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Da prisão em flagrante

. 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



Da prisão em flagrante

- Reperguntas e manifestação do MP e da defesa

. Requerimentos: relaxamento, liberdade provisória com ou
sem aplicação de medida cautelar alternativa, decretação da
preventiva, arquivamento imediato de inquérito (Resoluçãoi,
art. 8º, § 5º) etc.

- Decisão judicial (CPP, art. 310)

. Registro dos atos: preferencialmente em mídia digital,
"dispensando-se formalização do termo de manifestação da
pessoa presa ou do conteúdo das postulações das partes, e ficará
arquivada na unidade responsável pela audiência de custódia"
(art. 8º, § 3º)



Da prisão em flagrante

. Ata de audiência conterá, apenas e resumidamente, a
deliberação fundamentada do magistrado quanto à legalidade e
manutenção da prisão, cabimento de liberdade provisória e outras
providências tomadas

. Cópia da ata será entregue ao preso, MP, e defensor

. Em caso de relaxamento da prisão, concessão da liberdade
provisória (com ou sem cautelar alternativa) ou no caso de
imediato arquivamento do IP, o preso será posto prontamente em
liberdade, mediante expedição de alvará de soltura, sendo
informada de seus direitos e obrigações, salvo se por outro
motivo estiver presa

. Caio Paiva defende que o preso não deveria retornar para a
mesma carceragem, em razão dos riscos de maus tratos



Da prisão em flagrante

E se a audiência não for realizada?

. Prisão ilegal (CR/88, art. 5º, LXV)

. Gustavo Badaró: a audiência passa a compor o próprio ciclo
procedimental do flagrante, sendo que sua ausência redunda em
vício extrínseco (formal)

. Alguns tribunais, porém, a invés de relaxar a prisão, têm
determinado a realização da audiência, o que é equivocado pois
(1) despreza o vício procedimental já verificado e (2) "força" o
juiz de primeira instância a realizá-la, fazendo com que,
provavelmente a audiência frustre seus objetivos, já que o juiz
atua "forçosamente"

. Tanto menos o juízo de legalidade/necessidade da prisão pode
ser adiado, decidindo conforme o art. 310 (sem audiência) e
depois alterar ou ratificar sua decisão em audiência



Da prisão em flagrante

. Se a não feitura da audiência de custódia foi tida como "mera
irregularidade", ou o comportamento dos tribunais for leniente
(determinação da audiência, por exemplo), teremos um cenário
de VIOLAÇÃO CONVENÇÃO AMERICANA DOS DIREITOS
HUMANOS, sendo certo que desde 1998 nos submetemos à
jurisdição da CORTE INTERAMERICANA DOS DIREITOS
HUMANOS, estando sujeito o Brasil à responsabilização
internacional no plano do Sistema Regional de Proteção dos
Direitos Humanos
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A audiência de custódia deve ser realizada apenas nos casos de
prisão em flagrante?

. 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 e tem o direito de ser
julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade, sem
prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser
condicionada a garantias que assegurem o seu
comparecimento em juízo.



Da prisão em flagrante

. Resolução 213 de 2015:

Art. 13. A apresentação à autoridade judicial no prazo de 24
horas também será assegurada às pessoas presas em
decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar
ou definitiva, aplicando-se, no que couber, os procedimentos
previstos nesta Resolução.

. Precedentes da CIDH: no caso do adolescente, com muito mais
razão deve ser realizada a audiência de custódia (e em prazo
ainda mais exíguo, já tendo o decurso de 28 horas sido
considerado como violação à Convenção)

. Resolução 213, art. 1º, caput e art. 8º, V, se referem à prisão ou
apreensão


