diretriz do Direito Penal e Processual Penal.

A presunção de inocência é ainda fundamento ao princípio in dubio pro

reo. Segundo este, depois de colhidas todas as provas relacionadas a um fato

criminoso ainda pairar dúvida razoável quanto a autoria e materialidade, é defeso

ao julgador condenar o réu, em razão do princípio da presunção de inocência e,

mais concretamente, do in dubio pro reo.

O Texto Constitucional, no seu art. 5º, garante aos brasileiros e

estrangeiros residentes no Brasil o direito à liberdade, que se materializa em

diversas vertentes: liberdade de crença, de atividade profissional, de pensamento,

de reunião, de associação e de expressão.

No que toca às prisões cautelares, enfatiza-se a liberdade de locomoção,

disposta no art. 5º, inciso XV da Constituição, segundo o qual “é livre a locomoção

no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da

lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.” A liberdade de locomoção,

traduzida no direito de ir e vir, é reconhecida como um direito constitucional,
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independente de previsão legal, retirando sua origem do direito natural.

A liberdade é atributo inerente ao indivíduo e intangível, somente

podendo ser cerceada em situações excepcionais, por decisão fundamentada da

autoridade judiciária competente, com fundamento em razões legais e desde que em

conflito com outra garantia constitucional que, com base no princípio da

proporcionalidade, mereça prevalecer no caso concreto. Por fim, é oportuno

sintetizar que liberdade é a regra, prisão é a exceção.

Muito embora se admita excepcionalmente a privação da liberdade

individual, o texto constitucional elenca no art. 5º outras garantias atinentes à

prisão, de modo a limitar ao máximo sua decretação ou manutenção indevida.44

2.3 Espécies

Passa-se a abordar as modalidades de prisão especificamente

consideradas, notadamente a prisão-pena, já perfunctoriamente conceituada, e a

prisão sem pena, de maior importância para o tema ora desenvolvido, bem como

suas subespécies.

2.3.1 Prisão-pena

Consoante lição de Mirabete45, “a prisão penal, cuja finalidade manifesta

é repressiva, é a que ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória em

44 III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LXI - 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;
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao
juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe
assegurada a assistência da família e de advogado;
LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório
policial;
LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória,
com ou sem fiança;

45 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 361
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que se impôs pena privativa de liberdade”46.

A sentença condenatória transitada em julgado enseja o início do

cumprimento da pena que, se for privativa de liberdade, culmina no recolhimento

do apenado.

A prisão penal é, portanto, a restrição da liberdade individual do cidadão

em razão da aplicação de uma sanção definitiva, decorrente do legítimo direito de

punir do Estado. Como modalidade de pena, tem como premissa maior a proteção

da sociedade, livrando-a dos maus cidadãos transgressores da norma penal e, num

segundo plano, sempre que possível, tentar a reabilitação e a reintegração desses

cidadãos na vida social47.

No que concerne à pena e sua regulamentação no ordenamento jurídico

pátrio, ensina Marcão48 que:

A execução penal deve objetivar a integração social do condenado ou do
internado, já que adotada a teoria mista ou eclética, segundo a qual a
natureza retributiva da pena não busca apenas a prevenção, mas também a
humanização. Objetiva-se, por meio da execução, punir e humanizar.

Conclui-se pelo exposto que a prisão-pena é sanção jurídica penal

privativa da liberdade imposta ao infrator de norma penal, através da decretação

por sentença penal transitada em julgado, pautada na certeza de autoria e

materialidade.

2.3.2 Prisão sem pena

As prisões cautelares, provisórias ou processuais, consideradas prisões

sem pena, são caracterizadas por ocorrerem antes de sentença penal condenatória

transitada em julgado, ainda no curso do processo ou inquérito. Por não serem

pautadas na comprovação de autoria e materialidade, não possuem caráter punitivo.

46 Art. 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já
estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento
da pena. (Código de Processo Penal).

47 QUIRINO, Arnaldo. Prisão ilegal e responsabilidade civil do estado. São Paulo: Atlas, 1999, p.
22.

48 MARCÃO, Renato. Curso de execução penal. 7. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2009, p.1.
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Aduz Freitas49 que “a prisão cautelar, também denominada carcer ad

custodiam, provisória ou processual, é aquela que acomete o cidadão antes do

trânsito em julgado da sentença condenatória.”

Segundo escólio de Quirino50, prisão processual:

É a que não possui conotação de sanção penal (também denominada por
alguns de prisão sem pena), sendo sempre prisão provisória, e sua
natureza é de prisão acautelatória e instrumental. A prisão processual
decorre da necessidade de ser preservada a efetividade do processo penal
e o fim por este colimado, que é o pleno exercício do direito de punir do
Estado, notadamente quando se tratar da prática de infração penal em
flagrante de delito.

Há quem faça certa distinção entre o uso das expressões prisão

provisória, cautelar e processual. Freitas51 vaticina que:

De outro lado, não são totalmente sinônimas as expressões “prisão
processual” e “prisão cautelar”, embora esta seja quanto à prisão
provisória. Quando a medida constritiva for decretada no curso do
processo e até a sentença (casos de preventiva, pronúncia e sentença
condenatória recorrível), o uso é indiscriminado, processual, cautelar ou
provisória, contudo somente pode receber a chancela de prisão cautelar
ou provisória a constrição ocorrida na órbita administrativa, vale dizer,
antes do processo, como o caso de prisão em flagrante e preventiva
decretada no inquérito policial; estenda-se esse raciocínio à prisão
temporária [...], pois somente é decretável durante o inquérito policial.

No presente trabalho, contudo, não se enveredará para uma análise

profunda acerca da referida distinção, adotando-se em seu bojo, primordialmente, a

expressão prisão processual.

Importante ressaltar o caráter acautelatório e instrumental ínsito às

prisões processuais52. Elas são, de fato, medidas cautelares no processo penal, de

caráter pessoal, já que tolhem diretamente a liberdade do indivíduo, enquanto que

outras medidas, de caráter real, têm como objeto o patrimônio, a exemplo da busca

e apreensão.

49 FREITAS, op. cit. 2009, p.40.
50 QUIRINO, op. cit. 1999, p.22.
51 FREITAS, op. cit. 2009, p.42.
52 Cf. DELMANTO JÚNIOR, Roberto. As modalidades de prisão provisória e seu prazo de

duração. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2001; FREITAS, Jayme Walmer de. Prisão
temporária. 2. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009; QUIRINO, Arnaldo. Prisão ilegal
e responsabilidade civil do estado. São Paulo: Atlas, 1999; SAMPAIO JÚNIOR, José Herval;
CALDAS NETO, Pedro Rodrigues. Manual de prisão e soltura sob a ótica constitucional. São
Paulo: Método, 2007.
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Tais prisões têm ainda caráter excepcional, o que se depreende das

garantias constitucionais que as fundamentam, bem como dos requisitos relativos a

todas as suas espécies, com supedâneo, em sentido amplo, no princípio da

legalidade.

Nesse sentido, Moreira53 esclarece que:

Em sendo prisões cautelares, são medidas excepcionais e de utilização
restrita e cuidadosa, de forma que, ao atingir a liberdade do indivíduo,
em tese inocente, poderá vir a prejudicá-lo patrimonial, ou moralmente,
acendendo, assim, os debates sobre a responsabilidade civil do Estado
pelos danos causados aos acusados com essas medidas.

É de se salientar a natureza processual das referidas prisões, tendo por

premissa seu caráter acautelatório e instrumental. Elas não possuem caráter

punitivo, tendo como objetivo assegurar o desenvolvimento regular do processo e

aplicação da lei penal, sem relação com a comprovação de autoria e materialidade

que constituem pressupostos da sentença penal condenatória.

No que concerne às espécies de prisões processuais, a prisão em

flagrante e a prisão preventiva estão previstas no Código de Processo Penal, nos

capítulos II e III, respectivamente, do título IX, e a prisão temporária é

regulamentada pela Lei n.º 7.290, de 1989. Destaca-se que o parágrafo 1º do art.

408 do Código de Processo Penal, que previa a prisão decorrente de sentença de

pronúncia sofreu alteração pelo parágrafo 3º, art. 413 da Lei n.º 11.689, de 2008. O

art. 3º, da Lei nº 11.719, de 2008 revogou a prisão decorrente de sentença

condenatória recorrível.

2.3.2.1 Pressupostos da prisão processual

Conforme já exposto, as prisões processuais ocorrem antes da sentença

condenatória transitada em julgado e são acautelatórias e excepcionais. Elas se

revestem ainda de algumas características que fundamentam sua aplicabilidade. São

elas:

53 MOREIRA, David Alves. Prisão provisória: as medidas cautelas de natureza pessoal no
processo penal: de sua indevida aplicação, consequências e fundamentos a sua reparação.
Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 64.
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i) jurisdicionalidade, pois a prisão processual é meio de tolhimento de

garantias de estatura constitucional, devendo ser decretadas através

de decisão fundamentada da autoridade competente.

Excepcionalmente, podem ser efetivadas sem autorização judicial

como ocorre com a prisão em flagrante, mas não será dispensada a

posterior apreciação do Poder Judiciário;

ii) instrumentalidade, já que são adotadas em função do processo, para

assegurar o seu processamento, julgamento e eficácia da sentença

proferida;

iii) acessoriedade - a medida cautelar depende do processo principal.

Havendo resultado neste, aquela deixa de existir;

iv) provisoriedade – a prisão processual vigora enquanto não for adotada

a medida principal; v) homogeneidade, pois a medida cautelar deve

ser proporcional a eventual medida definitiva aplicada ao autor, não

podendo ser mais severa que a pena aplicável em sentença

condenatória.

Há alguns pressupostos que devem ser observados na decretação das

prisões processuais, por se tratar de restrição de garantias fundamentais

asseguradas no texto constitucional. Nesse sentido devem ser observados,

inicialmente, alguns princípios informadores concernentes às medidas cautelares

adotadas no processo penal: princípio da legalidade, princípio da adequação e

proporcionalidade, princípio da precariedade e princípio da subsidiariedade54.

O princípio da legalidade determina que as medidas de cautela impostas

ao indivíduo somente podem ser as previstas de forma expressa pela lei, não

podendo a liberdade pessoal o indivíduo ser tolhida por outro meio, que não nela

consubstanciado.

O princípio da adequação e proporcionalidade, no âmbito das prisões

processuais, consigna que as medidas de cautela adotadas para garantir a

efetividade do processo penal devem ser adequadas ao caso concreto e

proporcionais à gravidade do crime e à pena que eventualmente venha a ser

aplicada ao final da persecução penal.

54 Cf. QUIRINO, op. cit. 1999.
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Nesse sentido, Quirino55 esclarece que:

Para atender a esse princípio o legislador deve colocar à disposição do
magistrado tantas medidas de cautela quanto sejam possíveis, para que,
em razão da gravidade do crime e da situação de fato, possa haver um
elenco maior de medidas, aplicando-se aquela que melhor seja adequada
ao caso concreto, e, ao mesmo tempo em que seja uma garantia da
efetividade do processo penal, restrinja o menos possível a liberdade
pessoal do indivíduo, procurando-se manter o equilíbrio entre o exercício
regular e legítimo do poder de um lado, e a manutenção e preservação dos
direitos e garantias individuais, de outro.

O princípio da proporcionalidade é fundamento formal da unidade

axiológica da Constituição, no qual todas as normas, constitucionais e

infraconstitucionais, encontram supedâneo. Desta feita, quando se instala conflito

aparente entre princípios constitucionais distintos, ensejando concretização, a

proporcionalidade se torna, ainda mais, inafastável, consubstanciando-se na

ponderação entre os princípios em colisão.

Divide-se o princípio da proporcionalidade em três subprincípios,

consoante lição do professor Magalhães Filho56:

[...] o princípio da adequação, o princípio da exigibilidade e o princípio
da proporcionalidade em sentido estrito. O princípio da adequação ou da
conformidade prescreve que o meio deve ser apto para alcançar o fim, ou
seja, o fim validará o meio. O princípio da exigibilidade ou da
necessidade estabelece que o meio escolhido deve ser o mais suave, o que
importar menor sacrifício para aqueles direitos fundamentais que não
prevalecem na decisão judicial. O princípio da proporcionalidade em
sentido estrito aponta-nos o meio que soma mais vantagens, que leva em
conta, a um só tempo, o maior número de interesses em jogo.

Segundo o princípio da precariedade, as medidas de cautela são sempre

precárias, em razão do princípio da presunção de inocência, que não admite a

antecipação do cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da sentença

condenatória, pois a referida antecipação representaria uma inversão de valores.

Por fim, consoante o princípio da subsidiariedade, a custódia deve ter

caráter subsidiário, somente se aplicando nos casos em que outras medidas não

sejam adequadas ou suficientes, em face de determinadas condições, como a

55 QUIRINO, op. cit. 1999, p. 23.
56 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e unidade axiológica da Constituição. 3.

ed. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, p.212.
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gravidade do crime, o comportamento do réu em relação à efetividade do processo

penal, ou a grave perturbação da ordem pública.

Além de observados os princípios ora apontados, para a decretação de

prisão processual o julgador há de vislumbrar os requisitos: fumus comissi delicti e

periculum libertatis57. Embora parte da doutrina aponte que os requisitos são fumus

boni juris e periculum in mora58, os mesmos exigidos à concessão de medida

cautelar no processo civil, entende-se que a primeira distinção é mais adequada e

específica às prisões processuais.

O fumus comissi delicti é verificado quando há constatação da

materialidade e fortes indícios de autoria do promovido na ação penal. Pode-se

dizer que o requisito se traduz na veemente possibilidade de o promovido ter

efetivamente cometido o delito.

O periculum libertatis diz respeito à aferição da ocorrência de perigo

concreto que a manutenção da liberdade do acusado represente para a instrução

processual ou para futura aplicação da lei penal.

Com maestria, esclarece Rangel59:

[...] mister se faz que haja um perigo na liberdade do réu a justificar sua
prisão e não perigo da demora da prestação jurisdicional. Da mesma
forma que a fumaça deve ser do cometimento do delito e não do bom
direito, pois bom direito pode ser para condenar ou absolver o acusado,
ou ainda, para declarar extinta a punibilidade.

Ada Pellegrini Grinover (apud LINO)60 expõe que:

[...] o fumus boni juris, entendido como a plausibilidade do direito
invocado pelos interessados na medida cautelar; e o periculum in mora
que, no caso de prisão cautelar, se configura como periculum libertatis,
ou seja, a demonstração de que a liberdade do acusado pode pôr em risco
os resultados do processo, quer com relação ao desenvolvimento regular,
quer quanto à concreta efetivação da sanção penal que venha afinal a ser
imposta.

57 DELMANTO JÚNIOR, op. cit. 1998, p. 84.
58 FREITAS, op. cit. 2009, p.40: “Ao lado dessas características, existem os pressupostos

fundamentais que informam todas as medidas cautelares: o periculum in mora e o fumus boni
juris.”

59 RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 16. ed. rev. ampl. atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2009, p. 681

60 LINO, Bruno Teixeira. Prisão temporária. Belo Horizonte: Mandamentos, 2001, p. 29.
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É imprescindível, por fim, que a decisão que decreta a prisão processual

do investigado ou promovido seja devidamente fundamentada, consoante o disposto

no art. 5º, inciso LXI61 e art. 93, inciso IX62, ambos da Constituição Federal. A

fundamentação tem por finalidade, além de propiciar às partes o conhecimento e a

compreensão das decisões do magistrado, inclusive para questioná-la através de

recursos, o controle pela própria sociedade.

Todos os pressupostos ora apontados, necessários à decretação de uma

prisão processual, coadunam-se com seu caráter excepcionalíssimo. A prisão

processual somente é cabível desde que presentes todos os requisitos, tanto os

gerais, ora apontados, quanto os específicos, aqueles expressamente previstos na

norma processual penal. O rigor tem por finalidade buscar assegurar o pleno

exercício de todas as garantias individuais inerentes ao cidadão, permitindo-se sua

restrição desde que observadas todas as cautelas legais.

2.3.2.2 Prisão em flagrante

O vocábulo flagrante deriva do latim flagrare (queimar) e flagrans,

flagrantis (ardente, brilhante, resplandescente), que no léxico, é acalorado,

evidente, notório, visível, manifesto. Em sentido jurídico, é a certeza visual do

crime63.

A Constituição Federal de 1988 autoriza a prisão em flagrante, consoante

o art. 5º, inciso LXI, e o legislador infraconstitucional especificou, no art. 30264 do

61 “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXI - 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.”

62 “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da
Magistratura, observados os seguintes princípios:
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões,
sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no
sigilo não prejudique o interesse público à informação.”

63 MIRABETE, op. cit. 2006, p.374.
64 Art. 302 - Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela
autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor
da infração.
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Código de Processo Penal, as situações em que se configura flagrante delito.

Para a caracterização da prisão em flagrante delito, a doutrina tem

considerado necessários dois elementos: a atualidade e a visibilidade.

Nesse diapasão, esclarece Rangel65 que:

A prisão em flagrante exige, para sua configuração, dois elementos
imprescindíveis: a atualidade e a visibilidade. A atualidade é expressa
pela própria situação flagrancial, ou seja, algo que está acontecendo
naquele momento ou acabou de acontecer. A visibilidade é a ocorrência
externa ao ato. É a situação de alguém atestar a ocorrência do fato
ligando-o ao sujeito que o pratica.

Aponta-se três tipos de prisão em flagrante na doutrina: o flagrante

próprio, previsto no art. 302, incisos I e II do Código de Processo Penal; o flagrante

impróprio ou quase flagrante, disposto no art. 302, inciso III; e o flagrante

presumido, previsto no art. 302, inciso IV.

Sobre os tipos de flagrante, sumarizam Távora e Alencar66:

- Flagrante próprio (art. 302, I e II, CPP): o agente é surpreendido
cometendo a infração penal ou quando acaba de cometê-la. A prisão
deve ocorrer de imediato, sem o decurso de qualquer intervalo de
tempo.

- Flagrante impróprio (art. 302, III, CPP): o agente é perseguido, logo
após a infração, em situação que faça presumir ser o autor do fato.
Não existe um limite temporal para o encerramento da perseguição.

- Flagrante presumido (art. 302, IV, CPP): o agente é preso, logo depois
de cometer a infração, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que
presumam ser ele o autor da infração. Note que esta espécie não exige
perseguição.

Quanto à forma de proceder ao flagrante, aponta-se o flagrante

obrigatório, em relação à autoridade policial; e o facultativo, relativo a qualquer do

povo, consoante artigo 301.

Ressalta-se ainda que o flagrante pode ser preparado ou provocado;

esperado; ou forjado. O primeiro não merece reconhecimento no sistema legal

brasileiro, posto que, nessa hipótese, o agente tem sua conduta viciada, pois há

65 RANGEL, op. cit. 2009, p. 683.
66 TÁVORA, Nestor, ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal. 3. ed. rev.

ampl. atual. Salvador: Jus Podium, 2009, p.501-502.
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induzimento ao cometimento de ilícito penal67. O flagrante esperado ocorre quando

a autoridade policial toma conhecimento prévio a respeito da prática do ilícito,

aguardando a atuação do agente, que se conduzirá sem a interferência de terceiros.

O flagrante forjado não se confunde com o preparado. Todavia, igualmente, não

enseja a prisão. Consiste na criação de falsas provas pela autoridade policial ou

particular, visando a gerar situação em que se configure o flagrante delito. Nessa

espécie de flagrante não há crime consumado ou tentado.

A prisão em flagrante não é determinada pela autoridade judiciária,

podendo qualquer do povo ou devendo as autoridades policiais e seus agentes a

decretarem. Por sua decretação não estar condicionada ao prévio crivo da

autoridade judiciária, que deve observar todos os pressupostos inerentes às prisões

processuais e fundamentar sua decisão, essa modalidade de prisão deve observar

uma série de atos que, se não observados, podem configurar prisão ilegal.

A prisão em flagrante de delito é regulamentada pelo Código de Processo

Penal, do artigo 301 ao 310.

Inicialmente, apresenta-se o preso à autoridade competente e, após,

efetua-se a oitiva do condutor, colhe-se sua assinatura, entregando-lhe cópia do

termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, proceder-se-á “à oitiva das

testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação

que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a

autoridade, afinal, o auto”, nos termos do art.304. Tomadas essas medidas, se

houver fundada suspeita contra o acusado, este será preso, exceto se livrar-se solto

ou prestar fiança.

Após vinte e quatro horas de prisão, entrega-se ao acusado nota de culpa,

assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, nome do condutor e testemunhas.

É encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante, acompanhado de

todas as oitivas colhidas.

Além das providências a serem tomadas pela autoridade policial nos

casos de flagrante delito ora enumeradas, não se pode olvidar a necessidade de

informar ao preso seu direito de permanecer em silêncio, de ter assistência da

67 Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal: Não há crime quando a preparação do flagrante pela
polícia torna impossível sua consumação.
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família e de advogado, segundo os incisos LXIII e LXIV do artigo 5º da

Constituição Federal. Em seguida, determinará as demais providências necessárias

ao prosseguimento do inquérito policial.

O magistrado que receber o auto de prisão em flagrante delito deve, de

imediato, proceder a um juízo de admissibilidade formal do referido auto,

verificando se nele consta irregularidade ou nulidade formal, que ensejam imediato

relaxamento de prisão. Em não sendo o caso, deverá homologar o flagrante e

determinar a oitiva do Ministério Público para, se vislumbrar no caso causa

excludente de ilicitude, conceder liberdade provisória.

Não restando configurada qualquer causa excludente de ilicitude, o juiz

passará a analisar a conveniência ou necessidade da manutenção da prisão, nesse

momento, com base no disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal,

referente à prisão preventiva. A apreciação valorativa do juiz sempre há de ser

fundamentada, pois não se trata de despacho de mera condução do processado, mais

sim de ato de caráter eminentemente decisório, que atinge diretamente o direito à

liberdade do indivíduo.

2.3.2.3 Prisão temporária

Esta modalidade de prisão cautelar encontra previsão na Lei n.º 7.960 de

1989.

Oliveira68 vaticina que:

A prisão temporária não poderia fugir à regra. Trata-se de prisão cuja
finalidade é a de acautelamento das investigações do inquérito policial,
consoante se extrai do art. 1º, I, da Lei nº 7.960/89 no que cumpriria a
função de instrumentalidade, isso é, de cautela. E será ainda provisória,
porque tem a sua duração expressamente fixada em lei, como se observa
no seu art. 2º e também do disposto no art. 2º, §3º, da Lei nº 8.072/90
(Lei dos Crimes Hediondos).

68 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. 12. ed. atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2009, p. 500-501.
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Quanto aos requisitos, dispõe a Lei n.º 7.960/8969 que caberá prisão

temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários

ao esclarecimento de sua identidade; quando houver fundadas razões, de acordo

com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do em

crimes específicos.

A doutrina diverge em relação aos requisitos da prisão temporária,

questionando-se se são cumulativos ou alternativos, ou seja, se para a decretação de

prisão temporária é necessário que o magistrado vislumbre os três requisitos ou

apenas dois deles, a saber, o do inciso I ou II, e o III, necessariamente cumulativo.

Freitas70 indica quais as correntes acerca do assunto, manifestando seu

entendimento:

- Fernando da Costa Tourinho Filho e Julio Fabbrini Mirabete dizem
que é cabível a prisão temporária, com base em qualquer das três
situações estabelecidas em lei (alternatividade de requisitos)

- Vicente Greco Filho defende a alternatividade, desde que, com uma ou
mais hipóteses legais, concorram ainda requisitos autorizadores da
prisão preventiva.

- Antônio Scarance Fernandes, Fernando Capez e Paulo Lúcio Nogueira
defendem a prisão somente quando presente um dos crimes elencados
no inciso III e desde que patente uma das situações previstas nos
incisos I e II.

Essa é a posição que nos parece mais acertada e coerente com o princípio
da presunção de inocência. Somente pode haver a prisão do agente
suspeito ou indiciado pela prática de crime grave (fumus boni juris)
quando sua prisão é necessária para as investigações e/ou quando não se
identifica ou não fornece endereço, fatores que concorrem diretamente
para a formação de justa causa ao oferecimento da denúncia em futura
ação penal (periculum in mora).

69 Art. 1° - Caberá prisão temporária:
I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;
II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao
esclarecimento de sua identidade;
III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal,
de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:
a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); b) seqüestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e
seus §§ 1° e 2°); c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); d) extorsão (art. 158, caput, e seus
§§ 1° e 2°); e) extorsão mediante seqüestro (art. 159, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); f) estupro (art.
213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único); g) atentado violento ao
pudor (art. 214, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único); h) rapto
violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223 caput, e parágrafo único); i) epidemia com
resultado de morte (art. 267, § 1°); j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou
medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com art. 285); l) quadrilha ou bando
(art. 288), todos do Código Penal; m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889, de 1° de outubro
de 1956), em qualquer de sua formas típicas; n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de 21 de
outubro de 1976); o) crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986).

70 FREITAS, op. cit. 2009, p.109-110.
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Corrobora com tal entendimento Nucci71:

[...] muito se discute a respeito dos requisitos para a decretação da prisão
temporária. Seriam os incisos I, II e III, do art. 1º, desta Lei cumulativos
ou alternativos? Se forem considerados cumulativos a prisão temporária
praticamente desaparece do cenário processual, pois tornar-se-ia muito
difícil localizar uma situação em que alguém cometa um dos delitos
descritos no inciso III, além de ser imprescindível para a investigação e
não possua o suspeito residência fixa ou elementos para estabelecer sua
identidade. Por outro lado, se forem considerados alternativos, tornar-se-
ia banal a decretação da prisão temporária. Bastaria que ele não tivesse
residência fixa e por mais ínfima que fosse a infração penal cometida
comportaria a decretação de prisão temporária. Nem uma solução nem
outra se afigura razoável. Por isso, concordamos com a doutrina que
procura, como sempre, consertar os equívocos legislativos e fixa como
parâmetro a reunião do inciso III com o inciso I ou com o inciso II.

Entende-se por majoritária e em maior consonância com a razoabilidade

a corrente segundo a qual deve ser observado o requisito disposto no inciso III,

cumulado com o previsto no inciso I ou II.

Como toda espécie de prisão cautelar, para que seja decretada a prisão

temporária, fez-se necessária a existência de fumus comissi delicti e periculum

libertatis.

O rol dos delitos previstos como fundamento da prisão temporária, inciso

III, art. 1º, da Lei n.º 7.960/89, foi ampliado em virtude do artigo 2º, parágrafo 4º,

da Lei nº 8.072/90, incluindo os crimes hediondos, o tráfico ilícito de entorpecentes

e drogas afins, a prática de tortura e terrorismo, não elencados na redação original

do art. 1º da Li nº 7.960/89.

Decretada a prisão temporária, devem ser observados os prazos previstos

em lei, para que não se configure prisão ilegal. Tratando-se dos crimes previstos na

Lei nº 7.960/89, o prazo de duração é de cinco dias; sendo crime hediondo, prática

de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins, o prazo

será de trinta dias, consoante art. 2º, parágrafo 4º da Lei nº 8.072, ambos

prorrogáveis por igual período, desde que comprovada e extrema necessidade.

Ressalta-se, por fim, que os presos temporários ficam separados dos

demais detentos, nos termos do artigo 3º da Lei nº 7.960/89. A prisão temporária

71 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 3. ed. rev. atual.
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p.1008.
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deverá observar todos os ditames constitucionais referentes à prisão e sua

decretação.

2.3.2.4 Prisão preventiva

A prisão preventiva é modalidade central dentre as espécies de prisão

processual, servindo seus pressupostos de fundamento suplementar a todas elas.

De fato, trata-se de modalidade de aplicabilidade mais genérica e, nesse

sentido, Rangel72 destaca: “No universo da prisão cautelar de natureza processual, a

prisão preventiva seria o sol e as demais prisões [...] seriam os planetas que o

cercam e buscam nele sua fonte de luz, de energia, de sustento de vida.”

Ressalta o doutrinador que todas as modalidades de prisão devem

observar os requisitos da prisão preventiva, pois, se esta não for cabível, não será

qualquer outra prisão processual.

Tourinho Filho73 enuncia que prisão preventiva é, em sentido amplo, toda

prisão que anteceda a uma condenação definitiva; e, em sentido estrito, é aquela

regulada no Código de Processo Penal, nos arts. 311 a 316, consistindo em medida

privativa de liberdade determinada pelo juiz, em qualquer fase do inquérito ou

instrução criminal, com objetivo de buscar assegurar a aplicação da lei penal, para

garantir eventual execução da pena, para preservar a ordem pública ou por

conveniência da instrução criminal. Cuida-se neste tópico da prisão preventiva em

sua concepção em sentido estrito.

Consoante o disposto no art. 311, pode ser decretada no curso da ação

penal, ou mesmo no âmbito do inquérito policial, por representação do delegado de

polícia ou do querelante, requerimento do Ministério Público ou de ofício pelo juiz

no exercício do poder geral de cautela, o que traduz outro aspecto de sua

aplicabilidade genérica.

Para a decretação da prisão preventiva, devem ser observados

determinados pressupostos, consubstanciados no fumus comissi delicti e no

periculum libertatis.

72 RANGEL, op. cit. 2009, p. 611.
73 TOURINHO FILHO,op. cit. 2006, p. 493.
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Notadamente, deve estar presente o fumus comissi delicti, que se traduz

na demonstração de materialidade e indícios de autoria.

Oliveira74 assevera que:

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

É salutar ressaltar que a prisão sem sentença condenatória passada em

julgado, a saber, qualquer espécie de prisão processual, por ser medida excepcional,

deve ser pautada na demonstração de materialidade e em indícios de autoria, pois

não se pode olvidar que a liberdade é a regra.

No que concerne aos indícios de autoria, consideram-se suficientes

quando constituem elementos convincentes e idôneos, capazes de formar no

magistrado a certeza provisória de que o acusado ou investigado é autor da

infração. Não é necessária sua efetiva comprovação, que somente pode ser aferida

ao final da persecução penal. A dúvida, nesse momento da investigação ou do

processo, milita em favor da sociedade, segundo o princípio in dubio pro societate.

O periculum libertatis, no que tange à prisão preventiva, se

consubstancia em fundamentos específicos, elencados no art. 312 do Código de

Processo Penal: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da

instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

Percebe-se desde já um liame muito estreito entre a legalidade e a

ilegalidade na decretação das prisões processuais no caso concreto, pois basta a

mínima inobservância da lei e de qualquer de seus pressupostos pelo magistrado ou

autoridade policial (no caso de prisão em flagrante), sejam atinentes ao fumus

comissi delicti ou ao periculum libertatis, para que se configure a ilegalidade.

É de se ressaltar que o fumus comissi delicti exige a observância dos dois

pressupostos. Todavia, para se configurar o periculum libertatis, basta a existência

de um dos fundamentos previstos no art. 312, já que, se fossem cumulativos, se

74 OLIVEIRA, op. cit. 2009, p. 488.
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tornaria inócua a aplicação do dispositivo. Passa-se a abordar os mencionados

requisitos mais detidamente.

A ordem pública pode ser definida segundo conceito de Rangel75:

Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranqüilidade social, que
deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em
harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus
vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou acusado em liberdade
continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública,
e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais
requisitos legais.

Assim, a prisão por garantia da ordem pública não tem como objetivo a

proteção do processo penal, mas sim da própria comunidade, pois supõe-se que esta

seria atingida pelo não aprisionamento dos infratores que geraram a intranqüilidade

social. Portanto, é cabível a prisão preventiva com a finalidade de impedir que o

acusado, solto, continue a cometer crimes, ameaçando a harmonia e paz social.

Ressalta Delmanto Júnior, parafraseando Basileu Garcia, que essa

finalidade da prisão preventiva tem como destinatários, em regra, os criminosos

habituais, “indivíduos cuja vida é uma sucessão interminável de ofensas à lei

penal”76.

Insta salientar que a garantia da ordem pública não se confunde com

clamor público, sendo este a repercussão causada pelos crimes de ampla divulgação

na mídia, que por muitas vezes chocam a comunidade, fazendo germinar juízo de

valor nos cidadãos a respeito do fato criminoso. No Brasil, são exemplos recentes

de crimes que repercutiram em clamor público o caso “Isabella Nardoni” e o

assassinato de Elisa Samúdio, envolvendo o goleiro Bruno, principal suspeito.

É pacífico no âmbito doutrinário e jurisprudencial que o clamor público,

bem como a gravidade do delito, por si só não ensejam a prisão preventiva.

Rangel77 vaticina que “o clamor público, no sentido da comunidade local

revoltar-se contra o acusado e querer linchá-lo, não pode autorizar sua prisão

preventiva.”

75 RANGEL, op. cit. 2009, p. 618.
76 DELMANTO JÚNIOR, op. cit. 2001, p.178.
77 RANGEL, op. cit. 2009, p . 618.
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Santiago78 preleciona que “o Poder Judiciário não pode se pautar pelo

clamor público para a decretação de prisão preventiva, sob pena de utilizar a

restrição de liberdade para fazer justiça.”

Por fim, traz-se à colação entendimento a contrario sensu, esposado por

Tourinho Filho, que, voz minoritária, assevera que a garantia da ordem pública, de

modo geral, não seria fundamento para a decretação de prisão processual:

“Perigosidade do réu”, “crime perverso”, “insensibilidade moral”, “os
espalhafatos da mídia”, “reiteradas divulgações pelo rádio ou televisão”,
tudo, absolutamente tudo, ajusta-se àquela expressão genérica “ordem
pública”. E a prisão preventiva, nesses casos, não passa de uma execução
sumária. O réu é condenado antes de ser julgado, uma vez que tais
situações nada têm de cautelar.

A garantia da ordem econômica, a seu turno, se baseia nas mesmas

premissas e tem os mesmo objetivos da garantia da ordem pública, restringindo-se,

todavia, a tolher a liberdade de contumazes infratores de crimes contra a ordem

econômica.

Esse fundamento tem a finalidade de impedir que o indiciado continue a

atividade prejudicial à ordem econômica e financeira e assegurar a credibilidade da

justiça.

A ordem econômica possui destaque constitucional79, tendo sua garantia

sido acrescentada ao rol do art. 312 do Código de Processo Penal através da Lei nº

78 SANTIAGO, Nestor Eduardo Araruna. Prisão preventiva e o princípio constitucional da duração
razoável do processo. Nomos. Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC, Fortaleza, v.28,
p. 211, jan/jun – 2008.1.

79 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa,
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados
os seguintes princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e
que tenham sua sede e administração no País.
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.
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8.884/1994, que trata dos ilícitos administrativos e civis contrários à ordem

econômica. Entretanto, esta já encontrava certa proteção no art. 30 da Lei nº

7.492/1986, que dispõe sobre os crimes contra o sistema financeiro, prevendo,

inclusive, a decretação de prisão preventiva em razão da gravidade da lesão

causada.

Tourinho Filho80 critica a hipótese de prisão preventiva com fundamento

na garantia da ordem econômica, por não vislumbrar nesse caso a cautelaridade

inerente à prisão processual:

Na verdade, se a prisão preventiva deve ter uma finalidade
eminentemente cautelar, no sentido de instrumento para a realização do
processo (preservação da instrução criminal) ou para garantir o
cumprimento da decisão (assegurar a aplicação da lei penal), parece um
não-senso decretar a prisão preventiva para a garantia da ordem
econômica. Em rigor, toda prisão preventiva deve ter finalidade
eminentemente cautelar, no sentido de instrumento para a realização do
processo (preservação da instrução criminal) ou para a garantia de seus
resultados (assegurar a aplicação da lei penal). Como a prisão decretada
como garantia da ordem econômica não apresenta caráter cautelar, é
medida esdrúxula.

Inobstante fundada crítica doutrinária, a garantia da ordem econômica é

amplamente considerada fundamento à prisão preventiva, nos termos do multicitado

art. 312.

A prisão preventiva também pode ser decretada por conveniência da

instrução criminal.

Nesse sentido, explana Mossin81:

Ocorrerá esta hipótese sempre que a normalidade da apuração do crime e
de sua autoria ou da própria instrução do processo exigir. São exemplos
que caracterizam essa situação o estiver o indiciado ou acusado
intimidando ou afugentando testemunhas que possam contra ele depor; se
estiver subornando, peitando perito, ameaçando a vítima ou testemunhas,
fazendo desaparecer provas, aliciando testemunha. O que o legislador
pretende, em última análise, é que haja a coleta normal da prova, sempre
conduzida no sentido de demonstrar a verdade real dos fatos, quando da
instrução probatória em juízo e da exata apuração da infração penal e de
sua autoria no correr do inquérito policial, para que o membro do
Ministério Público ou o próprio ofendido tenha elementos sérios e
seguros para a formação de sua opinio delicti.

80 TOURINHO FILHO, op. cit. 2006, p. 493.
81 MOSSIN, Heráclito Antônio. Curso de processo penal. São Paulo: Atlas, 1998, v.2, p. 405.
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As prisões processuais por conveniência da instrução criminal têm em

foco a tutela do processo, funcionando como medida cautelar para garantir sua

efetividade. É cabível, por exemplo, quando o acusado estiver destruindo provas,

ameaçando testemunhas, peritos ou o próprio ofendido, ou provocando qualquer

outro incidente que acarrete em prejuízo à instrução criminal.

Consoante lição de Rangel82, a decretação de prisão para assegurar a

instrução criminal não se trata somente de conveniência, mas sim de verdadeira

necessidade, em nome dos princípios da verdade processual, do contraditório e do

devido processo legal.

Por fim, a prisão preventiva pode ser decretada para assegurar a

aplicação da lei penal. Por esse fundamento almeja-se garantir que o acusado esteja

presente para cumprir a pena que eventualmente venha a ser-lhe imposta. Nesse

sentido, pode-se decretar prisão preventiva quando houver razões plausíveis no

sentido de que o indiciado ou o acusado se furtará do cumprimento da pena, por

exemplo, quando houver tentativa de fuga, mudança de domicílio para local

distante injustificadamente, ausência de residência fixa.

Capez83 aponta com propriedade que a busca pela garantia de aplicação

da lei penal se justifica:

[...] no caso de iminente fuga do agente do distrito da culpa,
inviabilizando a futura execução da pena. Se o acusado ou indiciado não
tem residência fixa, ocupação lícita, nada, enfim, que o radique no
distrito da culpa, há um sério risco para a eficácia da futura decisão se
ele permanecer solto até o final do processo, diante da sua provável
evasão.

A prisão preventiva com vistas a assegurar a aplicação da lei penal

somente é cabível quando há risco real de fuga, fundada em fatos concretos, e não

em mera especulação. Em verdade, há situações em que ao magistrado caberá

aferir, no caso concreto, se resta efetivamente comprovado qualquer risco, não

podendo ser considerado motivo absoluto o desemprego ou mudança de residência

na mesma urbe, por exemplo.

82 RANGEL, op. cit. 2009, p. 683.
83 CAPEZ. Fernando. Curso de processo penal. 5. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2000.
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2.3.2.5 Prisão decorrente de sentença condenatória recorrível ou de decisão de

pronúncia

A prisão decorrente de sentença condenatória recorrível foi revogada

pela Lei nº 11.719/2008, e a prisão decorrente de decisão de pronúncia sofreu

alterações, trazidas pela Lei nº 11.689/2008. Até então, tais modalidades de prisão

eram amplamente instituídas no ordenamento jurídico pátrio, bastando para sua

decretação a decisão.

A prisão decorrente de sentença condenatória recorrível encontrava

previsão no artigo 594 do Código de Processo Penal, que tinha a seguinte redação:

“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.”

Observa-se que somente a sentença condenatória, ainda pendente de

recurso, autorizava a prisão provisória.

O instituto fora amplamente criticado. Em primeiro lugar, contrariava

fortemente o princípio da presunção de inocência, já que autorizava a prisão

independentemente do trânsito em julgado, e, sem justa causa, o réu já poderia se

submeter à custódia.

Restava ainda malferido o princípio do duplo grau de jurisdição, na

medida em que a lei estabelecia como condição à interposição de recurso de

apelação o recolhimento à prisão.

Delmanto Júnior84, ainda na vigência do dispositivo, asseverava que:

Não obstante, a regra do art. 594 do Código de Processo Penal vai contra
a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, uma vez que impõe
condições ao exercício do duplo grau de jurisdição. Isto porque, em não
sendo primário ou não possuindo bons antecedentes, se não se recolher à
prisão ou prestar fiança, não será sequer recebida a apelação pelo juiz
que prolatou a sentença; se estiver preso e vier a fugir após interposta a
apelação, esta será considerada deserta (art. 595 do Código de Processo
Penal). Consequentemente, se entendermos eficaz o texto legal,
chegaríamos à incoerência de permitir que a lei ordinária imponha
condições, que no caso de recolher-se à prisão é extremamente severa,
para que o acusado exercite um direito que a Constituição da República
acolheu irrestritamente.

84 DELMANTO JÚNIOR, op. cit. 2001, p. 211.
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Restava igualmente inobservado o princípio da proporcionalidade, já que

se permitia medida que impunha restrições ao exercício de direito

constitucionalmente garantido, o duplo grau de jurisdição e, mais amplamente, o

devido processo legal. Ademais, a medida aplicada era extremamente gravosa em

relação ao fim colimado, qual seja, a proposição de recurso de apelação, não

mantendo com esta qualquer nexo ou relação de finalidade.

Felizmente, o artigo 3º da Lei nº 11.719/2008 revogou expressamente o

artigo 594 do Código de Processo Penal, que destoava dos princípios

constitucionais consagrados no direito pátrio e do ideal de Processo Penal

Democrático.

No que concerne à prisão decorrente de decisão de pronúncia85,

consoante o parágrafo 1º do artigo 408 do Código de Processo Penal, o juiz,

pronunciando o acusado, deveria recomendá-lo à prisão em que se achar ou

expediria ordens necessárias a sua captura. O mesmo artigo previa exceção, no

parágrafo 2º, segundo o qual “se o réu for primário e de bons antecedentes, poderá

o juiz deixar de decretar-lhe a prisão ou revogá-la, caso já se encontre preso.”

O artigo 413 do Código de Processo Penal, com a nova redação, trazida

pela Lei nº 11.689/2008, passou a estatuir que:

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.

A reforma do Código de Processo Penal culminou na alteração do

parágrafo único do artigo 38786 e do parágrafo 3º do artigo 413, impondo-se a

85 A pronúncia é instituto processual da persecução penal dos crimes dolosos contra a vida, cujo
juízo de admissibilidade da acusação encerra a primeira fase do rito escalonado dos processos de
competência do Tribunal do Júri Popular. (SAMPAIO JÚNIOR, José Herval; CALDAS NETO,
Pedro Rodrigues. op. cit. 2007, p. 241).

86 Parágrafo único. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso,
imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da
apelação que vier a ser interposta.
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necessidade de análise dos requisitos da prisão preventiva para a fixação de prisões

decorrentes de sentença condenatória recorrível e de decisão de pronúncia. Desta

feita, a liberdade do indivíduo não pode ser tolhida com base tão somente no

proferimento da sentença. Há de se observar os requisitos inerentes à prisão

preventiva, bem como todos os pressupostos relativos.
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3 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR PRISÃO

PROCESSUAL QUE ANTECEDE UMA ABSOLVIÇÃO

No âmbito de um processo criminal, é possível ocorrer a decretação de

uma prisão processual, com base em seus requisitos próprios ou nos pressupostos

gerais e, ao final da persecução penal, após toda a produção de provas, venha o

julgador a proferir sentença absolutória face ao réu simplesmente por não entender

plenamente comprovadas autoria e materialidade. Nesse caso, discute-se no âmbito

doutrinário acerca da possibilidade de o Estado responder pelos danos causados ao

inocente que respondeu ao processo, ou à parte dele, encarcerado, observando-se o

incomensurável dano que percebeu, pelo tolhimento de sua liberdade de locomoção,

pela segregação de sua família, pela vergonha ante a sociedade, pela experiência

traumática no mundo prisional87.

Não se pode negar os danos resultantes de uma prisão sofridos pelo

cidadão encarcerado. Em uma analise inadvertida, de acordo com o senso de justiça

imanente ao homem de modo geral, parece injusto que um cidadão inocente

responda ao processo encarcerado sem ter, consequentemente, seu dano reparado

pelo Estado.

Todavia, deve-se ter em análise as garantias constitucionais e os

institutos do Direito Processual Penal, notadamente as prisões processuais e seus

requisitos, para se chegar à solução ótima, que melhor pondere os valores em

conflito e garanta a concretização do princípio da proporcionalidade, em

consonância com as normas infraconstitucionais atinentes à matéria.

A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso LXXV, dispõe que o “Estado

indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do

tempo fixado na sentença.”

O dispositivo trata da prisão indevida, aquela pautada em erro judiciário

ou no excesso de prisão. Há quem defenda a aplicação do dispositivo à prisão

87 Nesse sentido, Delmanto Júnior (2001): A ampliação da responsabilidade estatal, com vistas a
tutelar a dignidade das pessoas, sua liberdade, integridade física, imagem e honra, não só para
casos de erro judiciário, as também de cárcere ilegal e, igualmente, para hipóteses de prisão
provisória injusta, embora formalmente legal. É um fenômeno constatável em nações civilizadas,
decorrente do efetivo respeito a esses valores.
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ilegal, definindo-a como prisão cautelar sem a observância dos requisitos para sua

decretação.

De fato, a prisão ilegal é aquela decretada em desacordo com os ditames

legais. Todavia, não parece coerente associar sua ideia à de prisão cautelar, como

se este instituto desse azo a constantes ilegalidades, podendo ser ilegal também a

prisão pena.

O dispositivo constitucional contempla a indenização por erro judiciário.

Nesse sentido, Santiago88 esclarece que:

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

Nesse diapasão, cumpre analisar o cerne da presente discussão, se a

prisão processual que antecede uma absolvição enseja responsabilidade civil do

Estado e dever de indenização em favor do absolvido. Em outras palavras, discute-

se se a absolvição proferida após uma prisão processual torna-a erro judiciário.

Impende desde logo, à luz do ordenamento jurídico pátrio e dos

princípios constitucionais e orientadores do Direito Processual Penal, responder a

essa questão negativamente.

Conforme fartamente abordado, as prisões processuais estão adstritas a

determinados pressupostos e requisitos específicos, atinentes a cada uma de suas

espécies. Desde que observados os requisitos e devidamente fundamentados em

decisão, não há que se falar em prisão indevida ou legal, independentemente do

deslinde da ação penal.

Em sentido contrário, há quem entenda que, a depender da espécie de

prisão processual, cabe responsabilização do Estado em maior ou menor grau89.

Nesse sentido, seria cabível a reparação do dano ao lesado no caso de flagrante

impróprio, prisão preventiva e, nos casos de prisão temporária e decorrente de

sentença penal recorrível, a responsabilização do Estado seria irrestrita. Discorda-

88 SANTIAGO, op. cit. 2008.1, p. 214.
89 CAVALCANTE NETO, Antônio de Holanda. Da reparação civil decorrente da prisão

processual. Monografia. Fortaleza: UFC, 2009.
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se, contudo, do referido entendimento. Não havendo efetivamente erro judiciário ou

ilegalidade, não há razão que enseje a indenização pelo Estado, que estará no pleno

e devido desenvolvimento da persecução penal.

Remetendo-se ao instituto da responsabilidade civil do Estado, sabe-se

que os atos jurisdicionais são, em regra, insuscetíveis de responsabilidade civil

estatal, já que traduzem uma das funções estruturais do Estado, refletindo o

exercício da própria soberania. Todavia, excepcionalmente pode ser cabível, na

hipótese de dolo de prejudicar o jurisdicionado, situação regulamentada pelo art.

133, inciso I, do Código de Processo Civil e albergada pelo art. 37, §6º da

Constituição Federal. No caso de conduta culposa, a matéria possui tratamento

constitucional, nos termos do art. 5º, inciso LXXV. Todavia, o dispositivo

constitucional condiciona a indenização estatal à hipótese de erro judiciário, o que

demonstra que não é todo e qualquer dano oriundo de uma decisão judicial que

ensejará reparação à parte prejudicada.

Oportuno ressaltar que as prisões processuais, conforme já abordado, são

medidas cautelares de caráter pessoal, indispensáveis para garantir a aplicação da

lei penal, a instrução criminal e, em sentido amplo, a efetividade do processo, tendo

sido recepcionadas pela Constituição Federal e com seus ditames se coadunando.

Assim, o instituto, abstratamente considerado, não traduz ilegalidade, nem enseja

dever de indenização pelo Estado, possuindo eficácia contra todos.

Em outro ponto, as prisões processuais possuem natureza processual, e

não material ou híbrida. Isto porque não estão vinculadas ao mérito da ação, pelo

que não restam prejudicadas ou limitadas em virtude do resultado da ação penal.

São de natureza processual porque visam garantir o desenvolvimento do processo,

sua efetividade e conclusão, o que é próprio da medida cautelar.

Da mesma forma, não se afigura aceitável, de acordo com o Direito

Processual Penal, a natureza híbrida da prisão processual. Seus defensores

entendem cabível porque, quando da condenação e do efetivo cumprimento da pena

privativa de liberdade, o tempo em que o condenado se encontrou sob custódia

anteriormente à sentença será descontado, pelo que a prisão processual teria um

caráter de antecipação da pena.
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Não se pode admitir antecipação de pena, tendo em vista o princípio da

presunção de inocência. O fato de que o período de custódia é descontado da pena

decorrente de uma condenação, na realidade, mais se coaduna com os valores e

princípios orientadores do Direito Processual Penal, revestidos de uma série de

garantias ao condenado e ao custodiado, bem como de institutos que buscam reduzir

ao máximo o tolhimento da liberdade de locomoção do indivíduo, a exemplo da

progressão de regime, do livramento e da suspensão condicional da pena, das penas

alternativas. Nesse contexto, não se poderia admitir orientação distinta no que se

refere ao desconto do período de custódia sobre a pena. Todavia, parece temerário

admitir que referida prática leve a concluir que a prisão processual tenha natureza

híbrida, o que contraria o princípio da presunção e inocência, alicerce do Direito

Penal e Processual Penal.

As hipóteses de absolvição estão elencadas no art. 386 do Código de

Processo Penal90. Questiona-se se as hipóteses dispostas nos incisos I a III, que

prevêem, respectivamente, se provada a inexistência do fato; se não houver prova

da existência do fato; se não constituir o fato infração penal, ensejariam reparação

civil do Estado em razão da prisão processual anteriormente decretada, já que,

nesses casos, a autoria sequer chegou a ser contemplada. Nucci91 admite a

possibilidade de reparação do dano pelo Estado em razão de prisão processual que

antecede uma absolvição, ressalvados os casos de mau comportamento do réu no

decorrer do processo, quando a medida cautelar seria justamente aplicada. Segundo

o autor, a alegação de garantia da ordem pública gera dever de indenizar, se

sobrevier a comprovação da inocência do réu.

Mantém-se, entretanto, a opinião de que a absolvição, em nenhuma

hipótese, deve ensejar a responsabilização do Estado pela prisão processual, tendo

sido esta decretada em consonância com os ditames legais, observados seus

90 Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
I - estar provada a inexistência do fato;
II - não haver prova da existência do fato;
III - não constituir o fato infração penal;
IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;
V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;
VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23,
26 e § 1o do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua
existência;
VII – não existir prova suficiente para a condenação.

91 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 6. ed. rev. atual. ampl. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.975.
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pressupostos. A sentença absolutória que vislumbra a inexistência do fato não deve

ensejar a reparação. Todavia, nesse caso, cumpre analisar se, efetivamente, foram

observados os pressupostos para decretação de prisão processual, notadamente o

“fumus comissi delicti” e, no caso da prisão preventiva, especificamente, a

exigência constante no final do art. 312, que, expressamente, exige para a

decretação da prisão preventiva prova da existência do crime e indício suficiente de

autoria.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem sido firme nesse

sentido extraindo-se de suas decisões mais recentes que a prisão processual e

posterior absolvição no processo criminal não enseja, por si só, direito à

indenização, notadamente quando devidamente fundamentadas e nos limites legais92

93.

92 PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO
MATERIAL CARACTERIZADO – MATÉRIA ESTRANHA À DOS AUTOS – CORREÇÃO –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO PREVENTIVA E POSTERIOR
ABSOLVIÇÃO – ERRO JUDICIÁRIO – NÃO-CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO – SÚMULA 282/STF – AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO –
SÚMULA 7/STJ – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM
RECURSO ESPECIAL. 1. Acolhem-se os embargos de declaração para sanar erro material, tendo
em vista que o voto embargado tratou de matéria estranha aos autos. 2. A questão controversa diz
respeito à responsabilidade civil estatal por prisão preventiva, seguida de posterior absolvição. 3.
Inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial pela ausência de cotejo analítico, que não se
satisfaz com a transcrição de ementas. 4. O prequestionamento configura-se com juízo de valor do
Tribunal a quo sobre os dispositivos legais aplicados no caso concreto, sob pena de óbice ao
conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 282/STF. 5. A jurisprudência do STJ é
firme no sentido de que a prisão processual e posterior absolvição no processo criminal não enseja,
por si só, direito à indenização. 6. A modificação do posicionamento adotado pela instância
ordinária, a fim de se perquirir eventual existência de erro judiciário, a justificar a indenização por
danos materiais ou morais, demandaria o reexame das provas dos autos, o que é obstado pela
Súmula 7/STJ. 7. Não compete ao STJ exame de matéria constitucional em sede de recurso
especial. 8. Embargos de declaração acolhidos, para sanar erro material, e não conhecer do recurso
especial dos particulares. (STJ, EDRESP 200800382180, EDRESP - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJE
28/10/2009).

93 PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - PRISÃO PREVENTIVA E POSTERIOR
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO -
NECESSIDADE DE CONSTATAÇÃO DA ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL -
REEXAME DE PROVAS - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO -
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 1. Esta Corte tem firmado o entendimento de
que a prisão preventiva, devidamente fundamentada e nos limites legais, inclusive temporal, não
gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes. 2.
Na mesma linha, tem decidido que avaliar se a prisão preventiva caracterizou erro judiciário enseja
reexame de provas, sendo inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). Precedentes. 3. Ausente o
cotejo analítico e não demonstrada similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma, não se
conhece do recurso especial pela alínea "c". 4. Recurso especial não conhecido. (STJ, RESP
200602503846, RESP - RECURSO ESPECIAL – 911641, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, DJE 25/05/2009).
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Assim, na hipótese de absolvição por inexistência do fato, não deve a

absolvição em si ser capaz de ensejar a reparação civil do Estado. O que pode gerá-

la é a apreciação equivocada ou inobservância dos requisitos para a decretação de

prisão processual, que a tornará indevida, amoldando-a imediatamente ao art. 5º,

inciso LXXV da Constituição Federal.

3.1 Do princípio da presunção de inocência e sua congruência com a prisão

processual

A Constituição Federal de 1988 dispõe no art. 5º, inciso LVII que:

“Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal

condenatória.”

O dispositivo constitucional traduz o princípio da presunção de

inocência, alicerce do Direito Processual Penal, segundo o qual o imputado será

presumidamente inocente até sentença condenatória transitada em julgado. Com

efeito, nenhuma medida que implique em antecipação de pena pode ser tomada em

desfavor do réu.

David Alves Moreira94 vaticina que:

Com o regramento constitucional de 1988, em seu art. 5º, inc. LVII
(lembrando que esse dispositivo não constava das Constituições
anteriores), de forma clara e evidente, estabeleceu-se uma nova tendência
para a questão da culpabilidade. Tendência essa declinada nas sentenças
condenatórias e caracterizada pelo Princípio da Inocência Presumida,
importante corolário do due processo of law, especificado ao processo
penal e que institucionaliza o direito de o imputado ser considerado
inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e
portanto, passando a ter o direito público subjetivo de não ser ele
submetido ao estado de condenado.

Essa tendência encontra supedâneo no art. 10 da Declaração Universal de

Direitos do Homem, da Organização das Nações Unidas (ONU), de 10 de dezembro

de 1948, que assim dispunha:

Toda pessoa tem direito, em condições de plena igualdade, de ser ouvia
publicamente e com eqüidade, por um tribunal independente e imparcial,
para a determinação de seus direitos e obrigações, ou para o exame de
qualquer acusação contra ela dirigida, em matéria penal.

94 MOREIRA, op. cit. 1996, p. 125.
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Há doutrinadores que entendem indevidas, padecendo de

inconstitucionalidade, as prisões processuais, posto que malferem o princípio da

presunção de inocência95. Manifestam que esse princípio é garantia fundamental,

constituindo, de fato, uma norma de eficácia absoluta e, tendo, portanto, uma força

capaz de neutralizar outras disposições contrárias a ela96. Assim, se a prisão

processual antecede uma absolvição, deve o custodiado ser indenizado pelos danos

sofridos.

Com a devida vênia, entende-se que o princípio da presunção de

inocência encontra-se em perfeita consonância com o instituto das prisões

processuais.

Colaciona-se lição de Nucci97:

O princípio tem por objetivo garantir que o ônus da prova cabe à
acusação e não à defesa. As pessoas nascem inocentes, sendo esse o seu
estado natural, razão pela qual para quebrar tal regra, torna-se
indispensável que o Estado-acusação evidencie, com provas suficientes,
ao Estado-juiz a culpa do réu. Por outro lado, confirma-se a
excepcionalidade e a necessariedade das medidas cautelares de prisão, já
que indivíduos inocentes somente podem ser levados ao cárcere quando
realmente for útil à instrução e à ordem pública.

As prisões processuais, conforme já abordado, são medidas cautelares de

caráter pessoal e natureza processual, tendo como objetivo primordial a garantia do

devido desenvolvimento da instrução criminal. Cumpre dissociar a prisão

processual da ideia de antecipação de pena. A referida relação não é pertinente.

Não é permitida antecipação de pena no Direito Pátrio, notadamente com o advento

da Constituição de 1988, que inovou ao trazer o princípio da presunção de

inocência.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 94408 declarou a

95 CAPEZ, op. cit. 2007, p.44: “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.”

96 MOREIRA, op. cit. 1996, p. 128: “O recolhimento à prisão, ordem expressa em tais dispositivos,
pressupões uma culpabilidade que poderá ser negada em tantos quantos forem os julgamentos
posteriores até que se tenha a coisa julgada. Ao ignorarmos o dispositivo constitucional, estaríamos
atribuindo ao imputado uma sanção própria daquele condenado com sentença que tenha transitado e
julgado.”

97 NUCCI, op. cit. 2007, p. 33.
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inconstitucionalidade da execução antecipada de pena, pontuando a distinção entre

esta e a prisão cautelar98.

A prisão processual, a seu turno, não está relacionada ao mérito da ação,

98 HABEAS CORPUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CHAMADA "EXECUÇÃO
ANTECIPADA DA PENA". ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA. ART. 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O art. 637 do CPP
estabelece que "[o] recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados pelo
recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância para a execução da
sentença". A Lei de Execução Penal condicionou a execução da pena privativa de liberdade ao
trânsito em julgado da sentença condenatória. A Constituição do Brasil de 1988 definiu, em seu art.
5º, inciso LVII, que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória". 2. Daí que os preceitos veiculados pela Lei n. 7.210/84, além de adequados à ordem
constitucional vigente, sobrepõem-se, temporal e materialmente, ao disposto no art. 637 do CPP. 3.
A prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode ser decretada a título cautelar.
4. A ampla defesa, não se a pode visualizar de modo restrito. Engloba todas as fases processuais,
inclusive as recursais de natureza extraordinária. Por isso a execução da sentença após o
julgamento do recurso de apelação significa, também, restrição do direito de defesa, caracterizando
desequilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar a pena e o direito, do acusado, de elidir essa
pretensão. 5. Prisão temporária, restrição dos efeitos da interposição de recursos em matéria penal e
punição exemplar, sem qualquer contemplação, nos "crimes hediondos" exprimem muito bem o
sentimento que EVANDRO LINS sintetizou na seguinte assertiva: "Na realidade, quem está
desejando punir demais, no fundo, no fundo, está querendo fazer o mal, se equipara um pouco ao
próprio delinqüente". 6. A antecipação da execução penal, ademais de incompatível com o texto da
Constituição, apenas poderia ser justificada em nome da conveniência dos magistrados --- não do
processo penal. A prestigiar-se o princípio constitucional, dizem, os tribunais [leia-se STJ e STF]
serão inundados por recursos especiais e extraordinários e subseqüentes agravos e embargos, além
do que "ninguém mais será preso". Eis o que poderia ser apontado como incitação à "jurisprudência
defensiva", que, no extremo, reduz a amplitude ou mesmo amputa garantias constitucionais. A
comodidade, a melhor operacionalidade de funcionamento do STF não pode ser lograda a esse
preço. 7. No RE 482.006, relator o Ministro Lewandowski, quando foi debatida a
constitucionalidade de preceito de lei estadual mineira que impõe a redução de vencimentos de
servidores públicos afastados de suas funções por responderem a processo penal em razão da
suposta prática de crime funcional [art. 2º da Lei n. 2.364/61, que deu nova redação à Lei n.
869/52], o STF afirmou, por unanimidade, que o preceito implica flagrante violação do disposto no
inciso LVII do art. 5º da Constituição do Brasil. Isso porque --- disse o relator --- "a se admitir a
redução da remuneração dos servidores em tais hipóteses, estar-se-ia validando verdadeira
antecipação de pena, sem que esta tenha sido precedida do devido processo legal, e antes mesmo de
qualquer condenação, nada importando que haja previsão de devolução das diferenças, em caso de
absolvição". Daí porque a Corte decidiu, por unanimidade, sonoramente, no sentido do não
recebimento do preceito da lei estadual pela Constituição de 1.988, afirmando de modo unânime a
impossibilidade de antecipação de qualquer efeito afeto à propriedade anteriormente ao seu trânsito
em julgado. A Corte que vigorosamente prestigia o disposto no preceito constitucional em nome da
garantia da propriedade não a deve negar quando se trate da garantia da liberdade, mesmo porque a
propriedade tem mais a ver com as elites; a ameaça às liberdades alcança de modo efetivo as
classes subalternas. 8. Nas democracias mesmo os criminosos são sujeitos de direitos. Não perdem
essa qualidade, para se transformarem em objetos processuais. São pessoas, inseridas entre aquelas
beneficiadas pela afirmação constitucional da sua dignidade (art. 1º, III, da Constituição do Brasil).
É inadmissível a sua exclusão social, sem que sejam consideradas, em quaisquer circunstâncias, as
singularidades de cada infração penal, o que somente se pode apurar plenamente quando transitada
em julgado a condenação de cada qual. Ordem concedida. (STF, HC 94408/MG, Rel Ministro Eros
Grau, análise: 02/04/2009, revisão: 07/04/2009).
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que somente é enfrentado ao final da persecução penal, após a produção de todas as

provas e através de decisão fundamentada do magistrado. Entender que as prisões

processuais indicariam que o custodiado seria condenado, dando uma “prévia” do

que seria a decisão de mérito, seria defender que a continuidade da persecução

penal seria dispensada, tendo em vista a solução prematuramente encontrada. Seria

também admitir, sem argumentos plausíveis, uma presunção de culpa, o que

contraria frontalmente os fundamentos do Direito Processual Penal, fazendo letra

morta o texto constitucional.

Em muitos casos, dadas circunstâncias específicas do processo, medidas

assecuratórias devem ser tomadas, sob pena de, ao final da persecução penal, a

decisão restar prejudicada, e, amplamente, a efetividade processual e a aplicação da

lei penal.

Não é desarrazoado imaginar situação em que determinado indivíduo seja

investigado em inquérito policial pelo possível cometimento de um delito, por

haver fortes indícios de sua autoria. Contudo, mesmo sabendo não estar envolvido

no crime, começa a destruir provas e ameaçar testemunhas por estar muito

assustado e, desconhecendo as leis processuais penais e garantias constitucionais,

temer ser condenado injustamente. Pode também agir para proteger alguém que

saiba estar envolvido na conduta criminosa. Traz-se à baila ainda a possibilidade de

o investigado não ter endereço certo e se ausentar da cidade, ou até do país, sem

consentimento do juiz, quando sabidamente responde a ação penal.

Nas situações esboçadas, muito embora o investigado não seja autor ou

partícipe de qualquer crime, cabível seria a decretação de prisão processual,

especificamente sob a espécie prisão preventiva, observados os pressupostos fumus

comissi delicti e periculum libertatis, e um dos requisitos constantes no art. 312 do

Código de Processo Penal, nos casos apontados, por conveniência da instrução

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, respectivamente. Entretanto,

tal medida não teria conotação de antecipação de pena e não elidiria a presunção de

inocência existente em favor do réu ou indiciado.

A própria lei traz constantemente freios e limitações à prisão preventiva.

O mencionado artigo, por exemplo, exige para a decretação da prisão preventiva

prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
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Não se conceberia a manutenção no ordenamento jurídico e ampla

utilização na atividade jurisdicional de instituto que confrontasse de forma patente

o princípio da presunção de inocência. Ocorre, na realidade, que esse princípio e as

prisões processuais coexistem harmonicamente no direito pátrio, como

instrumentos de garantia de valores jurídicos distintos que, corriqueiramente, vêm a

ser confrontados no caso concreto. Caberá ao julgador, nessas situações, cercar-se

de toda a cautela, observar seus limites de atuação, verificando sempre os

pressupostos das prisões cautelares e seus requisitos, ferramentas necessárias para a

solução do conflito aparente, que, claramente, não resta passível da inteira

subjetividade do magistrado.

3.2 Dos danos decorrentes da segregação enfrentados pelo preso face ao regular

exercício da atividade estatal e o princípio da proporcionalidade.

A prisão processual, sem dúvida, faz surgir dano e sofrimento para o

custodiado, que tem sua liberdade de locomoção tolhida, é segregado do convívio

de sua família e passa a conviver com o mundo prisional, com todas as suas

implicações.

Há doutrinadores que, com base nessa constatação, defendem de maneira

absoluta a responsabilização do Estado pelos danos causados àquele que, tendo

respondido o processo em cárcere, venha a ser absolvido.

Nesse diapasão, Villas Boas99 expõe que:

A prisão cautelar, em qualquer de suas modalidades, só é admissível em
casos especiais de extrema e comprovada necessidade. O que dizer de
alguém preso e depois inocentado? Os dias de amargura atrás das grades
jamais serão pagos. Não há dinheiro que retribua o infortúnio de tal
natureza. A prisão só recebe o qualitativo de cautelar porque segrega uma
pessoa ainda inocente. É sabido que todos são inocentes antes da sentença
condenatória definitiva (princípio do estado de inocência). Assim, o
horror do cárcere, suportado pelo inocente, é a forma mais cruel de
agressão à pessoa. [...]. O decreto de inocência é o fracasso da pretensão
punitiva do Estado. Se ele inicia a investigação, e nada se apura contra o
investigado preso, há que retirar o suplício que provocou. É a mínima
obrigação de sua parte. Daí, a responsabilidade pelo dano moral e
material.

Discorda-se, todavia, da lição ora colacionada. Segundo o autor, o

99 VILLAS BOAS, Marco Antonio. O réu como vítima. São Paulo: JH Mizuno, 2006, p. 147-148.
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decreto de inocência significa o fracasso da pretensão punitiva do Estado.

Entretanto, o Estado, no exercício do jus puniendi, não tem por finalidade a

condenação do investigado a qualquer custo. Se comprovada sua inocência, ou

ainda, se não comprovada as culpa, o Estado absolverá o investigado. Outrossim,

parece absurdo imaginar que o Estado só possa investigar aquele sabidamente

culpado, sobretudo porque somente conhecerá essa condição após a investigação.

Igualmente improvável admit ir que todos os investigados inocentes mereçam ser

indenizados tão somente por terem sido sujeitos passivos da investigação, cujo

exercício é assegurado ao Estado.

Pelo que se extrai do fragmento colacionado, prisão cautelar traduziria

antecipação da pena, o que tem sido veementemente combatido, já que a prisão

processual ou cautelar tem natureza processual, tendo como finalidade, em sentido

amplo, a garantia da instrução processual. Assim, embora sejam exigidas para sua

decretação prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria, não estão

vinculadas ao mérito da ação, sendo possível que os meros indícios de autoria não

se convertam em efetiva comprovação, o que acarreta na absolvição do réu ou

indiciado.

Nesse sentido, ponderou a Ministra Eliana Calmon, no julgamento do

Recurso Especial 337.225/SP, em 25.03.2003: “O exercício regular da atividade

estatal não pode ser capaz de gerar indenização. Afinal, é preciso que tenha o

agente margem de segurança e largueza para fazer o seu trabalho repressivo.”

O dano percebido pelo segregado esbarra no amplo e regular exercício da

atividade estatal, consubstanciada na devida decretação de prisão cautelar, que

representa, de maneira ampla, o interesse da coletividade. A regular atividade

estatal não é suscetível de gerar indenização. A atividade jurisdicional,

especificamente, acarreta inevitavelmente em dano para uma das partes, e as

medidas cautelares são instrumentos de garantia que podem gerar prejuízos de

maneira ainda mais incisiva, já que incidem diretamente sobre o patrimônio ou, no

caso das prisões cautelares, sobre a própria liberdade de locomoção do indivíduo.

Os Tribunais Pátrios têm se manifestado amplamente sobre a questão em

liça, sendo pacífico, consoante decisões mais recentes, o entendimento ora

sustentado, pela inexistência de responsabilidade civil do Estado por prisões
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processuais que antecedem uma absolvição.

Tratando mais especificamente do tema, o Superior Tribunal de Justiça,

em recente decisão, publicada em 08.09.2010, manifestou-se pela inexistência de

dever de indenizar do Estado pela absolvição posterior à prisão processual, quando

não estiver configurado o erro judiciário, contemplando a manutenção do exercício

regular da atividade estatal100.

Embora não se possa negar o efetivo dano percebido pelo custodiado

posteriormente absolvido, que enseja, em uma primeira análise, consoante o senso

de justiça imanente ao homem, a defesa pelo direito à indenização, deve-se

observar que há outros valores jurídicos em proteção, cerceados por uma

satisfatória regulamentação constitucional e legal. O dano percebido pelo segregado

cede lugar ao interesse da sociedade, consubstanciado no regular exercício

atividade estatal que, observando os limites legais, deve buscar desenvolver

efetivamente a persecução penal e exercer o jus puniendi, cujo fundamento repousa,

em sentido amplo, no dever estatal de garantia a segurança pública.

O aparente conflito encontra sustentação, além dos dispositivos

constitucionais atinentes à matéria, no princípio da proporcionalidade, fundamento

formal da unidade axiológica da Constituição. Na medida em que valores jurídicos

de estatura constitucional são postos em conflito no caso concreto, imperiosa será a

100 PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER
DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 283/STF.
FUNDAMENTOS INATACADOS. 1. A Corte de origem não dirimiu o litígio sob a ótica dos arts.
186 e 927, do CC, os quais carecem do requisito indispensável do prequestionamento e, por
conseguinte, não são suscetíveis de apreciação na instância especial, segundo enuncia a Súmula
282/STF. 2. O Tribunal de origem valeu-se de premissas as quais não foram objeto de combate na
via especial – de que não cabe, no caso, falar em indenização, porquanto a prisão e a absolvição do
ora agravante deram-se por meio de processo criminal regular, sem a ocorrência de erro judiciário.
Caracteriza-se a falta de combate a fundamentos do acórdão recorrido, acarretando a incidência, ao
recurso especial, do óbice da Súmula 283/STF. 3. “O exercício regular da atividade estatal não
pode ser capaz de gerar indenização. Afinal, é preciso que tenha o agente margem de segurança e
largueza para fazer o seu trabalho repressivo” (REsp 337.225/SP, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 14/04/2003). 4. O Tribunal de origem
assentou que: não se consubstanciou “erro judiciário”, na medida em que não houve condenação,
não estando o processo criminal contaminado por qualquer ato “contra legem”. O apelante foi
absolvido pelo E. Tribunal do Júri, em processo criminal regular, sendo expedido Alvará de
Soltura, incontinenti (fls. 10). A prisão do apelante se deu em regular processo, e fundamentada de
forma suficiente (fls. 28) (e-STJ fl. 119). 5. Para modificar esse entendimento, no sentido de
acolher a tese do recorrente, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos.
Esse procedimento é inviável na via eleita, nos termos da Súmula 07/STJ. 6. Agravo regimental não
provido. (STJ, AGA 201000851101, AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO – 1307948, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
24/08/2010, DJE 08/09/2010).
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ponderação, orientada pelo princípio da proporcionalidade, fundamento de

validação da solução cabível.

Insta ressaltar a incidência do princípio da concordância ou

harmonização prática que, segundo lição de Magalhães Filho101:

Aqui nós temos um princípio intelectivo que é uma projeção na
hermenêutica do princípio positivo-normativo da proporcionalidade.
Enquanto o último prescreve, o primeiro descreve o que deve ser feito.
Assim, quando houver colisão de direitos fundamentais num caso
concreto, far-se-á a harmonização prática entre eles, através de uma
ponderação axiológica, mediante a qual se fará uma hierarquização dos
valores na situação fática para encontrar-se a solução ótima.

No que tange à concretização do princípio da proporcionalidade

especificamente no Direito Processual Penal, Fernandes102, lucidamente, vaticina

que:

Especificamente em relação ao processo penal, discute-se se o princípio
só pode ser aplicado em benefício do acusado ou também em favor da
acusação [...]. A questão deve ser melhor esclarecida. A afirmação do
princípio foi no sentido de garantir o indivíduo contra os excessos na
atuação dos órgãos detentores do poder, buscando encontrar a medida
adequada, necessária e justa. Não se trata de impedir a existência ou
atuação da norma restritiva ou de fazer imperar sempre o princípio mais
favorável ao acusado, mas de fazer atuar certa regra ou prevalecer
determinado princípio de maneira equilibrada. Assim, não se cuida de
invocar o princípio em favor do acusado ou da acusação, mas de verificar
se, no caso concreto, a restrição ao acusado é adequada, necessária e se
justifica em face de valor maior a ser protegido.

A lição doutrinária traduz brilhantemente a invocação do princípio da

proporcionalidade na aplicação de prisões cautelares. É que o referido princípio não

oferece solução prévia e tendenciosa à solução de conflitos, quer em favor do

acusado, quer em favor da acusação. Leva em consideração o valor jurídico que

merece prevalecer no caso respectivo.

Todavia, o tema das prisões cautelares não está adstrito à pura invocação

do princípio da proporcionalidade. Em nome do princípio da legalidade, baluarte do

Direito Penal e Processual Penal, o supra princípio é alicerce para o Texto

Constitucional e para as leis que dispõem sobre as prisões cautelares. Assim, em

101 MAGALHÃES FILHO, op. cit. 2004, p. 73.
102 FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal constitucional. 5. ed. rev. atual. ampl. São

Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.60.
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consonância com as normas que as regulamentam e com as que lhes trazem

limitações, o princípio da proporcionalidade toma relevante dimensão no tema

discutido, funcionando como instrumento a fundamentar a continuidade e

prevalência da regular atividade estatal, que, no exercício do jus puniendi e na

busca pelo eficaz desenvolvimento da instrução criminal, alberga, em sentido

amplo, a busca pela garantia da segurança pública, valor jurídico que não cede

lugar ao dano sofrido pelo indivíduo, notadamente quando não é oriundo de erro

judiciário, mas sim de ato legal plenamente válido.

3.3 A responsabilidade civil do estado e a prisão emanada de erro judiciário

Conforme perfunctória análise já desenvolvida, ainda que não se

pretenda esgotar a discussão sobre o tema, a absolvição, por si só, não é apta a

ensejar dever de indenização do Estado por prisão cautelar decretada no curso da

persecução penal. A prisão cautelar encontra consonância com o princípio da

presunção de inocência, bem como na busca pela garantia da instrução processual e

da ordem pública. Ademais, o princípio da proporcionalidade, suplementando os

pressupostos e requisitos legais das prisões cautelares, endossa a legalidade do

instituto que, revestido de natureza processual, não se vincula ao mérito da ação.

Em contrapartida, há situações que acarretam a responsabilidade do

Estado pelo fato da prisão processual, traduzindo-se efetivo erro judiciário em sua

decretação. Para algumas dessas hipóteses a lei, identificando a coação ilegal,

possibilita a proposição de habeas corpus, liberdade provisória e relaxamento de

prisão. Nesse diapasão, Quirino103 opina que deveria haver na lei mecanismos de

reparação dos danos morais e patrimoniais advindos da prisão ilegal, inclusive com

a fixação de parâmetros mínimos para fixação de indenização pelos danos, à luz do

que prevê o art. 630 do Código de Processo Penal.

Passa-se a apontar algumas situações que são capazes de culminar em

responsabilidade estatal pelo dano sofrido pelo indivíduo em virtude de prisão

processual.

A prisão sem os requisitos legais configura prisão sem justa causa. A

103 QUIRINO, op. cit. 1999,p. 89.
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ausência de justa causa se dá quando não são devidamente observados o fumus

comissi delicti e o periculum libertatis, bem como os pressupostos e formalidades

relativos à espécie de prisão cautelar em questão, hipótese em que se configura a

responsabilidade civil do Estado pela prisão processual.

No mesmo sentido, com base no art. 5º, inciso LXXV, a prisão além do

tempo é capaz de ensejar a responsabilidade do Estado. No que tange às prisões

cautelares, o dever de indenizar pode surgir das seguintes situações: se, no caso de

prisões cautelares cujo prazo se estipula segundo juízo de proporcionalidade e

razoabilidade do magistrado, a pena cominada em sentença condenatória for

inferior ao tempo que o acusado ficou preso provisoriamente; se desrespeitado o

prazo expressamente estipulado em lei, como no caso das prisões temporárias,

limitadas ao prazo de cinco dias, o trinta dias para os crimes hediondos, ambos

prorrogáveis; se desrespeitado o prazo para o término da instrução.

A prisão decretada por autoridade incompetente também gera o dever de

indenização pelo Estado, já que, segundo inteligência do art. 5º, inciso LXI, da

Constituição Federal, “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.” No mesmo

sentido, caracterizou o Código de Processo Penal104 como coação ilegal aquela

emanada de quem não tem competência para fazê-lo. Assim, conclui-se que a prisão

decretada por autoridade incompetente é manifestamente ilegal, devendo o dano

dela oriundo ser reparado pelo causador, o Poder Público, consoante teoria da

Responsabilidade Objetiva.

Ainda que observados os requisitos legais da prisão processual, é

possível que estes não restem devidamente consignados na decisão que a decreta.

Assim, a prisão cautelar sem fundamentação também faz nascer para o Estado o

dever de indenizar o indiciado ou réu pelo dano. Retira-se tal ilação do art. 93,

104 Art. 648 - A coação considerar-se-á ilegal:
I - quando não houver justa causa;
II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;
III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;
IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;
V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;
VI - quando o processo for manifestamente nulo;
VII - quando extinta a punibilidade.
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inciso IX da Constituição Federal, segundo o qual todas as decisões emanadas do

Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade. Em harmonia com o

texto constitucional, o Código de Processo Penal, ao tratar da prisão preventiva,

reza que “o despacho que decretar ou denegar a prisão preventiva será sempre

fundamentado.”105

O Código de Processo Penal, no art. 41, exige a qualificação do acusado

na denúncia ou queixa, sob pena de não recebimento. A importância dada à

qualificação do acusado ganha importância também no âmbito das prisões

processuais. Não há dispositivo legal que, expressamente, disponha sobre a

responsabilidade do Estado pela prisão de homônimo, hipótese que deve ser

contemplada com base na interpretação sistemática e lógica do ordenamento

jurídico, como tem sido vislumbrado pela doutrina106. A responsabilidade do Estado

em razão da prisão de homônimo encontra fundamento na garantia à liberdade,

notadamente a liberdade de locomoção e no princípio da dignidade da pessoa

humana, assumindo ainda o caráter de reparação pela falha no serviço público.

Caracteriza igualmente ofensa à garantia constitucional da liberdade a

prisão por mandado revogado, devendo o Estado compensar a vítima pelo dano

emanado da ação ou missão de seus agentes. Muito embora tanto da ação quanto da

omissão decorra responsabilidade estatal, lembra-se de que, na primeira hipótese, a

responsabilidade é objetiva, bastando a comprovação da efetiva ação estatal, nexo

de causalidade e dano, enquanto que na segunda impera a responsabilidade

subjetiva do estado, fazendo-se necessária a demonstração de culpa.

As hipóteses apontadas ilustram algumas situações aptas a suscitar o

105 Habeas Corpus. 1. “Operação Curupira”. Denúncia. Crimes de formação de quadrilha, venda de
madeiras sem licença, destruição da flora e fauna da região e estelionato qualificado. 2. Alegação
de falta de fundamentação da prisão preventiva. 3. Réu foragido. A mera fuga do distrito da culpa
não é fundamento para a prisão preventiva. Precedentes. 4. Ausência de indicação de elementos
concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar. 5. A
jurisprudência consolidada do STF entende que o ato judicial que decreta custódia cautelar somente
poderá ser implementado se devidamente fundamentado, nos termos do art. 93, IX da CF c/c art.
312 do CPP. Precedentes. 6. Não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos pelo art.
312 do CPP, mas é indispensável a indicação de elementos concretos que demonstrem a
necessidade da segregação preventiva. Precedentes. 7. Ordem deferida para revogar o decreto de
prisão preventiva expedido em face do ora paciente, determinando-se a expedição de alvará de
soltura, se por outra razão não estiver preso. (STF, HC 92842-MT, Rel. Ministro Gilmar Ferreira
Mendes.)

106 CAHALI, op. cit. 2005, p.779.
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dever de indenização do Poder Público pelo dano gerado em razão da prisão

processual, não consistindo, contudo, em rol exaustivo. É possível que a

responsabilidade civil do Estado se materialize em outras hipóteses desde que estas

estejam atreladas ou fundamentadas em ilegalidade e erro judiciário.

Como instrumento para correção de erros judiciários, o Código de

Processo Penal regula o instituto da revisão criminal107, único mecanismo apto a

desconstituir a coisa julgada no processo penal. O rol elencado no art. 621, atinente

à revisão criminal, é taxativo, sendo possível sua propositura, desde que verificado

o trânsito em julgado da sentença condenatória, quando a sentença contrariar a lei

ou as evidências dos autos, quando se fundar em depoimentos, exames ou

documentos falsos ou quando, após a sentença, forem descobertas provas da

inocência ou de circunstâncias que diminuam a pena do condenado.

107 Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos
autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inicialmente, foi feita uma breve análise sobre a responsabilidade civil

do Estado, abordando-se a evolução histórica do instituto, que partiu da teoria da

irresponsabilidade, marcada pela inexistência de dever de reparação estatal,

migrando-se para a teoria da responsabilidade com culpa, teoria do risco

administrativo (faute du service), e finalmente, teoria da responsabilidade objetiva

do Estado, que preleciona a responsabilidade estatal independentemente de culpa,

adotada atualmente no direito brasileiro.

Analisou-se a evolução da teoria da responsabilidade no direito pátrio,

até a consagração da teoria da responsabilidade objetiva. Foram tecidas algumas

considerações sobre a responsabilidade do Estado quanto aos atos legislativos e

judiciais, notadamente os atos jurisdicionais, os quais, desde que livres de dolo ou

erro judiciário, não são aptos a gerar dever de reparação do Poder Público em razão

de dano sofrido pelo jurisdicionado. O dano e sua reparação foram

perfunctoriamente conceituados.

Posteriormente, passou-se a discorrer sobre o instituto da prisão, através

de um viés constitucional, ressaltando-se a distinção entre prisão-pena e prisão sem

pena. No que tange à prisão sem pena, foram efetivamente abordadas as

modalidades de prisões processuais contempladas no ordenamento jurídico

brasileiro: prisão em flagrante, temporária, preventiva, decorrente de sentença

condenatória recorrível ou de decisão de pronúncia, dando-se enfoque tanto a seus

pressupostos genéricos quanto às especificidades de cada uma, bem como sua

natureza processual.

Suficientemente discorrido sobre os institutos em que se funda o tema,

passou-se a enfrentá-lo efetivamente, analisando-se a possibilidade de haver

responsabilidade civil do Estado decorrente de prisões processuais, especificamente

quando delas advém sentença absolutória.

Analisou-se inicialmente o disposto no art. 5º, inciso LXXV da

Constituição Federal, que garante ao condenado direito de indenização pelo erro

judiciário, passando-se a tratar deste especificamente.
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Deu-se enfoque ao caráter cautelar e excepcional das prisões processuais,

cercadas de requisitos específicos para sua decretação, reiterando-se sua natureza

processual, que culmina na dissociação entre seus motivos ensejadores e o mérito

da ação.

Negou-se a relação de identidade entre as prisões cautelares e

antecipação de pena, sendo esta repudiada pelo direito pátrio em razão do princípio

da presunção de inocência. Discorreu-se sobre este e sua consonância com as

prisões processuais, uma vez respeitados os requisitos para sua decretação, o

“fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, o quem tem sido sedimentado no

âmbito jurisprudencial.

Embora tenha-se reconhecido o efetivo dano percebido pelo custodiado

posteriormente considerado inocente, ressaltou-se a necessidade de manutenção do

regular exercício da atividade estatal que, no que toca ao desenvolvimento da

instrução processual e exercício do jus puniendi, não pode sofrer limitações no seu

trabalho repressivo. Nesse contexto, o princípio da proporcionalidade funciona

como método orientador da ponderação entre os valores jurídicos postos em

aparente conflito: a garantia de reparação ao dano sofrido pelo custodiado e a

garantia da ordem pública e da instrução processual. Contudo, o princípio da

proporcionalidade acaba por funcionar como alicerce às normas constitucionais e

infraconstitucionais que amplamente dispõem sobre as prisões processuais, quer

regulamentando-as, quer trazendo-lhes limitações.

Foram apontadas ao final, a título ilustrativo, algumas situações aptas a

ensejar a reparação civil do Estado, posto que revestidas de erro judiciário.

Não obstante tenham sido apresentados argumentos em sentido contrário,

impende manifestar-se negativamente quanto à responsabilidade civil do Estado

decorrente de prisões processuais que antecedem uma absolvição.

As referidas prisões têm caráter excepcional e estão sujeitas a requisitos

específicos e a estrita fundamentação. Não padecem de inconstitucionalidade por se

adequarem ao princípio da presunção de inocência, já que não estão vinculadas ao

mérito da ação. Outrossim, o exercício da regular atividade estatal, que alberga a

garantia da instrução processual, da ordem pública e , mediatamente, do interesse

da coletividade, não pode ceder lugar à reparação de dano sofrido pelo custodiado
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inocente, sobretudo por derivar de ato legal e válido.

Não se pode, contudo, admitir a ampla e inadvertida utilização das

prisões processuais como instrumento inafastável da investigação ou da ação penal.

Embora se defenda sua validade e harmonia com o ordenamento jurídico, sua

aplicação não pode deixar de ter caráter excepcional e converter-se em regra,

fenômeno que, infelizmente, tem crescido no âmbito do Poder Judiciário. Cabe ao

julgador, na preciosa função de dizer o Direito, atuar com cautela e razoabilidade,

analisando detidamente o caso e buscando vislumbrar cuidadosamente os requisitos

das prisões processuais, além de demonstrar satisfatoriamente sua convicção

através de uma decisão fundamentada.
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