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Da prisão em flagrante

. 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 comissi 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
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- Agentes policiais responsáveis pela prisão?

. Pesquisa IDDD (2017): constante presença dos policiais
não só na própria audiência como nas salas onde há
entrevista entre preso e defensor

. O problema da subnotificação da tortura

. Fator inibitório

. Certamente a polícia tem a sua “versão”, mas (1) já está,
em geral, consignada no APF; (2) não há condenação de
policial tão somente pela palavra do preso, além da
exigência de realização de exame de corpo de delito

. Resolução 213: art. 4º veda a presença dos agentes
policiais responsáveis pela prisão ou pela investigação na
audiência de custódia
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- Vítima

. Sua presença não está regulamentada expressamente,
mas não há impeditivo de sua apresentação, ao contrário

. Sua participação pode ser importante para a decretação
de cautelares (ex.: medidas protetivas de urgência dos
arts. 18 a 24 da Lei 11.340/06)
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A realização da audiência exige prévio requerimento?

. Precedentes do TEDH: a revisão judicial da prisão deve ser
automática e independe de requerimento da pessoa detida

. Caio Paiva, nada impede que a defesa peça dispensa, pois é
garantida conferida ao cidadão; só poderia ser acolhida por termo
assinado pelo preso junto com seu defensor (a exemplo do que
ocorre no júri), ou procuração específica para esse fim

Dinâmica e registro

- Antes da audiência: atendimento pela defesa técnica, sem a
presença de agentes policiais – garantia de confidencialidade
(Resolução 213, art. 6º); preso deve ser esclarecido sobre as
razões da audiência
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- Questionamentos do juiz

. Inaplicabilidade do art. 212 do CPP

. Esclarecimentos sobre a audiência

. Assegurar o não uso das algemas, a não ser em caso de
resistência ou fundado receio de fuga ou de perigo à
integridade física própria ou alheia

. Informação sobre o direito ao silêncio, indagando se foi
advertido sobre demais direitos constitucionais, como
consultar-se com advogado, ser atendido por médico e
comunicar-se com familiares

. Qualificação completa, incluindo elementos relacionados ao
periculum libertatis (residência fixa, ocupação lícita)
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. Circunstâncias da prisão, abstendo-se de formular perguntas
com finalidade de produzir prova para a investigação ou
processo penal

. Indagar sobre tratamento recebido

. Realização do ECD cautelar, determinando-o (1) se não foi
realizado, (2) se os registros forem insuficientes, (3) se a
alegação de maus-tratos for posterior ao ECD e (4) se o exame
tiver sido realizado na presença de agente policial

. Averiguar hipótese de gravidez, existência de filhos ou
dependentes sob cuidados da pessoa presa, histórico de
doença grave (incluindo transtornos mentais ou dependência
química), para analisar o cabimento de encaminhamento
assistencial e concessão de liberdade provisória, com ou sem
imposição de medida cautelar


