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Da prisão em flagrante

A quem o preso deve ser apresentado?

CADH:

Artigo 7º - Direito à liberdade pessoal

5. Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem
demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada
por lei a exercer funções judiciais [...]

. Delegado de polícia?

. Sim: Guilherme Nucci, Thiago Costa, Francisco Sannini Neto e
Eduardo Luiz Cabette

. O delegado examina legalidade da prisão, coíbe tortura ou
abuso, pode conceder liberdade provisória (com fiança); no
Brasil, já teríamos não só a audiência de custódia (feita com o
delegado), mas um duplo controle de legalidade (delegado e
juiz)
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. Não: Caio Paiva, Fauzi Hassan, Gustavo Badaró, Aury Lopes
Jr., Alexandre Morais da Rosa (entre outros)

. Se a audiência está relacionada ao controle sobre o respeito
aos direitos do preso, fazendo cessar eventuais ilegalidades e
reprimindo práticas abusivas (inclusive as práticas policiais), a
autoridade deve ter poder para tomar essas providências

. Assim, a autoridade deve ter poder para realizar o controle
judicial da prisão, podendo conceder relaxamento, liberdade
provisória, conversão do flagrante em preventiva domiciliar
(ex.: grávida), decretar medidas cautelares alternativas

. Delegados só podem conceder fiança e em crimes com pena
não superior a 4 anos
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. Por isso mesmo, a CIDH interpreta esse dispositivo em conjunto
com o art. 8.1 da CADH:

Artigo 8º - Garantias judiciais

1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas
garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou
Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido
anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal
formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e
obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer
outra natureza.

. Resolução 213 não deixa dúvidas que estamos falando de juízes
e tribunais (art. 1º, § 2º e art. 3º)

. Pelos mesmos motivos, também não se concebe que tal tarefa
possa ser desempenhada por membro do MP ou defensores
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Limites de cognição e valor probatório

. Qual a eficácia probatória das informações prestadas pelo preso
em sua entrevista? Como elas devem ser valoradas?

. Objeto da audiência de custódia: “mérito” do caso penal?

. Resolução 213 de 2015: o juiz deverá "abster-se de formular
perguntas com finalidade de produzir prova para a investigação
ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em
flagrante”; interrogatório encontra-se no final do procedimento

. Badaró: é, portanto, um interrogatório pro libertate

. Fauzi Hassan: a audiência de custódia não pode se transformar
numa produção antecipada de cognição de mérito
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. Resolução 213 de 2015:

Art. 8º, § 2º A oitiva da pessoa presa será registrada,
preferencialmente, em mídia, dispensando-se a formalização
de termo de manifestação da pessoa presa ou do conteúdo das
postulações das partes, e ficará arquivada na unidade
responsável pela audiência de custódia.

§ 3º A ata da audiência conterá, apenas e resumidamente, a
deliberação fundamentada do magistrado quanto à legalidade
e manutenção da prisão, cabimento de liberdade provisória
sem ou com a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, considerando-se o pedido de cada parte, como também
as providências tomadas, em caso da constatação de indícios
de tortura e maus tratos.
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. Consequência: ilicitude da prova, com desentranhamento (CPP,
art. 157)

. Semelhança com o sistema alemão

. No sentido do aproveitamento para fins probatórios: Caio Paiva,
Rodrigo da Silva Brandalise, Mauro Fonseca Andrade, Pablo Alflen

. Caio Paiva:

. “Paternalismo processual” e liberdade comunicativa do preso

. Não há limitação cognitiva nos tratados internacionais

. Antecipação do interrogatório é aparente, pois preso tem a
orientação de seu defensor e é informado sobre seu direito de
permanecer calado, podendo haver retificação em juízo
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. Todos os sujeitos processuais estão presentes e
protagonizam o ato, inclusive a defesa técnica do preso

. Essa separação rigorosa entre mérito e cautelaridade é
ilusória, sendo certo que o fumus comisso delicti é requisito
para a decretação das cautelares

Quem deve estar presente?

- Defesa técnica do preso (se o preso não tiver defensor, deve
ser nomeado, ainda que ad hoc)

- Órgão do Ministério Público

. Caio Paiva: sua ausência não pode resultar em adiamento,
sendo entendida como renúncia à manifestação sobre pedido
da defesa (concordância tácita), sem prejuízo de oferecer
parecer por escrito pedindo, por exemplo, conversão do
flagrante em preventiva


