
ORIENTAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS PARA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

1) Antes da audiência de custódia,  deve-se proceder a análise da legalidade da
prisão, verificando os requisitos formais e materiais da prisão em flagrante; 

• Requisitos formais: comunicação da família do flagranteado, comunicação do
juiz no prazo de 24 de horas, nota de culpa em 24 horas e comunicação da
Defensoria Pública em 24 horas.

• Requisitos Materiais: verificar se estão presentes as hipóteses de prisão em
flagrante  do  art.  302  do  CPP;  Verificar  se  existem indícios  suficientes  de
autoria e a existência de materialidade do delito.

Ausentes  um  dos  requisitos  formais  e/ou  materiais,  deve-se  requerer  o
Relaxamento da Prisão.

2) Entrevista, antes da audiência, com o flagranteado para análise dos seguintes
pontos:

• Compatibilidade  das  declarações  do  flagrateado  com  os  elementos  de
informações contidos no Auto de Prisão em Flagrante (APF);

• Verificar os antecedentes, reincidência, mandado de prisão e sua validade;

• Verificar  se  o  custodiado  sofreu  qualquer  tipo  de  tortura  física  ou
psicológica; quando houver,  perguntar ao custodiado quem foi  o autor da
tortura e se foi submetido a exame de corpo de delito;

• Informar ao flagrantedo/custodiado do direito constitucional de permanecer
em silêncio em audiência, se a assim o desejar. 

3)  Análise  da  necessidade  e  continuidade  da  prisão  cautelar  do
flagranteado/custodiado:

• Se o flagranteado foi preso em flagrante por crime cuja pena máxima é de 4
(quatro)  anos,  verificar  se  foi  arbitrada  fiança  pela  autoridade  policial  e
requerer isenção da fiança;

• Prisão  por  crime  cuja  pena  máxima  é  superior  a  4  anos,  verificar  a
possibilidade de liberdade provisória com ou sem fiança e substituição da
prisão por outras medidas cautelares previstas no art. 319 CPP.

4)  Acompanhar  o  flagrateado/custodiado  na  audiência  de  custódia  e  fazer  os
Requerimentos necessários à autoridade judicial;

5) Em caso de indícios de tortura, requerer à autoridade judicial que as declarações
do torturado e o Auto de Prisão em Flagrante sejam encaminhados à Promotoria de
Controle Externo da Atividade Policial – PROCEAP e Corregedoria da Secretaria de
Segurança Pública.


