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Da prisão em flagrante

- Quando juízes e tribunais 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;

- Quando juízes e tribunais 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;

- Juízes e tribunais estabeleçam, quando possível, penas
alternativas à prisão;



Da prisão em flagrante

- Juízes e tribunais abrandem os requisitos temporais necessários
para que o preso goze de benefícios e direitos, como a progressão
de regime, o livramento condicional e a suspensão condicional da
pena, quando ficar demonstrado que as condições de
cumprimento da pena estão, na prática, mais severas do que as
previstas na lei em virtude do quadro do sistema carcerário;

- Juízes e tribunais abatam o tempo de prisão, se constatado que
as condições de efetivo cumprimento são, na prática, mais
severas do que as previstas na lei. Isso seria uma forma de
"compensar" o fato de o Poder Público estar cometendo um ilícito
estatal.
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- CNJ coordene um mutirão carcerário a fim de revisar todos os
processos de execução penal em curso no País que envolvam a
aplicação de pena privativa de liberdade, visando a adequá-los às
medidas pleiteadas

- União libere, sem qualquer tipo de limitação, o saldo acumulado
do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para utilização na
finalidade para a qual foi criado, proibindo a realização de novos
contingenciamentos

- Juízes e tribunais implementem, no prazo máximo de 90 dias, as
audiências de custódia
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Procedimento da audiência de custódia

. Historicamente, três sistemáticas:

1) Antes da Lei 12.403/11: simples “homologação” do
flagrante, embora a doutrina já sustentasse a pré-
cautelaridade da prisão em flagrante; juiz atuava sob
demanda (relaxamento, liberdade provisória), ainda que o
texto do art. 310 dissesse que o juiz "poderia" conceder
liberdade provisória, ouvido o MP, quando o APF expusesse
conduta amparada por excludente da ilicitude, ou quando
ausentes as razões da preventiva

. Lembre-se: até a reforma de 2008, interrogatório
acontecia no início do procedimento
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2) Lei 12.403/11: criado o sistema de cautelares pessoais, é
estabelecido um modelo polimorfo, com análise obrigatória de
cautelaridade

. Persiste o problema: e a apresentação do preso ao juiz?

. “O simples conhecimento por parte de um juiz de que
uma pessoa está detida não satisfaz essa garantia, já que o
detido deve comparecer pessoalmente e render sua
declaração ante o juiz ou autoridade competente” (Acosta
Calderón vs. Equador. Sentença de 24/06/2005)

. Aury Lopes Jr.: art. 282, § 3º do CPP e audiência

. Com o passar dos tempos: atividade gerencial e
burocrática

. O descompasso com a reforma de 2008

3) Audiência de custódia


