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O prazo para a apresentação do preso

. Maria Laura Canineu: "O risco de maus-tratos é frequentemente
maior durante os primeiros momentos que seguem a detenção
quando a polícia questiona o suspeito. Esse atraso toma os
detentos mais vulneráveis à tortura e outras formas graves de
maus-tratos cometidos por policias abusivos“

. CADH, art. 7.5: “sem demora”; PIDCP, art. 9.3: “prontamente”

. Vedada a demora, qual o prazo exato?

. Há um consenso na jurisprudência dos Tribunais Internacionais 
de Direitos Humanos no sentido de que a definição do que se 
entende por "sem demora" deverá ser objeto de interpretação 
conforme as características especiais do caso concreto
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. Ex.: conforme decisão da CEDH, esse período pode estender-
se até um limite máximo de 13 dias e nove horas quando a
detenção ocorra em alto mar (acórdão Medvedyev e outros v.
França (GC), de 29.3.2010)

. De todo modo, isso não dispensa o sistema regional e mesmo
o direito interno de fixar parâmetros

. Do ponto de vista do sistema regional (CIDH), a Corte
costuma ser deferente com a regulamentação do direito
interno; mas, em caso de não existir esse direito interno - ou
mesmo de a regulamentação não se mostrar em consonância
com a CADH, a CIDH já decidiu por definir parâmetros
temporais, reconhecendo violações à Convenção

- CIDH: violação reconhecida com quatro dias (Caso Chaparro
Alvarez) e não reconhecida com 24 horas (Caso Lópes Álvarez)

. Todavia, defende prazo mais exíguo para adolescentes, já
tendo entendido como violada a Convenção numa espera de
28 horas
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. Brasil:

. Doutrina: interpretação do art. 306, § 1º (prazo para a
comunicação do flagrante) – 24 horas

. Visões divergentes: Raphael Melo (48 horas), Renato
Brasileiro (72 horas, com exame de corpo de delito a ser
realização e não mais de 24 horas)

. Resolução 213 de 2015, art. 1º: 24 horas da comunicação do
flagrante - que, por sua vez, deve ser feita 24 após a prisão

[captura – 24h – comunicação – 24h – audiência de custódia]
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. E se a audiência não for realizada num prazo de 24 horas?

. Gustavo Badaró: se audiência de custódia integra o
procedimento da prisão em flagrante, está caracterizado o
constrangimento ilegal, impondo-se o relaxamento da prisão

. Não sendo realizada a apresentação do preso no prazo de 24
horas, o juízo de legalidade/necessidade da prisão não pode
ser adiado, decidindo conforme o art. 310 (sem audiência) e
depois alterar ou ratificar sua decisão em audiência

. Tribunal não pode, ao apreciar HC, "obrigar" juiz a realizá-la!

. Tanto menos deverá ser o usado o esdrúxulo argumento do
“prazo global”!

. Casos excepcionais, naturalmente, exigirão flexibilização
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Forma de apresentação e uso de videoconferência

. Uso de videoconferência como procedimento padrão pode
frustrar os objetivos reais da audiência de custódia

. Gustavo Badaró: cortes internacionais não permitem, até porque
a medida não protege apenas a liberdade ambulatorial

. Como se vê na história latino-americana, muitas vezes a prisão
não foi usada como mecanismo de privação de liberdade para fins
penais ou processuais, mas como forma de desparecimento
forçado.

. Daí a ideia de um "habeas corpus", instrumento que garante a
certeza da presença do sujeito, e não só que ele esteja preso
ilegalmente
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. Caio Paiva: preso deve ser conduzido à presença do juiz; com
videoconferência, não há condução, tampouco presença

. Subnotificação de maus-tratos: quem, dentro de um
estabelecimento prisional, vai denunciar agressões?

. Renato Brasileiro: poderia ser feita por videoconferência se
presentes uma das hipóteses do art. 185, § 2º do CPP (que
estabelece esse procedimento como excepcional - risco à
segurança pública em caso de integrante de organização
criminosa, possibilidade de fuga etc.)

. CNJ não abriu essa possibilidade da Resolução 213 de 2015


