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Da prisão em flagrante

. A audiência de custódia na jurisprudência do STF:

. ADI 5240, Rel. Min. Luiz Fux

. Ajuizada em fevereiro de 2015 pela Associação dos Delegados de

Polícia do Brasil (Adepol)

. Objeto: Provimento Conjunto nº 03/2015, do TJSP (Presidência e

Corregedoria Geral da Justiça)

. Em resumo, sustenta (1) vício de iniciativa e (2) violação à separação

dos poderes

. Julgada improcedente (20/8/2015)



Da prisão em flagrante

- O artigo 7º, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos,

por ter caráter supralegal, sustou os efeitos de toda a legislação

ordinária conflitante com esse preceito convencional

- O Provimento não inovou no ordenamento jurídico, o que fora

realizado pela CADH; apenas explicitou o comando existente

- Não há violação à separação dos poderes (CF, art. 2º); não é o ato

normativo emanado do tribunal de justiça que cria obrigações para os

delegados de polícia, mas sim a citada convenção



Da prisão em flagrante

. ADPF 347, Rel. Min. Marco Aurélio

. Propositura: maio de 2015 (três meses após a ADI 5240); autor:

PSOL (Partido Socialismo e Liberdade)

. Pedido de reconhecimento do "estado de coisas inconstitucional"

(do sistema carcerário) - quadro de violação generalizada e sistêmica

de direitos fundamentais, caracterizada a inércia ou incapacidade

reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a

conjuntura (bloqueio institucional)

. Técnica já foi utilizada em 1997 na Corte Constitucional da Colômbia

e em outros países

. Vários pedidos (inclusive liminares)



Da prisão em flagrante

. O STF deveria obrigar que os juízes e tribunais do país:

a) quando forem decretar ou manter prisões provisórias, fundamentem essa

decisão dizendo expressamente o motivo pelo qual estão aplicando a prisão

e não uma das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP;

- LIMINAR NÃO CONCEDIDA: JUÍZES E TRIBUNAIS JÁ DEVIAM FAZER ISSO,

EM RAZÃO DA CONSTITUIÇÃO E DAS LEIS

LIMINAR CONCEDIDA - b) implementem, no prazo máximo de 90 dias, as

audiências de custódia (sobre as audiências de custódia, leia o Info 795 STF);

c) quando forem impor cautelares penais, aplicar pena ou decidir algo na

execução penal, levem em consideração, de forma expressa e fundamentada,

o quadro dramático do sistema penitenciário brasileiro; - LIMINAR NÃO

CONCEDIDA: JUÍZES E TRIBUNAIS JÁ DEVIAM FAZER ISSO, EM RAZÃO DA

CONSTITUIÇÃO E DAS LEIS


