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RESUMO 
 

O presente trabalho versa sobre as audiências de custódia. As audiências de custódia 
tratam sobre a necessidade de todas as pessoas presas serem apresentadas perante o juízo 
competente no prazo de vinte e quatro horas, com o intuito de verificar a real necessidade de 
manutenção da prisão, possibilidade de aplicação de medidas alternativas, possíveis 
ilegalidades e maus tratos durante as prisões. Apresenta ser uma possível solução para a 
superlotação no sistema carcerário brasileiro; bem como para a sobrecarga do Poder 
Judiciário. Garante, também, uma maior amplitude dos Direitos Constitucionais do indivíduo. 
Inseridas no ordenamento jurídico com a ratificação pelo Brasil da Convenção Interamericana 
de Direitos Humanos (7.5) e do Pacto de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas (9.3) 
em 1992, somente em 2015 que iniciaram nos Estados da Federação. Foi declarada 
constitucional pelo STF no julgamento da ADI 5240, e no julgamento da ADPF 347 foi 
determinada sua introdução em todos os tribunais e para todos os juízes do Brasil. Em 
fevereiro de 2016 foi regulamentada pela Resolução nº 213 do CNJ. Hoje em dia tramita um 
Projeto Lei do Senado Federal para alterar o artigo 306, §1º do Código de Processo Penal. As 
audiências de custódia permitem que o juiz analise particularmente caso a caso, fornecendo 
mais elementos para que esse tome sua decisão. Com pouco mais de um ano de seu início, 
percebemos mudanças positivas e relevantes. Dados mostram que uma quantidade 
significativa de presos em flagrante são liberados nas audiências de custódia, evitando que 
sejam encarceradas indevidamente, diminuindo a superlotação carcerária. 

Palavras-chave: Audiência de Custódia. Direito Processual Penal. Direitos do preso. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

The present work is about the custody hearings. The custody hearings deal about the 
need for all people arrested in flagrant be brought to the competent court within twenty-four 
hours, with the aim of checking the real need for prison maintenance, possible illegalities and 
ill-treatment in the flagrant. Shows to be a possible solution to the overcrowding in the 
Brazilian prison system; as well as the burden of the judiciary. It also ensures a greater extent 
of constitutional rights of the man. Inserted in the law with the ratification by Brazil of the 
American Convention on Human Rights (7.5) and the Covenant on Civil and Political Rights 
of the United Nations (9.3) in 1992. However, only in 2015 that started in some states of 
Brazil. It was declared constitutional by the Supreme Court in the judgment of ADI 5240, and 
in the judgment of ADPF 347 was determined implementation in all courts and all to judges 
of Brazil. In February 2016 it was regulated by a CNJ Resolution. Nowadays transacts a 
Senate Law Project to amend Article 306, paragraph 1 of the Criminal Procedure Code. 
Custody hearings allow the judge to examine particularly the cases, providing more elements 
that make your decisions. With a little more than a year of the beginning, realized significant 
and positive changes. Data show that a significant amount of arrested people are released in 
the custody hearings, preventing them from being wrongly imprisoned, and thus reducing 
overcrowding in prisons. 

Key-words: Custody Hearings. Criminal Procedural Law. Law arrested. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As Audiências de Custódia tiveram início no Brasil através de um projeto iniciado no 
começo de 2015. Tem o intuito de garantir que os presos em flagrantes sejam apresentados ao 
Juízo competente dentro do prazo de vinte e quatro horas, e assim seja avaliada a necessidade 
da manutenção da prisão; eventuais ilegalidades decorrentes da prisão; aplicação de medidas 
alternativas; e até mesmo a verificação de violações à integridade física do preso, decorrentes 
de maus tratos de quem realizou o flagrante.  

A Convenção Interamericana de Direitos Humanos de 1969, bem como o Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos já dispunham sobre a necessidade de uma 
providência nesse sentido. 

O projeto das Audiências de Custódia foi iniciado no Brasil através de uma parceria 
entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o 
Ministério da Justiça. Aprovado pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e pelo 
Presidente do Conselho Nacional de Justiça, o Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
Desembargador José Renato Nalini, mediante ato competente, deu início prático ao projeto. 
Hoje em dia todos os Estados da Federação já adotam as Audiências de Custódia, as quais em 
2016 foram regulamentadas por uma Resolução do CNJ. 

Diante do atual estado caótico do sistema prisional brasileiro, as audiências de 
custódia surgem como uma possível solução. A superlotação carcerária é algo alarmante e 
providências para melhorar o sistema merecem ser, seriamente, valorizadas. 

Milhares de presos provisórios aguardam suas sentenças dentro de Presídios sem que 
haja necessidade. Somente na audiência de instrução debates e julgamento, momento em que 
realizam o primeiro contato com o Juiz de direito é que são soltos, ou seja, não há necessidade 
de estarem presos, mas a manutenção da prisão é realizada de maneira tão automática e 
discricionária pela autoridade judicial que indiciados que fazem jus à liberdade permanecem 
atrás das grades. Essa conversão automática da prisão resulta em diversos prejuízos, não só 
para o réu, mas também para o Estado que tem de custear (“manter”) mais um cidadão na 
cadeia.   

As audiências de custódia acabam evitando que esses indiciados que fazem jus à 
liberdade, fiquem presos provisoriamente. Desacelerando, assim, a população carcerária e o 
constrangimento ilegal imposto ao cidadão.  

Contudo, como o projeto é relativamente novo no Brasil, exige aperfeiçoamento. As 
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audiências demandam uma grande estrutura, como exemplo, a necessidade de mais 
funcionários da administração pública trabalhando (defensores públicos, juízes, policiais, 
escreventes, promotores, médicos legistas); e de espaço físico. No dia a dia forense, é notável 
a falta de policiais militares presentes nos fóruns para realizarem o transporte dos presos até 
as salas de audiência. Também é de se perceber a falta de defensores públicos para 
representarem os indiciados perante o juízo. 

Trata-se de uma grande iniciativa, um grande projeto que se estendeu no Brasil através 
de parcerias realizadas pelo CNJ com os demais estados da federação. Com pouco mais de um 
ano de seu começo, o projeto que fora iniciado, de plano, apenas em São Paulo, teve sua 
instituição ampliada para os demais Estados Federativos. Isso sem dúvida é um grande passo 
para o sistema penal como um todo. 

Ante o crescimento e a adoção das Audiências de Custódia no Brasil, torna-se 
necessária a verificação de suas origens, bem como de seus fundamentos. Também 
imprescindível de constatação, os efeitos que estão sendo produzidos na prática, os quais irão 
ser analisados ao longo deste trabalho. 
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2 SISTEMA DE ENCARCERAMENTO BRASILEIRO 
 
2.1 ESPÉCIES DE PRISÃO NO BRASIL  

 
 Existem quatro espécies de prisões com natureza penal no Brasil, são elas: a prisão 

em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária e a prisão domiciliar. No presente capítulo, 
iremos analisar as três primeiras espécies que são de extrema importância para a compreensão 
do trabalho.  

Começando pela prisão em flagrante, esta considerada uma pré cautela que se exaure 
com a lavratura e do envio do flagrante em 24 horas ao juiz competente. Está prevista no 
artigo 5º, LXI, da Constituição Federal e também no Código de Processo Penal no seu artigo 
302.  

Conforme dispõe o referido artigo do Código de Processo Penal, caracteriza-se 
situação de prisão em flagrante quando o agente: está cometendo a infração penal; ou acaba 
de cometê-la; quando o sujeito, autor do delito é perseguido pelo ofendido ou por qualquer 
pessoa, em situação que sua autoria seja crível; ou quando é encontrado logo após os fatos 
com instrumento associável com a infração penal.  

Após o seu exaurimento, o juiz poderá: converter a prisão em flagrante em prisão 
preventiva; relaxar o flagrante; aplicar medidas cautelares diversas da prisão; ou conceder a 
liberdade provisória. Aqui se destaca que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é 
considerada como a “ultima ratio”, ou seja, deve ser aplicada somente em último caso, o que 
não é notável no Brasil. 

A prisão temporária, prevista na Lei 7960/89, pode ser decretada pelo juiz apenas na 
fase do Inquérito Policial. Em nenhuma ocasião é decretada de ofício pelo juiz, devendo este 
aguardar eventual requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade 
policial.  É cabível quando imprescindível para investigação criminal ou; quando o acusado 
não tiver residência fixa ou for de identidade duvidosa e; quando houver fundadas razões de 
autoria e participação nos específicos crimes elencados na lei.  

O prazo da temporária é de 05 dias, podendo ser prorrogado por igual período em caso 
de extrema e comprovada necessidade. Caso seja crime hediondo ou equiparado esse prazo é 
de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período em caso de extrema e comprovada 
necessidade. 
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A última modalidade de prisão a ser analisada neste trabalho, é a prisão preventiva, a 
qual pode ser decretada pelo juiz tanto na fase do Inquérito Policial como da ação penal.  

Conforme disposto no Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser 
decretada de ofício, em regra, apenas no curso da ação penal (há exceções, como por 
exemplo, na Lei Maria da Penha, que o juiz pode decretar a prisão preventiva de ofício, 
inclusive na fase administrativa). 

O Código de Processo Penal Brasileiro indica pressupostos, fundamentos e requisitos 
para aplicação da prisão preventiva. Os pressupostos estão elencados no artigo 312 do 
referido diploma, são eles: indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade 
do crime.  

Os fundamentos da prisão preventiva, também elencados no referido artigo, são: 
garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; assegurar a aplicação da lei penal; 
conveniência da instrução criminal; bem como o descumprimento de qualquer das obrigações 
impostas por força de outras medidas cautelares, ou seja, o acusado que está cumprindo uma 
medida cautelar e descumprir um dos requisitos necessários para sua concessão, poderá ter a 
prisão preventiva decretada. 

Já os requisitos necessários para aplicação da prisão preventiva estão previstos no 
artigo 313 do Código de Processo Penal. São eles: os crimes dolosos punidos com pena 
privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; condenação por outro crime 
doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o período de 05 (cinco) anos do 
cumprimento da pena; se o crime envolver violência doméstica ou familiar contra mulher, 
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das 
medidas protetivas de urgência; dúvida sobre a idoneidade civil da pessoa ou quando esta não 
fornecer elementos suficientes para esclarecê-lo. 

Existem também outras modalidades de prisão, porém não decorrentes do processo 
criminal em si. Sendo assim, não merecem ser analisadas no presente trabalho. 

 
2.2 CONVERSÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO 
PREVENTIVA 
  

Conforme observado no capítulo anterior, a conversão da prisão em flagrante para 
preventiva deve ocorrer somente em “ultima ratio”, porém não é o que acontecia na prática. 
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Antes das audiências de custódia, os mecanismos que asseguravam ao preso de que 
seu flagrante iria ser realmente analisado eram reduzidos e, por muitas vezes, ineficazes. 

Ou seja, a garantia que o preso tinha de que o seu caso seria efetivamente analisado 
individualmente era quase inexistente, e esse acabava se tornando somente mais um número 
para o sistema. Ante a quantidade de procedimentos (flagrantes) existentes, acabava tornando-
se uma tarefa muito difícil para o juiz analisar caso a caso. Sendo assim, a conversão da prisão 
em flagrante para prisão preventiva tornava-se automática no dia a dia forense.  

Como consequência à automatização da prisão em flagrante para prisão preventiva, 
temos um alto número de presos provisórios (presos que aguardam suas sentenças presos) 
dentro do superlotado sistema carcerário. Vejamos os dados apurados no levantamento 
nacional de informações penitenciárias Infopen: 

“No Brasil, cerca de 41% das pessoas privadas de liberdade são presos sem 
condenação. Significa dizer que quatro a cada dez presos estão encarcerados 
sem terem sido julgados e encarcerados”.1  

Conclui-se que as conversões automáticas das prisões em flagrante colocam réus no 
sistema carcerário sem necessidade. Com efeito, as audiências de custódia reduzem, de 
maneira efetiva, as manutenções automáticas das prisões, conforme se demonstrará nos 
capítulos abaixo.  

 
2.3 O ATUAL ESTADO DO SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO 

 
No subcapítulo anterior foi destacado que uma das consequências da automatização da 

conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é a superlotação nas prisões brasileira, 
sem contar as celas existentes nas delegacias. 

Sendo assim, o sistema que tem por fim ressocializar o indivíduo, deixa de ser crível e 
eficaz à medida que procuramos mais saber sobre as condições em que existem. 

O tratamento fornecido nas cadeias é desumano. Presos largados pelo Estado e pela 
sociedade são tratados como animais dentro do sistema. Condições básicas de existência são 
utópicas; dignidade da pessoa humana incogitável; e direitos humanos violados a todo o 
momento.  
                                                 
1 MOURA, Tatiana Whately de.; RIBEIRO, Natália Caruso Theodoro. Levantamento Nacional de 
Informações Penitenciárias, p. 21. Disponivel em: <http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-
relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf>. Acesso em: 17 Abril 2016. 
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Nesse sentido, Augusto Thompson destaca: 
“Como os estabelecimentos de entrada são as prisões comuns (xadrezes de 
delegacias, cadeias públicas etc.), para as quais, como já vimos, não impõe a 
legislação a observância de quaisquer requisitos especiais, quer quanto ao 
tipo de acomodações quer quanto ao regime de operação, torna-se possível 
(ou não é completamente impossível) esclarecer-lhes a capacidade a limites 
absurdos e desumanos, muitas e muitas vezes superiores à lotação ideal. 
Assim, em um alojamento onde caberiam cinco camas, com razoável 
distância entre elas, de sorte a permitir a colocação de um pequeno armário, 
poder ser acomodados doze presos, desde que se usem beliches e se suprima 
o móvel; ou vinte e seis, se todo o mobiliário for eliminado e se fizer com 
que os hóspedes durmam num estrado inteiriço, a cobrir toda extensão da 
cela”.2  

E mais, a título de curiosidade, também segundo o relatório nacional do Infopen: 
“De acordo com os últimos dados coletados, a população prisional brasileira 
chegou a 607.731 pessoas. Pela primeira vez, o número de presos no país 
ultrapassou a marca de 600 mil. O número de pessoas privadas de liberdade 
em 2014 é 6,7 vezes maior do que em 1990. Desde 200, a população 
prisional cresceu, em média, 7% ao ano, totalizando um crescimento de 
161%, valor dez vezes maior que o crescimento do total da população 
brasileira, que apresentou aumento de apenas 16% no período, em uma 
média de 1,1% ao ano”.3 

Sendo assim, ante a falta de estrutura fornecida pelo Estado, a função social da pena 
deixa de existir. Suponhamos um indivíduo primário que entra pela primeira vez em uma 
cadeia, este se deparará com o tártaro. Além de passar a morar em um lugar horrível, 
certamente terá seus direitos cerceados e concessão de benefícios atrasada, pois o juízo das 
execuções criminais não é tão rápido e eficiente como deveria ser, e, não concederá benefícios 
com tanta facilidade. Comida, banho, necessidades pessoais, higiene básica, saneamento, 
mínimo de dignidade humana não existem dentro da maioria das prisões. Este acúmulo de 
circunstâncias negativas deixa qualquer pessoa revoltada, com um sentimento de vingança 
inevitável. Sendo assim, o preso que entrou no sistema para se ressocializar e poder voltar ao 
convívio social, sai da cadeia extremamente revoltado e com ódio de quem o colocou lá 
dentro: o Estado. 

É inimaginável que a cadeia consiga, de fato, “corrigir” alguém, ou a conduta deste. 
Se o sujeito que ficou preso, ao sair da cadeia começa uma vida longe da criminalidade, 
                                                 
2 THOMPSON. Augusto. A Questão Penitenciária, p.101/102. Rio de Janeiro: Forense, 1998, 4ª ed. 
3 MOURA, Tatiana Whately de.; RIBEIRO, Natália Caruso Theodoro. Levantamento Nacional de 
Informações Penitenciárias, p. 15. Disponivel em: <http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-
relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf>. Acesso em: 17 Abril 2016. 
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podemos afirmar com uma dose de certeza que não foi a cadeia quem o tornou apto ao 
convívio em sociedade. 

Caberia um trabalho inteiro sobre o sistema prisional brasileiro. Mas aqui estamos à 
procura de soluções para torna-lo melhor. 

 
2.4 MEDIDAS DE DESSOTERRAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL 

 
Perante os problemas existentes no sistema penal brasileiro, melhorias se fazem 

necessárias. E aqui, pergunta-se: o que fazer sobre as conversões automáticas de prisões? O 
que fazer diante do desnecessário e vultoso ingresso nas prisões com o consequente aumento 
da população carcerária brasileira? 

Uma solução encontrada foram as audiências de custódia ou audiências de 
apresentação, as quais já existiam no ordenamento jurídico Brasileiro desde 1992 e somente 
agora foram implementadas no Brasil. 

Diria que um grande avanço, uma grande inciativa do CNJ, Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo e o Ministério da Justiça que finalmente tomaram as devidas 
providências para iniciar e implantar o projeto das Audiências de Custódia em São Paulo, 
primeiramente, e por seguinte nos outros Estados da federação. 

Vejamos um trecho do voto do Ministro Luiz Fux no julgamento da ADI 5.240, que 
dispõe nesse sentido: 

“O Brasil, que ocupa o 4º lugar nesse ranking (ou o 3º lugar se consideradas 
as prisões domiciliares), também tem ainda um longo caminho a percorrer 
no que concerne à humanização do sistema prisional e da justiça criminal em 
geral. Aí reside a importância de iniciativas inovadoras voltadas à redução 
da população carcerária, sobretudo das que se referem aos presos 
provisórios, como a que ora se discute”.4  

Perante a amplitude do instituto e de seu crescimento no Brasil, a verificação de seus 
efeitos na prática é necessária neste momento, e assim o faremos nos capítulos seguintes. 
 
 
 

                                                 
4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5.240. Relator Min. Luiz Fux. 
Julgado em 20 out. 2015. 
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3 ORIGEM E ADEQUAÇÃO JURÍDICA DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA 
 
3.1 CONVENÇÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SAN 
JOSE DA COSTA RICA  

 
O Pacto de San Jose Costa da Rica é um tratado celebrado em 22 de novembro de 

1969 na cidade de San José da Costa Rica. A convenção fundamentou-se na Declaração 
Universal de Direitos Humanos, a qual dispõe, em suma, sobre a proteção universal de 
direitos humanos.  

  No Brasil, o Pacto foi ratificado 23 anos depois, em 1992, com a promulgação da 
Emenda Constitucional nº 45/2004 (Reforma do Judiciário). A referida emenda aponta que os 
tratados referentes a direitos humanos passam a vigorar de imediato após a devida votação nas 
casas do congresso nacional. 

 Sendo assim, considera-se que Convenção Interamericana de Direitos Humanos tem 
caráter de lei infraconstitucional, ou seja, está abaixo da Constituição Federal e acima das leis 
ordinárias. 

O pacto em seu artigo 7º, 5, dispõe sobre o direito que o cidadão tem de ser 
apresentado sem demora ao juiz de direito. Vejamos:  

“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”. 

Esta disposição legal, dentre outras, justifica o nascimento das audiências de custódia 
no ordenamento jurídico brasileiro. Como já dito anteriormente, em 1992 o Brasil promulgou 
a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, contudo, somente no ano de 2015 iniciou 
o efetivo cumprimento ao referido Tratado. 

Bem se vê a importância do Pacto de San José da Costa Rica na implementação do 
projeto em estudo. 

 
3.2 PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS DAS NAÇÕES 
UNIDAS 
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Adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 16 de dezembro de 1966, o 
Pacto Internacional sobre direitos civis e políticos das Nações Unidas foi inserido no 
ordenamento jurídico no ano de 1992 com o Decreto nº 592.  

Assim como a Convenção de Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre direitos 
civis e políticos das Nações Unidas versa, especialmente, sobre os Direitos Humanos. 
Diferentemente do Pacto de São Jose da Costa Rica, não é tão específico, mas sem dúvidas, 
voltado para a proteção de direitos fundamentais da pessoa humana. 

Dentre os direitos protegidos pelo referido tratados estão: direito à igualdade; 
igualdade de direitos entre homens e mulheres; direito à vida; proibição da tortura e penas 
cruéis; direito à liberdade; garantias às pessoas presas; direito à justiça; da liberdade de 
pensamento, de consciência, de religião e de expressão; direitos políticos e de associação. 

Sendo assim, não poderia deixar de constar no item 3, artigo 9, do Pacto Internacional 
sobre direito civis e políticos das Nações Unidas a seguinte redação:  

“Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá 
ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra autoridade 
habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada 
em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de 
pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a 
soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o 
comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos do 
processo e, se necessário for, para a execução da sentença”. 

Nota-se que a redação do artigo transcrito é semelhante com a redação do artigo 7º, 
item 5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Sendo os dois tratados utilizados 
como fundamento para as audiências de custódia. 

 
 3.3 VISÃO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 
As audiências de custódia foram recentemente discutidas no Supremo Tribunal 

Federal. Em um primeiro momento, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 5.240 e em um segundo momento na Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental nº 347.  

A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.240 foi proposta pela Associação dos 
Delegados de Polícia do Brasil – Adepol Brasil – contra as audiências de custódia no Estado 
São Paulo que foram regulamentadas através de Provimento do TJSP. Em suma, a referida 
Associação alegou que o regramento das audiências de custódia não poderia ser feito por 
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Provimento e sim através de lei federal; também pediram a suspensão das audiências, ante as 
dificuldades operacionais para a realização destas. 

Acertadamente, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a referida ação. 
Rebatendo os argumentos trazidos pela Adepol Brasil da seguinte maneira: o ato normativo 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem função meramente regulamentar, a fim de 
organizar o funcionamento interno de um Tribunal, não trazendo em si qualquer inovação 
processual. 

Em outras palavras, quem criou a obrigação para os Delegados de Polícia foi a 
Convenção Interamericana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e 
Políticos das Nações Unidas (inseridos no ordenamento jurídico brasileiro em 1992), e não o 
Provimento oriundo do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esse último 
somente achou a maneira de regulamentar o funcionamento das audiências de custódia, uma 
vez que inseridas no ordenamento jurídico brasileiro em 1992. 

Foi nesse sentido o Parecer do Ministério Público Federal: 
“No mérito, pronunciou-se pela improcedência do pedido, ressaltando que 
Convenção Interamericana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos trariam disposições de estrutura supralegal 
vigentes na ordem jurídica brasileira, inclusive já apreciadas e aprovadas 
pelo Congresso Nacional e pelo Presidente da República no seu processo de 
ratificação e internacionalização. Assim, tais normas Supralegais teriam sido 
apenas regulamentadas pelo Provimento Conjunto 03/2015 do TJSP, o qual 
não traria, por sua vez, qualquer inovação processual, nem violaria a 
separação dos poderes, com arrimo no artigo 96, inciso I, alínea a, da 
Constituição Federal. Ajuntou que o provimento fustigado estaria em 
sintonia com os princípios da dignidade da pessoa humana, do devido 
processo legal, da ampla defesa e da liberdade, além de permitis um 
tratamento mais humanizado ao preso, a redução da população carcerária e 
cumprimento pelo Brasil de compromisso assumido no plano 
internacional”.5  

Digno de nota também, o voto do Relator Ministro Luiz Fux que fundamentou que as 
audiências de custodia seriam uma maneira de solucionar parte no problema existente no 
sistema carcerário brasileiro uma vez que esses estão sobrecarregados e os presos tem alto 
custo para o Estado. Também indicou que as audiências de custódia seriam uma maneira de 
diminuir a quantidade de recursos para os tribunais de maneira a desafogar o judiciário 
brasileiro. 

No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347 
                                                 
5 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5.240. Relator Min. Luiz Fux. 
Julgado em 20 out. 2015. 



20 
 
foram discutidos diversos assuntos em relação à situação do preso no Brasil. Dentre os temas 
discutidos, um deles foram as audiências de custódia (abordadas como forma de diminuir os 
problemas carcerários). 

No que tange à discussão, foi pedido para o Supremo Tribunal Federal que ante os 
artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas e 7.5 do Pacto de San 
Jose da Costa Rica, fosse determinado que os juízes e tribunais realizassem em até noventa 
dias as audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade 
judiciária no prazo máximo de vinte e quatro horas, contados do momento da prisão em 
flagrante. 

Podemos aqui, destacar o voto do Relator Ministro Marco Aurélio em relação ao tema: 
“O segundo pleito concerne à audiência de custódia, instrumento ao qual o 
ministro Ricardo Lewandowski, como Presidente do Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ, vem dando atenção especial, buscando torna-lo realidade 
concreta, no Judiciário, em diferentes unidades federativas e combatendo a 
cultura do encarceramento. A imposição da realização de audiências de 
custódia há de ser estendida a todo Poder Judiciário do país. A medida está 
prevista nos artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da 
Convenção Interamericana de Direitos Humanos, já internalizados no Brasil, 
o que lhes confere hierarquia legal. A providência conduzirá, de início, à 
redução da superlotação carcerária, além de implicar diminuição 
considerável dos gastos com a custódia cautelar – o custo médio mensal 
individual seria, aproximadamente, de R$2.000,00. A pretensão também 
merece ser acolhimento”.6 

Bem se vê, em poucas palavras, o discutido no presente trabalho. O voto acima citado 
foi vencedor no Supremo Tribunal Federal e o acórdão acabou por determinar a todos os 
juízes e Tribunais que adotassem as audiências de custódia. Daí a nacionalização das mesmas. 

 
3.4 RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

 
No dia um de fevereiro de 2016 entrou em vigor, em todo território nacional, a 

Resolução nº 213 do Conselho Nacional de Justiça, que determina o procedimento para 
apresentação de presos em flagrante ao juiz competente no prazo de vinte e quatro horas.  

O texto trata do funcionamento das audiências de custódia, bem como o papel das 
autoridades públicas durante o ato, auxiliando-as no modo de atuação.  

Com a publicação da Resolução, os Tribunais de todos os Estados da Federação, 
                                                 
6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental 347. Relator Min. Marco Aurélio. Julgado em 09 set. 2015. 
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tiveram que implementar as audiências de custódia; havendo uma nacionalização no 
procedimento das audiências, as quais passaram a seguir os padrões determinados na 
Resolução. 

 
3.5 ALTERAÇÃO DO ARTIGO 306, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 
 

Há, também, um Projeto de Lei do Senado Federal que regulamentará as audiências de 
custódia. Trata-se do Projeto de Lei nº 554, que desde 2011 tramita no Senado Federal.  

O Projeto dispõe sobre a mudança no artigo 306, §1º do Código de Processo Penal 
para que conste a apresentação do indivíduo perante a autoridade competente após a 
realização da prisão em flagrante. 

Hoje em dia o parágrafo 1º do artigo 306 dispõe somente sobre a necessidade da 
apresentação do auto de prisão em flagrante ao juízo competente e não a apresentação do 
preso. Vejamos:  

“Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão 
comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à 
família do preso ou à pessoa por ele indicada. § 1º Em até 24 (vinte e 
quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o 
nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública” – destaque 
meu. 

Bem se vê que não há determinação de que o preso seja apresentado ao juiz 
competente, mas sim, o auto de prisão em flagrante. Vejamos a nova redação que o Projeto 
Lei nº 554/2011 propõe:  

“§1º No prazo máximo de vinte e quatro horas depois da prisão, o preso 
deverá ser conduzido à presença do juiz competente, ocasião em que deverá 
ser apresentado o auto de prisão em flagrante acompanhado de todas as 
oitivas colhidas e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, 
cópia integral para a Defensoria Pública”. 

Nesse novo modelo, a previsão de que o preso seja apresentado ao juízo competente é 
expressa. Portanto, qualquer violação seria diretamente à lei, ao Código de Processo Penal. 
Enquanto o Projeto Lei nº 554/2011 não for aprovado, o que vigora como base legal e padrão 
nacional é a Resolução nº 213 do Conselho Nacional de Justiça. 
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4 AS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA NA PRÁTICA 
 
4.1 OBJETIVOS  

 
Conforme já exposto no presente trabalho, as audiências de custódia têm como 

objetivos principais: cumprir com acordos internacionais previamente firmados pelo Brasil; 
diminuir a superlotação nos presídios; desafogar o poder judiciário; e ampliar garantias 
constitucionais. 

Um dos objetivos primordiais das audiências de custódia é uma possível solução para 
a superlotação carcerária, devemos pensar no número de presos provisórios existentes no 
Brasil. Na maioria dos casos, esses presos não precisam estar encarcerados.  

Todos os presos, inclusive os indevidamente encarcerados, geram um custo muito 
elevado para o Estado. Ou seja, o Estado (os contribuintes) paga uma conta que não era para 
ser paga. Nesse ponto podemos dizer que há uma má gerência estatal, porque o dinheiro dos 
cofres públicos é gasto em vão.  

Vale lembrar que os indivíduos que passaram mais tempo presos do que deveriam ou 
que por algum motivo foram para cadeia, mas não deveriam, não recebem nenhuma 
contraprestação do Estado em forma de indenização pelo tempo que passaram presos 
indevidamente.  

Com as audiências de custódia, antes que a prisão dos presos em flagrantes seja 
automaticamente convertida em prisão preventiva, o réu é apresentado ao juízo competente. 
Portanto surgirá a possibilidade de os flagrantes serem analisados com maior particularidade, 
verificando-se eventuais ilegalidades e a real necessidade da manutenção da prisão. 

Logo, os casos sendo analisados desta maneira, o objetivo da prisão preventiva ser 
utilizada como medida de “ultima ratio”, ou seja, somente em último caso, evitando o cárcere 
indevido, será atingido. E o número de presos provisórios diminui, desacelerando, assim, a 
superlotação carcerária.    

Outro objetivo das audiências de custódia é aliviar os Tribunais. Demandas sanadas 
em primeiro grau, como exemplo ilegalidades nas prisões em flagrante, não irão mais para o 
Tribunal, uma vez que já resolvidas, sobrando mais tempo para os Tribunais dedicarem-se 
para outros casos. 

Além disto, outros objetivos constitucionais estão sendo alcançados. São eles: ampla 
defesa, devido processo legal, liberdade e dignidade da pessoa humana. Quando devidamente 
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conduzidas, as audiências de custodia conseguem ampliar garantias constitucionais, 
colaborando para eficácia do Estado de Direito.  

Sendo assim, as audiências de custódia têm como objetivo primordial a diminuição a 
população carcerária do País; esvaziar o Poder Judiciário com demandas que podem ser 
resolvidas nas audiências de custódia; e, assegurar, ampliar garantias constitucionais à 
indivíduos presos, acabando, de certa forma com o fim da obrigatoriedade de manutenção da 
prisão.  
 
4.2 IMPOSIÇÃO AO JUIZ PARA ANALISAR CASO A CASO 

 
Antes das audiências de custódia, a análise judicial dos flagrantes limitava-se ao que 

estava escrito nos autos, impossibilitando a autoridade judicial de realizar qualquer análise 
profunda do caso concreto.  

O flagrante é elaborado pela autoridade policial. Portanto, qualquer irregularidade, 
ilegalidade, tortura – eventualmente cometida pela autoridade policial - que acontece durante 
a prisão, pode ficar fora dos autos. Sendo assim, eram raros os casos em que se descobriam 
irregularidades. 

Com as audiências de custódia, os autos do flagrante são apresentados ao juiz 
competente juntamente com o réu. Esta situação permite ao juiz que analise profundamente o 
caso, uma vez que não está vinculado somente aos autos. O réu também está presente. 

Como exemplo, imaginamos um preso que foi torturado por policiais durante o 
flagrante. Muito difícil que essa tortura fique registrada nos autos. Contudo, quando o preso 
for apresentado perante o juízo competente juntamente com os autos de prisão em flagrante, 
este poderá dizer ao juiz o que lhe ocorreu. Pode, inclusive, mostrar eventuais marcas 
decorrentes de tortura para o juiz.  

Vale lembrar que para evitar qualquer constrangimento durante a audiência de 
custódia, o parágrafo único do artigo 4º da Resolução nº 213 do CNJ dispõe que “É vedada a 
presença dos agentes policiais responsáveis pela prisão ou pela investigação durante a 
audiência de custódia”. Disposição muito importante, criada a fim de evitar intimidações por 
parte da autoridade policial ao réu. 

Outro exemplo: nos autos de prisão em flagrante não vêm descrito elementos 
suficientes para que seja concedida a liberdade para o réu. Na audiência, o preso fala para o 
juiz que cumpre os requisitos para que seja concedida sua liberdade e que tem condições de 
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demonstrar o que foi dito. Diante disso, o juiz constata que é caso de liberdade, evitando que a 
pessoa seja indevidamente encarcerada. 

Aqui cabe uma ressalva quanto à postura do juiz ao conduzir as audiências. A 
oralidade é elemento essencial nas audiências de custódia, devendo o juiz formar sua opinião 
com base nos autos e na palavra réu, para que seu fim seja atingido. Diante disto, o cuidado 
para que a oralidade não seja substituída pela mera leitura do flagrante é essencial!  

Portanto pode-se dizer que as audiências de custódia impõem ao juiz de direito a 
análise particular dos casos, e, ainda, a análise não vinculada somente nos autos e sim na 
palavra do réu.  

 
4.3 UM PASSO PARA O GARANTISMO  

 
Podemos enxergar as audiências de custódia como um grande passo para o garantismo 

ao passo que direitos e garantias constitucionais estão sendo ampliadas. 
Como já dito no presente trabalho, direitos como ampla defesa, devido processo legal, 

liberdade e dignidade da pessoa humana foram ampliados para o preso. Dentro do sistema, no 
qual lutamos para que direitos constitucionais sejam assegurados diariamente, iniciativas 
como essas fazem com que lutemos mais esperançosos. 

O processo penal deve agir de maneira a proteger os direitos individuais assegurados 
pela Constituição Federal, não deixando que desejos pessoais superem as leis. Nesse sentido 
as palavras de Alexis Couto de Brito; Humberto Barrionuevo Fabretti e Marco Antônio 
Ferreira Lima: 

“Essa visão Instrumental-Garantista observa o Processo Penal como 
instrumento de defesa, de proteção do acusado e de suas garantias 
constitucionais, com a finalidade de alcançar a justiça e paz social, e não 
como mero objeto do Estado para imposição de suas penas. Assim, o 
processo penal tem a função de defender o indivíduo contra as 
arbitrariedades do próprio Estado, estabelecendo regras que deverão ser 
seguidas para a consecução do jus puniendi, sob pena de se cometerem 
injustiças e suprimir garantias conquistadas a duras penas pelo 
desenvolvimento da humanidade”.7  

Conclui-se que as audiências de custódia asseguram direitos individuais de maneira a 
impossibilitar que o Estado aplique, de maneira arbitrária as leis. Assegurando, portanto, a 
                                                 
7 BRITO, Alexis Couto de; FABRETTI, Humberto Barrionuevo Fabretti; LIMA, Marco Antônio Ferreira. 
Processo Penal Brasileiro, p. 4. São Paulo: Atlas, 2012. 
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finalidade do processo penal.  
4.4 IMPLEMENTAÇÃO NOS TRIBUNAIS BRASILEIROS 
 

Em todos os tribunais dos Estados Brasileiros as audiências de custódia já foram 
iniciadas. Contudo, a interiorização acontece vagarosamente, uma vez que a infraestrutura 
necessária para que ocorram é grande. Primeiramente, precisa-se de espaço físico; depois de 
funcionários da Administração Pública (Defensores Públicos, Juízes, Promotores, Policiais 
Militares, Escreventes, Médicos Legistas); transporte para os presos; unidades do IML dentro 
dos fóruns. Exigem-se maiores gastos públicos para que as audiências de custódia ocorram 
em todo território nacional. 

Passamos a analisar, agora, a implementação das audiências de custódia nos Estados 
da Região norte do país. 

No Acre8, as audiências de custódia tiveram início em Rio Branco (capital do Estado), 
no dia 14 de setembro de 2015. O lançamento foi feito pelo Ministro Ricardo Lewandowski 
(Presidente do CNJ), com o termo de adesão ao projeto assinado pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Acre e do Governo do Estado. De início, as audiências ocorrem em quatro Varas 
Criminais de Rio Branco e nos plantões judiciários do Tribunal de Justiça do Estado do Acre; 
sendo regulamentadas pela Portaria Conjunta nº 17, de setembro de 2015. 

Rondônia iniciou, também, o projeto das audiências de custódia no dia 14 de setembro 
de 2015. O termo de adesão foi assinado pelo Ministério Público Estadual, Defensoria Pública 
e o Governo do Estado. Para regulamentar as audiências, que se iniciaram em Porto Velho, foi 
elaborado o Provimento Conjunto da Corregedoria Federal da Justiça e Presidência do 
Tribunal de Justiça de Rondônia nº 11/2015. A expansão para as comarcas foi adiada, e, em 
23 de fevereiro de 2016 foi publicado o Provimento 1/2016, do Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de Rondônia, a fim de instituir as audiências de custódia, com caráter experimental, 
nas comarcas do interior do estado, sendo que essas devem observar os protocolos 
estabelecidos na Resolução nº 213 do CNJ. 

Em Roraima9, o projeto teve início em 04 de setembro de 2015, na Capital Boa Vista. 
Nesse Estado da federação, a experiência foi inovadora. Diferentemente dos outros Estados, 
                                                 
8 FERNANDES, Waleiska. Audiência de custódia no Acre encaminha usuário de drogas para tratamento. 
Disponivel em: <http://www.cnj.jus.br/kc8j>. Acesso em: 27 Abril 2016. 
9 MONTENEGRO, Manuel Carlos. Ministro Lewandowski inaugura Audiência de Custódia em Roraima. 
Disponivel em: <http://www.cnj.jus.br/tr7j>. Acesso em: 27 Abril 2016. 
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Roraima expandiu o projeto para além da capital, determinando que toda prisão em flagrante 
ocorrida no Estado fosse avaliada em audiências de custódia. Em dezembro do ano passado 
foi publicada no Estado a Resolução nº 39 do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima que 
regulamenta as audiências internamente. A Resolução institui o Núcleo de Plantão Judicial e 
as audiências de custódia na comarca de Boa Vista, bem como o trâmite das audiências no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Por hora, as audiências ocorrem nas 
comarcas de Boa Vista, São Luiz do Anauá e Rorainópolis; as quais abrangem as prisões 
ocorridas nas demais comarcas do Estado. 

O Estado do Pará10, um dos últimos estados do país a aderir o projeto, iniciou as 
audiências em setembro do ano passado, sendo o projeto, uma parceria do Poder Executivo 
com o Poder Judiciário. Inicialmente, as audiências de custódia, regulamentadas pelo 
Provimento Conjunto nº 01/2015, ocorreram somente em Belém, nas Varas Especializadas em 
Inquéritos Policiais. Contudo, no dia 29 de abril, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará 
assinou dois acordos de cooperação técnica, que dispõe sobre a tarefa de cada órgão da 
administração pública (TJPA; polícia civil e militar; Susipe, transportadora de preso deve; 
CPC Renato Chave, responsável pelas perícias nos presos) para implementação das 
audiências de custódia todas as comarcas do interior do estado, bem como na comarca de 
Ananindeua11. A previsão é que a partir do dia 02 de maio, as audiências comecem a ocorrer 
em todo estado do Pará.  

No dia 07 de agosto de 2015 foi a vez do Estado do Amazonas12 dar início as 
audiências de custódia em Manaus. O projeto foi formalizado com a assinatura ao Termo de 
Cooperação, firmado entre o CNJ, o Ministério da Justiça e IDDD (Instituto de Defesa ao 
Direito de Defesa), pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas; e pela assinatura do 
Termo de Cooperação entre a OAB (seccional do Amazonas), Defensoria Pública estadual, 
Ministério Público estadual e o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. O Estado conta 
com a participação de programas sociais para dar suporte às pessoas liberadas nas audiências 
de custódia, como o Reeducar (Reduzindo o Retorno ao Cárcere) que visa a reinserção social 
do liberado.  
                                                 
10 GAYA, Edir. Instalada audiência de custódia no Pará. Disponivel em: 
<http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/31698-Instalada-audiencia-de-custodia-no-
Para.xhtml>. Acesso em: 27 Abril 2016. 
11 VIEIRA, Vanessa. Ananindeua faz 1ª audiência de custódia. Disponivel em: 
<http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/167694-Ananindeua-faz-a-primeira-
audiencia-de-custodia.xhtml>. Acesso em: 07 Maio 2016. 
12 VASCONCELLOS, Jorge. Amazonas realiza sua primeira audiência de custódia. Disponivel em: 
<http://www.cnj.jus.br/s37j>. Acesso em: 27 Abril 2016. 
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O Estado do Tocantins começou as audiências de custódia na capital, Palmas, as quais 
tiveram início em agosto de 2015. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
regulamentou o projeto através da Resolução nº 17, de 02 de julho de 2015, sendo que essa foi 
alterada pela Resolução nº 04 no que tange ao horário em que devem ocorrer. As audiências, 
ainda ocorrem somente em Palmas, sendo realizadas pelos juízes e servidores plantonistas. A 
expansão para as demais comarcas ocorrerá de forma gradativa, conforme dispõe o artigo 
primeiro da referida Resolução.  

Amapá aderiu ao projeto em setembro do ano passado, e, conforme informações do 
site do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, desde então as audiências de custódia 
ocorrem em todo o estado13. Sendo que, em março deste ano, foi inaugurada uma sala no 
fórum de Macapá, exclusivamente, para as audiências. No Estado, as audiências são 
regulamentadas pelo Ato Conjunto nº 368/2015-GP-CCJ. 

Passando para a análise de implementação do projeto na região nordeste do país, o 
Estado do Ceará iniciou o projeto em agosto do ano passado, na Vara Única de Audiências de 
Custódia (ocupando 07 salas), localizada no Fórum Clóvis Beviláqua, de Fortaleza. A 
realização das audiências é pautada na Resolução nº 14/2015, que determina a obrigatoriedade 
do procedimento somente no âmbito da jurisdição da comarca da capital. No entanto, em 
março deste ano, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Ceará aprovou uma Resolução 
que institui em caráter obrigatório a realização das audiências, também, nas comarcas do 
interior do estado14.  

Piauí, onde o projeto também começou no dia 21 de agosto de 2015, as audiências 
concentram-se em Teresina, com disposição de cinco juízes para coordená-las. A projeção do 
Tribunal de Justiça do Estado é de que o projeto seja expandido para as comarcas de Picos, 
Floriano, Parnaíba, Oeiras e Bom Jesus, conforme discurso do novo Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Piauí, que assumirá em junho deste ano15. 

Na Paraíba, o projeto começou em João Pessoa no dia 14 de agosto de 2015, e em 
seguida foi ampliado para a comarca de Campina Grande (segunda maior cidade do Estado), 
                                                 
13ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. 
Judiciário amapaense inaugura primeira sala de Audiência de Custódia no Fórum de Macapá. Disponivel 
em: <http://www.tjap.jus.br/portal/publicacoes/noticias/4733-judiciário-amapaense-inaugura-primeira-sala-de-
audiência-de-custódia-no-fórum-de-macapá.html>. Acesso em: 07 Maio 2016. 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. TJCE institui audiências de custódia em comarcas 
do Interior. Disponivel em: <http://www.tjce.jus.br/noticias/tjce-institui-audiencias-de-custodia-em-comarcas-
do-interior/>. Acesso em: 07 Maio 2016. 
15ALCÂNTARA, Pedro. Audiência de Custódia será descentralizada e vai para o interior. Disponivel em: 
<http://180graus.com/pedro-alcantara/audiencia-de-custodia-sera-descentralizada-e-vai-para-o-interior>. Acesso 
em: 11 Maio 2016. 
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onde as audiências estão sendo realizadas por juízes auxiliares. Nas demais comarcas a 
competência é atribuída por sorteio. Final de abril deste ano foi aprovada Resolução que 
regulamentará a expansão do projeto para todas as comarcas do Estado a partir do dia 02 de 
maio, a fim do cumprimento da Resolução nº 213 do Conselho Nacional de Justiça16. 

Em Alagoas, também foram estreadas na comarca da Capital (Maceió), contudo, 
diferentemente dos outros Estados, todos os juízes criminais do Fórum Desembargador Jairon 
Maia Fernandes, ficaram responsáveis pela realização das audiências. Nos finais de semana, 
são responsáveis pelas audiências os juízes plantonistas. Alagoas aderiu o projeto no dia 02 de 
outubro de 2015, o qual desde então editou as Resoluções nº 21/15, 24/15 e 20/16 que 
regulamentam o funcionamento das audiências de custódia dentro do estado (horário de 
funcionamento, obrigações das autoridades públicas, plantões judiciários, expansão e 
organização do projeto para as comarcas do interior). A última resolução citada traz em seu 
em seu texto que é vedado o encaminhamento da pessoa presa ao sistema prisional quando 
não submetido a audiência de custódia.  

No dia 13 de agosto de 2015 foi o dia do Estado de Pernambuco contar com o 
programa das audiências de custódia, o qual estreou na capital Recife, o Serviço de Plantão de 
Flagrantes, que realiza as audiências dentro do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano. 
Menos de dois meses depois foi realizada a primeira audiência de custódia no município de 
Santa Maria da Boa Vista (sertão de Pernambuco). Em março, o Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, criou a Resolução nº 04, que dispõe sobre a realização das audiências de custódia 
no âmbito da Justiça Federal17.  

O Estado da Bahia já adotava no seu sistema interno uma prática semelhante às 
audiências de custódia. Funcionava em Salvador, no Complexo Penitenciário da Mata Escura. 
Lá as pessoas presas eram apresentadas ao Núcleo de Prisão em Flagrante em menos de 24 
horas da prisão. Contudo, essa prática não era obrigatória e apenas alguns dos detentos 
passavam por essa análise prévia da real necessidade de prisão. Com a adesão do Estado da 
Bahia, no dia 28 de agosto de 2015, ao projeto das audiências de custódia, essa apresentação 
tornou-se obrigatória.  
                                                 
16ALVES, Amyrame. Aprovada resolução que disciplinará a expansão da Audiência de Custódia.  
Disponivel em: <http://www.tjpb.jus.br/aprovada-resolucao-que-disciplinara-a-expansao-da-audiencia-de-
custodia-na-pb/>. Acesso em: 20 Abril 2016. 
17 DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. Primeira audiência de custódia realizada no Recife tem 
participação da DPU. Disponivel em: <http://www.dpu.gov.br/noticias-pernambuco/157-noticias-pe-
slideshow/30548-primeira-audiencia-de-custodia-realizada-no-recife-tem-participacao-da-dpu>. Acesso em: 08 
Maio 2016. 
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Rio Grande do Norte foi o penúltimo estado brasileiro aderente do projeto, sendo a 
capital, Natal, quem esteve responsável por receber as audiências no núcleo Central de 
Flagrante. O Núcleo, instituído pela Resolução nº 18/2015, funciona com competência 
exclusiva para análise dos casos de prisões em flagrantes que ocorrem na capital18. 

Em Sergipe, além do termo de adesão assinado em 02 de outubro de 2015, foi 
assinado um termo de cooperação entre o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Ordem 
dos Advogados do Brasil, Poder Judiciário e o Governo Estadual para que iniciassem um 
acompanhamento com medidas sociais aos indiciados liberados nas audiências. Para 
regulamentar o projeto no estado, foi elaborada a Instrução nº 011/2015 pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de Sergipe. 

No Maranhão19, as audiências principiaram na cidade de São Luís no dia 15 de julho 
de 2015, regulamentadas pelo Provimento nº 14/2014. Em menos de um mês20, o projeto foi 
além da capital e estendeu-se para comarca de Itapecuru Mirim, sendo que em março desse 
ano alcançou a comarca de Passagem Franca. Em 29 de fevereiro de 2016, as audiências 
começaram também na 2ª Vara Infância e de Juventude de São Luís.    

Na região sul do país, o estado do Paraná começou a estruturação para comportar as 
audiências de custódia em março do ano passado, sendo que em julho do mesmo ano as 
audiências iniciaram-se. Em janeiro deste ano foi inaugurado na cidade de Curitiba o Centro 
de Audiências de Custódia. Estruturalmente maior, o novo centro tem o intuito de aumentar o 
número de audiências de custódia realizadas na cidade. 

Florianópolis foi a cidade que inaugurou, em agosto de 2015, o projeto no estado de 
Santa Catarina. As audiências, por hora, ocorrem exclusivamente na capital. Contudo, com a 
obrigatoriedade do projeto que começou a valer no dia 01 de maio deste ano, as cidades de 
Blumenau, Criciúma, Joinville, Lages e Chapecó também implantarão o plano21. 

Em julho do ano passado, o Estado do Rio Grande do Sul realizou sua primeira 
audiência de custódia na capital, Porta Alegre. Com a obrigatoriedade das audiências, os 
municípios de Passo Fundo, Caxias do Sul, Santa Maria, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do 
                                                 
18 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. TJRN aprova resolução que 
disciplina audiência de custódia no Estado. Disponivel em: 
<http://www.tjrn.jus.br/index.php/comunicacao/noticias/9444-tjrn-aprova-resolucao-que-disciplina-audiencia-
de-custodia-no-estado>. Acesso em: 08 Maio 2016. 
19 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO. Articulação define novas ações para 
audiência de custódia no Maranhão. Disponivel em: <http://www.cnj.jus.br/5b7j>. Acesso em: 06 Maio 2016. 
20 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO MARANHÃO. Maranhão adota primeira audiência de 
custódia em cidade do interior. Disponivel em: <http://www.cnj.jus.br/m47j>. Acesso em: 27 Abril 2016. 
21 AUDIÊNCIAS de custódia passam ser definitivas em SC a partir de maio. Disponivel em: 
<http://glo.bo/1Vu0Vrw>. Acesso em: 07 Maio 2016. 
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Sul, Vacaria e Uruguaiana também implementarão o projeto. Nesse sentido, foi a Resolução 
nº 1143/2016, aprovada pelo Conselho da Magistratura do Rio Grande do Sul com o intuito 
de regulamentar as audiências de custódia nas referidas comarcas do estado. A resolução 
dispõe ainda que, a implementação nos demais municípios será gradativa conforme 
disponibilidade orçamentária; que toda pessoa presa em flagrante será encaminhada para a 
autoridade competente, sem realizar qualquer distinção entre os tipos de crime para a 
realização ou não das audiências. Contudo, nas comarcas em que não houver a devida 
instalação para a realização das audiências, fica facultado a autoridade policial o 
encaminhamento ou não do preso ao juízo competente22. 

Analisando a implementação do projeto na região centro oeste do país, o estado de 
Mato Grosso assinou o termo de adesão ao projeto em 24 de julho de 2015. Inicialmente o 
funcionamento das audiências era regulamentado por uma portaria do Tribunal de Justiça do 
Estado, contudo, com a aprovação da Resolução nº 213 do CNJ, as audiências passam a 
seguir a Resolução que uniformiza nacionalmente o projeto. As audiências estão localizadas 
apenas na capital23, sendo o próximo passo implementar nas comarcas de Rondonópolis, 
Sinop, Tangará da Serra e Várzea Grande24.  

Mato Grosso do Sul, o qual aderiu o projeto em outubro de 2015, disciplinou o tema 
através do Provimento nº 352 de outubro de 2015. Na capital, Campo Grande, as audiências 
são presididas pelo juiz do plantão judiciário, salvo nos casos de Lei Maria da Penha, as quais 
devem ser realizadas pelo juízo de violência doméstica; nas comarcas do interior devem ser 
presididas pelo juiz sorteado. Também, viciado, no que tange a dispensa da realização de 
custódia quando forem reconhecidas circunstâncias pessoais que a inviabilizem. No estado em 
comento, foi estendida a possibilidade da realização das audiências de custódia para justiça 
juvenil, uma vez que a Resolução nº 213 do CNJ dispõe que toda pessoa presa será 
apresentada ao juízo competente25.  
                                                 
22 CARDOZO, Eduardo. Municípios do interior passam a realizar audiência de custódia no RS.  Disponivel 
em: <http://gaucha.clicrbs.com.br/rs/noticia-aberta/municipios-do-interior-passam-a-realizar-audiencia-de-
custodia-no-rs-165542.html>. Acesso em: 07 Maio 2016. 
23 ANACHE, Ana Luíza. Cuiabá tem 946 audiências de custódia em 2015. Disponivel em: 
<http://www.tjmt.jus.br/corregedoria/Areas/Noticias/Noticia.aspx?n=42692#.VzX8co-cHIX>. Acesso em: 07 
Maio 2016. 
24 ANACHE, Ana Luíza. Audiência de custódia será expandida até dezembro. Disponivel em: 
<http://www.tjmt.jus.br/Corregedoria/Areas/Noticias/Noticia.aspx?n=42143#.VzX9TY-cHIX>. Acesso em: 07 
Maio 2016. 
25 REDAÇÃO DOURADO NEWS. TJ/MS implanta "Audiência de Custódia" também na justiça juvenil. 
Disponivel em: <http://www.douradosnews.com.br/noticias/cidades/tj-ms-implanta-audiencia-de-custodia-
tambem-na-justica-juvenil>. Acesso em: 07 Maio 2016. 
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Em Goiás, foi designado, de pronto, um juiz do estado de Goiânia para atuar 
exclusivamente na custódia. A fim de atender a Resolução nº 213 do Conselho Nacional de 
Justiça, as audiências foram, neste ano, estendidas para as demais comarcas do estado26. Com 
o intuito de regulamentar as audiências no estado, a Corte Especial do Tribunal de Goiás 
elaborou a Resolução nº 53 de 2016 sobre a organização das audiências de custódia. A 
Resolução, embora considere a Resolução nº 213 do CNJ, não a respeita quando deixa a 
critério do juiz, dispensar ou não a realização das audiências de custódia. 

No Distrito Federal, as audiências começaram em outubro de 2015, onde ocorrem no 
Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) dentro do Fórum de Brasília. São regulamentadas 
pela Portaria Conjunta nº 101, de 07 de outubro de 2015, a qual dispõe, exclusivamente sobre 
as audiências de custódia que ocorrem no Distrito Federal. 

Na análise da região sudeste do Brasil, temos o Estado pioneiro do projeto: São Paulo. 
Começou as audiências em fevereiro do ano passado, na capital. Apenas no final de abril de 
2016 foi que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo iniciou a expansão do projeto para 
as comarcas fora da capital. As primeiras comarcas, depois de São Paulo, a receberem o 
projeto foram as comarcas de São Bernardo do Campo, Santo André, Guarulhos, Osasco, 
Itapecerica da Serra e Mogi das Cruzes as quais abrangem, inclusive, municípios próximos27. 
A previsão é de que em agosto seja feita a implementação nas comarcas de Ribeirão Preto, 
Jundiaí, Campinas e Santos, conseguindo alcançar cerca de 50% das prisões que ocorrem no 
Estado28.  

De pronto, foi o Provimento Conjunto nº 03/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo que regulamentava o projeto. Contudo retirava do rol das audiências de custódia, os 
presos por crimes de violência doméstica e por crimes de competência do júri. Por sorte, a 
nova Resolução nº 740/2016 reformou esse quesito do Provimento Conjunto, quando, no 
parágrafo único do artigo primeiro adicionou casos de violência doméstica e de competência 
do júri às audiências de custódia.  

Em março desse ano, o Tribunal Regional da 3ª Região aderiu a realização das 
                                                 
26 CURY, Lilian. Audiências de custódia se estendem ao interior do Estado. Disponivel em: 
<http://jij.tjgo.jus.br/index.php/home/imprensa/noticias/161-destaque1/12465-audiencias-de-custodia-se-
estendem-ao-interior-do-estado>. Acesso em: 07 Maio 2016. 
27COMUNICAÇÃO SOCIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. TJSP inicia 
ampliação das audiências de custódia no Estado na próxima segunda-feira. Disponivel em: 
<http://www.tjsp.jus.br/Institucional/Corregedoria/Noticias/Noticia.aspx?Id=34078>. Acesso em: 10 Maio 2016. 
28 COMUNICAÇÃO SOCIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Juízes e 
servidores participam de reunião sobre ampliação das audiências de custódia. Disponivel em: 
<http://www.tjsp.jus.br/Institucional/Corregedoria/Noticias/Noticia.aspx?Id=34090>. Acesso em: 10 Maio 2016. 
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audiências de custódia. Primeiramente, as audiências ocorrem nas comarcas de São Paulo, 
Guarulhos e Campo Grande, e, conforme a Resolução Conjunta nº 02, da Corregedoria 
Regional de Justiça e da Presidência do TRF 3ª Região, a expansão para as demais comarcas 
do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul começaram no mesmo mês. 

Minas Gerais iniciou o projeto em Belo Horizonte por meio da Resolução nº 
796/2015, a qual regulamenta as audiências custódia dentro do Estado. Em março foi 
elaborada a Portaria Conjunta nº 02/PR/2016 com o intuito de expandir o projeto para as 
comarcas de Contagem, Governador Valadares, Juiz de Fora, Ribeirão das Neves, Uberaba e 
Uberlândia, observando os termos da Resolução acima citada. Essa portaria deixa facultado 
ao juiz, quando reconhecidas circunstâncias pessoais que inviabilizem a realização das 
audiências, dispensá-las29.  

No Espírito Santo, foi editada a Resolução nº 13/2015 para regulamentar o projeto na 
região metropolitana da Grande Vitória. O projeto foi desenvolvido no Centro de Triagem do 
Complexo Penitenciário de Viana (primeira passagem de todas as pessoas que são autuadas) 
que abrange os municípios de Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha e Viana. Também contam 
com as audiências desde setembro do ano passado, as comarcas de Domingos Martins, 
Afonso Cláudio e Marechal Floriano, as quais foram regulamentadas pelo Ato Normativo 
Conjunto nº 015/2015 que acrescentou as referidas comarcas à Resolução nº 13/2015. Neste 
ano, houve a expansão do projeto para a comarca de Cachoeiro Itapemirim, a qual é 
responsável pelas audiências de custódia da 4ª Região do Plantão Judiciário (Jerônimo, 
Monteiro, São José Calçado, Dores do Rio Preto, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Ibitirama, 
Alegre, Guaçuí, Atílio Vivacqua, Vargem Alta, Presidente Kennedy, Castelo, Muqui, Mimoso 
do Sul e Cachoeiro Itapemirim) 30. 

 No Estado do Rio de Janeiro, as audiências de custódia foram iniciadas em setembro 
de 2015. Regulamentadas pela Resolução TJ/OE/RJ nº 29/2015, as audiências, na capital, 
ocorrem em Centrais de Audiências de Custódia (CEAC’S), instaladas nas dependências do 
Tribunal de Justiça; contudo, de acordo com o parágrafo único, artigo 2º, da referida 
Resolução, podem ser dispensadas quando o juiz, por decisão fundamentada, reconhecer 
circunstâncias pessoais que a inviabilize. A interiorização do projeto ainda está em fase de 
                                                 
29 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Audiência de Custódia.  Disponivel em: 
<http://www.tjmg.jus.br/portal/acoes-e-programas/audiencia-de-custodia/>. Acesso em: 10 Maio 2016. 
30ALENCAR, Tiago. Audiência de Custódia tem bons resultados no sul do estado. Disponivel em: 
<http://www.tjes.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15254%3Aaudiencia-de-custodia-
tem-bons-resultados-no-sul-do-estado-&catid=3%3Aultimasnoticias&Itemid=1>. Acesso em: 10 Maio 2016. 
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planejamento, tendo o Estado como perspectiva a criação de quatro centrais nas comarcas de 
Nilópolis, Duque de Caxias, São Gonçalo e Cabo Frio, as quais conseguirão abranger um 
grande número de munícipios31.  

Abaixo temos gráficos do Conselho Nacional de Justiça32 que indicam os números das 
audiências de custódia (quantas audiências ocorreram em cada Estado; prisões em flagrante 
foram convertidas em prisões preventivas; concessões de liberdade provisória; alegações de 
maus tratos; e encaminhamento para serviço social) no período em que foram iniciadas até 
janeiro de 2016. 

 

 

 

                                                 
31TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Rio de Janeiro implanta audiências de 
custódia no interior do estado. Disponivel em: <http://www.cnj.jus.br/2smj>. Acesso em: 10 Maio 2016. 
32CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Mapa da Implantação da Audiência de Custódia no Brasil. 
Disponivel em: <http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia/mapa-da-
implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil>. Acesso em: 27 Abril 2016. 

Gráfico 1 - Audiência de Custódia em Números do Estado do Tocantins 

Fonte - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantis (TJTO). Período: Ago. 2015 a Jan. 2016 
Gráfico 2 - Audiência de Custódia em Números do Estado do Amapá 

Fonte - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP). Período: Set. 2015 a Jan. 2016 
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Gráfico 4 - Audiência de Custódia em Números do Estado do Acre 

Fonte - Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC). Período: Jan. 2016 

Gráfico 5 - Audiência de Custódia em Números do Estado do Amazonas 

Fonte - Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM). Período: Ago. 2015 a Jan. 
2016 

Gráfico 3 - Audiência de Custódia em Números do Estado do Pará 

Fonte - Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). Período: Set. 2015 a Jan. 2016 
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Fonte - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO). Período: Set. 2015 a Jan. 2016 

Gráfico 6 - Audiência de Custódia em Números do Estado de Rondônia 

Gráfico 7 - Audiência de Custódia em Números do Estado de Roraima 

Fonte - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR). Período: Set. 2015 a Jan. 2016 

Fonte - Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJAL). Período: Out.. 2015 a Jan. 2016 

Gráfico 8 - Audiência de Custódia em Números do Estado de Alagoas 
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Fonte - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA). Período: Out.. 2015 a Jan. 

Gráfico 9 - Audiência de Custódia em Números do Estado da Bahia 

Gráfico 10 - Audiência de Custódia em Números do Estado do Ceará 

Fonte - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). Período: Ago. 2015 a Jan. 2016 
Gráfico 11 - Audiência de Custódia em Números do Estado do Maranhão 

Fonte - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA). Período: Out. 2014 a Jan. 2016 
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Fonte - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB). Período: Ago. 2015 a Jan. 2016 

Gráfico 12 - Audiência de Custódia em Números do Estado da Paraíba. 

Gráfico 13 - Audiência de Custódia em Números do Estado do Piauí. 

Fonte - Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI). Período: Ago. 2015 a Jan. 2016 

Gráfico 14 - Audiência de Custódia em Números do Estado de Pernambuco 

Fonte - Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE). Período: Ago. 2015 a Jan. 
2016 
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Fonte - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN). Período: Out. 2015 a 
Jan. 2016 

Gráfico 15 - Audiência de Custódia em Números do Estado do Rio Grande do Norte 

Gráfico 16 - Audiência de Custódia em Números do Estado de Sergipe. 

Fonte - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE). Período: Out. 2015 a Jan. 2016 

Fonte - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO). Período: Ago. 2015 a Jan. 2016 

Gráfico 17 - Audiência de Custódia em Números do Estado de Goiás 
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Gráfico 19 - Audiência de Custódia em Números do Estado do Mato Grosso do Sul 

Fonte - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (TJMS). Período: Out. 2015 a Jan. 
2016 

Fonte - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (TJMT). Período: Jul. 2015 a Jan. 2016 

Gráfico 20 - Audiência de Custódia em Números do Estado do Mato Grosso 

Gráfico 18 - Audiência de Custódia em Números do Distrito Federal 

Fonte - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Período: Out. 2015 a Jan. 2016 
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Fonte - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (TJMS). Período: Out. 2015 a Jan. 2016 

Gráfico 21 - Audiência de Custódia em Números do Estado do Paraná 

Gráfico 22 - Audiência de Custódia em Números do Estado do Rio Grande do Sul 

Fonte - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS). Período: Jul. 2015 a Jan. 2016 

Fonte - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS). Período: Jul. 2015 a Jan. 2016 

Gráfico 23 - Audiência de Custódia em Números do Estado de Santa Catarina 
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Fonte - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJES). Período: Jul. 2015 a Jan. 
2016 

Gráfico 24 - Audiência de Custódia em Números do Estado de Espírito Santo 

Gráfico 25 - Audiência de Custódia em Números do Estado de Minas Gerais 

Fonte - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG). Período: Jul. 2015 a Jan. 2016 

Fonte - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Período: Set. 2015 a Jan. 2016 

Gráfico 26 - Audiência de Custódia em Números do Estado do Rio de Janeiro 
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4.4 DA EFETIVIDADE DO PLANO  
 

Em pouco mais de um ano desde a inauguração das audiências de custódia, já se 
consegue enxergar resultados positivos.  

Em fevereiro desse ano, um novo número33 foi apresentado pelo Conselho Nacional de 
Justiça, e desde vinte e quatro de fevereiro de 2015, 49.668 audiências de custódia foram 
realizadas em todo o país, evitando que cerca de vinte e cinco mil pessoas entrassem, sem 
necessidade, para o superlotado sistema prisional brasileiro. 

Se fizermos uma média no Brasil, com os dados fornecidos nas tabelas acima, temos 
que 46,99% dos presos tiveram a prisão preventiva decretada nas audiências de custódia; 
50,95% dos presos tiveram a liberdade provisória concedida; 8,5% dos presos alegaram 
tortura durante o flagrante; e 14,3% dos presos foram encaminhados para o serviço social.  

De uma maneira geral, observamos a efetividade das audiências de custódia ao passo 
que impedem que presos em flagrante sejam encarcerados sem que haja a real necessidade 
para isso; que apuram violações à direitos humanos; e que encaminham presos para o serviço 
social, objetivando a reinserção social do mesmo. 
 
 
                                                 
33 MONTENEGRO, Manuel Carlos. Ministro Lewandowski inaugura Audiência de Custódia em Roraima. 
Disponivel em: <http://www.cnj.jus.br/tr7j>. Acesso em: 27 Abril 2016. 

Fonte - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). Período: Fev. 2015 a Jan. 2016 

Gráfico 27 - Audiência de Custódia em Números do Estado de São Paulo 
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5 CONCLUSÃO 
 

Por todo o exposto, pode-se observar que as audiências de custódia trouxeram 
somente pontos positivos para o sistema penal como um todo. 

Desde 1992 estão previstas no ordenamento jurídico brasileiro, contudo, somente em 
2015 que se iniciaram. Com a extensão nacional do plano, verificou-se que o Conselho 
Nacional de Justiça criou a Resolução nº 213 como forma de padronizar as audiências de 
custódia em todo o território brasileiro.   

Ante o comparecimento pessoal do preso em flagrante em juízo, é notório o número de 
presos que estão sendo soltos, e a consequente redução de pessoas no sistema carcerário. 
Também, os índices de torturas apuradas durante a fase do flagrante a modo de coibir a 
prática de violações à direitos individuais e a instaurar procedimentos internos a fim de apurar 
os autores dessas violações estão ocorrendo. 

A eficácia do plano está diretamente ligada à proteção das garantias individuais do 
cidadão, as quais foram ampliadas quando da ratificação dos referidos tratados no sistema 
jurídico brasileiro, e agora da sua efetividade. Medidas como essa, que aumentam a proteção à 
direitos individuais, são essenciais dentro do direito penal, por isso devem ser extremamente 
valorizadas. 
 Por onde quer que se olhe, as audiências de custódia beneficiam o sistema penal. 
Como o projeto é relativamente novo, a tendência é que com o tempo, as audiências de 
custódia se aperfeiçoem, e, cada vez mais, evitem que violações a direitos humanos existam, e 
que pessoas seja indevidamente encarceradas no Brasil. 
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