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RESUMO 

 

O presente trabalho realiza um estudo sobre as audiências de custódia à luz do fenômeno do 

encarceramento em massa experimentado pelo Brasil. Para tanto, o trabalho incialmente aborda 

a maneira pela qual as audiências de custódia foram introduzidas em nosso ordenamento 

jurídico, de modo a atender às disposições dos tratados de direitos humanos dos quais o país é 

signatário, além de expor os números relativos à nossa população prisional. Após, conciliando 

com a doutrina, jurisprudência e legislação sobre o tema, realizou-se um estudo sobre os 

primeiros resultados coletados pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como por outras 

organizações da sociedade civil, em que se verificou pontos positivos e falhas apresentadas pelo 

projeto até aqui. Consta, também, uma análise comparativa com as disposições sobre o tema 

previstas nos sistemas jurídicos de Chile e Argentina; países com realidades semelhantes às do 

Brasil, e que encontraram alternativas interessantes à implementação do instituto. Partindo 

dessa metodologia, a tese concluiu que a correta aplicação das audiências de custódia pode 

contribuir na reversão – ainda que não isoladamente – da cultura do encarceramento 

desenfreado que contamina o Poder Judiciário. 
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Sistema penal – audiências de custódia – direitos humanos - desencarceramento  

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This tesis aims to develop a comparative study about the custody hearings and the massive 

incarceration phenomenon.The present research tried to bring out the main subjects about the 

brazilian experience, particularly when it comes to it’s impact on the prison system, also 

bringing the topics that still need to be developed. First, this study explores how the custody 

hearings were introduced in the brazilian legal system - especially to suit the human rights 

treaties that the country has signed – and the numbers of the national prison system. There is 

also an analysis about the legal doctrine, jurisprudence and legislation along with the first 

results that were released by the National Justice Council and some other organizations. 

Because of this work it was possible to understand the good and the bad aspects of the project. 

This also contains a comparative study with the legal systems of Chile and Argentina; coutries 

that are so similiar to Brazil that found out interesting ways to apply the institut. Based on the 

findings the conclusion is that the non-incarceration culture can be achieved with the best 

application of the custody hearings. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A combinação entre a cultura punitivista na aplicação da lei penal, juntamente com a 

ausência de políticas públicas voltadas à superação da desigualdade econômica, e o descaso do 

Estado acerca da situação das pessoas presas no sistema, são alguns dos fatores que levaram o 

Brasil às primeiras posições no ranking de países com maior população carcerária no mundo. 

Tal fenômeno, hoje compreendido popularmente pela comunidade acadêmica como 

“encarceramento em massa”, é terreno fértil para a propagação de mazelas sociais e práticas de 

violação aos direitos humanos conquistados, sobretudo, após a término das guerras mundiais 

ocorridas durante o século XX. 

Ao se analisar com mais atenção o perfil da população carcerária brasileira, tem-se que 

uma grande parcela desse contingente é composto por presos provisórios, que aguardam 

pacientemente o moroso Poder Judiciário analisar a legalidade e o mérito de suas questões 

particulares; pessoas que, na maioria das vezes, à luz da legislação penal, sequer preenchem os 

requisitos autorizadores da manutenção do acautelamento provisório, mas que permanecem 

institucionalizadas pela falta de oportunidade para exercer sua defesa após o ato de prisão. 

Tal tragédia social impulsionou o Brasil a estudar formas de contenção do aumento 

exponencial de sua população carcerária e medidas para humanização do cárcere. Dentre elas, 

destaca-se o emprego de esforços legislativos que culminaram na edição da Lei de Cautelares, 

cuja redação adota as prisões como medida excepcional e prevê disposições para apreciação 

judicial célere sobre a legalidade e manutenção do acautelamento. Ocorre que a lacuna 

procedimental da norma comprometeu a execução das novas medidas - e por consequência não 

trouxeram resultados significativos na diminuição da cultura encarceradora, tampouco o 

número de presos provisórios no sistema. 

Sendo assim, a articulação no sentido de otimizar a lógica carcerária no país precisou 

revisitar antigas disposições ratificadas pelo Brasil no âmbito internacional, mas que, por não 

terem recebido a atenção devida, tinham se tornado mais um número na estatística de “letras 

mortas” do ordenamento.  

Nesse contexto, as audiências de custódia surgem como mais um projeto que objetiva o 

fomento aos princípios da dignidade da pessoa humana, contraditório e ampla defesa, mormente 

no cuidado às pessoas que suportaram práticas de tortura. Tal instituto confere na lógica da 

persecução penal, um momento específico para se analisar a legalidade e a necessidade da 
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prisão, de modo a se evitar, também, que se perpetue a banalização das prisões provisórias no 

sistema. 

Dessa forma, é impossível desassociar as audiências de custódia da lógica do 

encarceramento em massa, considerando que, na condição de instrumento para o fomento da 

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pode-se projetar hipoteticamente uma 

diminuição considerável da população carcerária. Mas será que, desde a implementação do 

projeto em âmbito nacional, as audiências de custódia vêm cumprido a finalidade a que se 

propõem, de modo a colaborar para uma mudança na cultura de encarceramento que predomina 

no Poder Judiciário? 

É justamente a compreensão da efetividade das audiências de custódia, especialmente 

para a redução de presos provisórios no país, que se volta o presente trabalho. Importante 

ressaltar que este projeto não se volta a fazer uma digressão sobre os fatores que ocasionaram 

o encarceramento em massa no Brasil, tampouco realizar uma análise rigorosamente técnica 

sobre a Resolução nº 213, do Conselho Nacional de Justiça, que introduziu com maior 

amplitude o projeto no país; mas sim realizar justamente um comparativo entre o fenômeno do 

encarceramento e o instituto das audiências de custódia, traçando um paralelo entre ambos. 

Para tanto, incialmente será realizada uma abordagem histórica sobre audiências de 

custódia: as primeiras previsões legais no âmbito internacional, o contexto da ratificação da 

disposição pelo Brasil, e as resoluções internas que, enfim, introduziram o instituto no dia-a-

dia da lógica penal, de forma uniformizada. Nesse momento, também serão revistados os 

movimentos que se articularam contra o projeto e o controle de constitucionalidade feito até 

então pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema. 

Após a apresentação desse panorama, serão analisados os resultados obtidos a partir dos 

primeiros anos desde a implementação do instituto, principalmente por meio da análise dos 

dados produzidos pela Defensoria Pública dos estados de São Paulo e Rio Janeiro, organizações 

da sociedade civil que se voltam ao estudo e fomento da humanização do cárcere, e o Conselho 

Nacional de Justiça, os quais adotaram, como principal método, a elaboração de estatísticas 

obtidas por meio de trabalho de campo. 

Além disso, serão analisadas as disposições que Chile e Argentina possuem em seus 

próprios ordenamentos a respeito do tema, as quais se diferenciam tanto em aspectos centrais 

do tema, como por exemplo, o tempo para apresentação da pessoa presa ao juiz, como também, 

na forma como elas foram introduzidas nos sistemas adotados por nossos vizinhos. A escolha 

dos países para se realizar o estudo comparado, justifica-se pela semelhança histórica que os 

três possuem entre si: todos sofrem de forma cíclica com as mazelas do imperialismo, que nos 
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impõem um status permanente de subdesenvolvimento e prejudicam o desenvolvimento das 

instituições. Assim, a sugestão de realizar o paralelo com países latinos permite a comparação 

em um grau mais justo e, por consequência, a importação de ideias num patamar mais 

exequível. 

Por fim, o trabalho irá condensar as informações abarcadas no Tópico 3 para apurar as 

audiências de custódia à luz da justificativa de sua existência, sobretudo para preservar os 

direitos humanos, bem como para aprimorar a efetivação da Lei de Cautelares. Para além, o 

capítulo será finalizado com sugestões para superar os desafios apresentados nos primeiros anos 

desde a implementação do projeto, sem significar uma tentativa de enfraquecer o instituto; 

apenas para ponderar o que pode ser feito para se extrair ao máximo o potencial que as 

audiências de custódia têm para combater a cultura de encarceramento banalizado. 
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2 A INTRODUÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

2.1 A PREVISÃO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA NOS TRATADOS 

INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS, ESPECIALMENTE, EM ÂMBITO 

REGIONAL, NA REDAÇÃO DO PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA 

 

Entre os anos de 1939 e 1945, a humanidade foi assolada pela Segunda Guerra Mundial, 

conflito que envolveu as maiores potências do planeta, divididas entre as alianças militares dos 

Aliados e do Eixo. Essa guerra, que se caracterizou por aglutinar confrontos de natureza 

econômica, ideológica e bélica, resultou na morte de aproximadamente 70 (setenta) milhões de 

pessoas ao redor do mundo, sendo considerado o evento histórico mais letal provocado pela 

humanidade que se tem notícia. 

Os resultados trágicos da Segunda Guerra Mundial transformaram a mentalidade das 

instituições internacionais, que a partir da década de 1940, finalmente foram impulsionadas a 

criar meios de proteção1 aos direitos humanos, objetivando garantir a manutenção da paz 

mundial e para se evitar a ocorrência de novo fenômeno de proporções semelhantes. 

Nesse cenário, entre os meses de abril e junho de 1945, representantes de 50 (cinquenta) 

países se reuniram na cidade californiana de São Francisco para elaborarem a Carta das Nações 

Unidas, cujo principal objetivo residiu no progresso social e o fomento às práticas de tolerância 

entre os povos. Com a finalização do documento, representantes de: China, Estados Unidos, 

França, Reino Unido, União Soviética, fundaram oficialmente a organização (ONU), aos 24 de 

outubro do mesmo ano, data em que se celebra até hoje ao redor do mundo o “Dia das Nações 

Unidas”2.  

                                                 
1
 “Foram duas as linhas de gestação das normas processuais penais das convenções e dos tratados internacionais: 

a primeira produziu regras de proteção dos direitos humanos com o intuito de estabelecer paradigmas para o 
processo penal justo; a segunda cunhou regras de matriz repressivo com o objetivo de estimular os Estados a 
instituírem preceitos destinados à persecução eficiente de determinados tipos de crimes. O primeiro passo é o 
estudo das regras das convenções e dos tratados de direitos humanos, entre os quais se destacam: a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem (1948), a Convenção Europeia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais (1952), o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966), a Convenção 
Americana dos Direitos Humanos (1969) (...) Outro passo importante do estudo das regras de direitos humanos é 
o exame comparativo entre os direitos e garantias processuais positivados nas constituições dos países e aqueles 
constantes nos textos internacionais. As normas processuais desses textos influenciam os ordenamentos nacionais, 
na reafirmação de preceitos já constantes de suas constituições e na entronização de novos ditames” 
FERNANDES, Antonio Scarance; ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. Direito Processual Penal Internacional. 
p. 6/7. São Paulo: Atlas S.a, 2012. 
2 Ibid., p. 35/36 “Nesse sentido, o maior legado produzido por força da escalada mundial das guerras acabou sendo 
o grande impulso dado para o estabelecimento de um sistema internacional de proteção e monitoramento dos 
direitos humanos. A criação das Nações Unidas, a elaboração de sua carta e a promulgação da Declaração 
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Mais adiante, em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas 

proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para que todos os países membros 

adotem como ideal comum, o estimulo à preservação de direitos reconhecidos como inerentes 

aos seres humanos, independente da cultura, origem, orientação sexual, entre outras variantes. 

A esse respeito, o Governo Brasileiro, por meio do Ministério da Justiça, reconhece 

modernamente o documento como “a base da luta universal contra a opressão e a 

discriminação, defende a igualdade e a dignidade das pessoas e reconhece que os direitos 

humanos e as liberdades fundamentais devem ser aplicados a cada cidadão do planeta3. ” 

O artigo 9, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, estabelece que: “ninguém 

será arbitrariamente preso, detido ou exilado”. A interpretação desse dispositivo permite 

concluir, de forma geral, que nenhuma pessoa sofrerá restrições injustas ao cerceamento de sua 

liberdade física, visando, assim, coibir que o indivíduo sofra com as violências à dignidade 

decorrentes do encarceramento, sem nem mesmo haver legitimidade legal que autorizaria o 

Estado a isolar a pessoa do convívio social.  

Com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituições políticas ao redor 

do mundo editaram instrumentos normativos próprios para o aprimoramento da proteção aos 

direitos humanos, inclusive no que tange ao direito dos presos. Nesse contexto, o Conselho da 

Europa, fundado em 05 de maio de 1949, para cooperação permanente dos países do “velho 

continente”, editou a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades 

Fundamentais (CEDH), em Roma, na Itália, aos 04 de novembro de 1950, para assegurar a 

aplicação dos direitos enunciados na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. 

Especialmente sobre a condição das pessoas presas, o artigo 5º do documento, 

intitulado de “Direito à liberdade e à segurança”, traz em seu corpo a necessidade de se 

apresentar imediatamente ao juiz – ou outro magistrado habilitado legalmente para exercer 

funções judiciais –, a pessoa presa ou detida, que tiver suspeita de ter cometido crimes, ou 

quando o acautelamento for necessário a impedir a prática de infrações, ou a fuga do agente, 

resguardando, também, o direito de julgamento dentro de prazo razoável e a liberdade durante 

o processo, que poderá estar condicionada à garantias que assegurem seu comparecimento em 

juízo. 

                                                 
Universal dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 1948, são eventos que recompõem a trajetória outrora 
rompida. ” 
3 BRASIL. Declaração Universal dos Direitos Humanos garante igualdade social. Disponível em: 
<http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/11/declaracao-universal-dos-direitos-humanos-garante-
igualdade-social>. Acesso em: 02 out. 2018. 
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A edição da norma hoje pode ser compreendida como um dos primeiros mecanismos 

voltados ao controle da persecução penal do Estado, mormente no monitoramento de tortura e 

maus-tratos contra aqueles indivíduos presos em flagrante ou em caráter preventivo pelo Poder 

Judiciário, bem como ao atualmente consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição 

Brasileira de 1988, princípio da duração razoável do processo. 

Posteriormente, em 19 de dezembro de 1966, a Assembleia Geral das Nações Unidas 

constituiu o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova York para trazer mais 

detalhamentos sobre os direitos consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Seu artigo 9º, item 3, traz redação semelhante àquela adotada no artigo 5º, da CEDH, sendo 

mais uma4 norma de direito internacional público que abordou a necessidade de apresentação 

célere do preso ao juiz, para avaliação da necessidade e das condições em que a apreensão do 

indivíduo foi realizada.  

Em que pese a abrangência mundial do pacto, somente 10 (dez) anos mais tarde o 

documento atingiu o número mínimo de adesões necessárias à sua entrada em vigor, que 

ocorreu apenas no ano de 1976. No mais, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

de Nova York apenas foi promulgado no Brasil pelo Decreto nº 592/1992, sendo uma das 

últimas medidas adotadas ex-presidente Fernando Collor de Mello antes de renunciar ao cargo. 

Especialmente no âmbito regional, a Organização dos Estados Americanos (OEA), 

criada na capital colombiana de Bogotá, no ano de 1948, para fomentar os valores da: 

democracia, direitos humanos, segurança e desenvolvimento, no continente americano, 

realizou, em 22 de novembro de 1969, a Conferência Especializada Interamericana sobre 

Direitos Humanos. Na ocasião, os Estados-Membros aprovaram o Pacto de San José da Costa 

Rica (Convenção Americana Sobre Direitos Humanos), com o objetivo de fomentar os direitos 

humanos, mormente os que se relacionam com as liberdades individuais e de justiça social. 

Posteriormente, em 06 de novembro de 1992, o Brasil ratificou integralmente as disposições do 

documento, por meio do Decreto nº 678, do ex-presidente Itamar Franco. 

                                                 
4
 “Note-se ainda que essa enorme rede de normas estabelecidas pelos tratados e declarações internacionais tem 

contemplado tanto os direitos humanos de primeira (direitos civis e políticos) quanto os de segunda (direitos 
socioeconômicos e culturais) e de terceira gerações (direito dos povos). Isto significa que os Estados-partes são 
obrigados a observar não apenas as condutas negativas de respeito e de não intervenção na esfera de liberdade dos 
indivíduos, como também se obrigam a adotar as prestações políticas positivas, destinadas à implementação dos 
direitos socioeconômicos e culturais indispensáveis a uma existência digna e pacífica entre os povos. ” 
MACHADO, Antônio Alberto. Teoria Geral do Processo Penal. p. 192. São Paulo: Atlas S.A, 2009. 
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Ressalta-se que, como as disposições foram integradas anteriormente à edição da 

Emenda Constitucional nº 455, admite-se que o Pacto de San José da Costa Rica, outrora 

também denominado de Convenção Americana sobre Direitos Humanos, possui status 

supralegal no ordenamento jurídico pátrio e, até por isso, é amplamente relembrado pelo 

legislador e pelo Poder Judiciário ao, respectivamente, proporem qualquer tipo de lei ou em sua 

interpretação nos casos concretos. 

O referido tratado de direitos humanos é composto de 82 (oitenta e duas) disposições; 

dentre elas, o artigo 7. versa especificamente sobre o exercício do “Direito à Liberdade 

Pessoal”, vedando qualquer tipo de limitação à liberdade física da pessoa que seja realizada de 

modo arbitrário e/ou sem amparo legal. 

Além disso, a redação do dispositivo também permite extrair que, nos casos em que o 

sujeito for preso ou retido, também se exige que a pessoa seja informada das razões que 

motivaram o ato – que não podem estar amparadas no inadimplemento de dívidas, segundo 

expressa vedação contida no artigo 7.7, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

Acerca do tema, o Professor Gustavo Henrique Badaró6, inspirado na doutrina do 

italiano Mario Chiavario, analisa a incidência do artigo 7.5, da CADH, à luz de 03 (três) 

aspectos: temporal, subjetivo e procedimental: 

No primeiro tópico, que versa sobre as hipóteses de cabimento das audiências de 

custódia, o doutrinador esclarece que, no que se refere ao “tempo”, a CADH se utiliza do 

standard internacional “sem demora”, o qual será melhor definido cronologicamente pela 

legislação interna de cada país, ainda que o termo inicial universalmente adotado seja o 

momento exato em que o indivíduo é privado de sua liberdade. Como desdobramento do 

aspecto temporal da norma, ressalta-se que ela não se exaure na mera apresentação do preso à 

autoridade, sendo indispensável que o magistrado efetivamente cuide de apreciar sobre o 

acautelamento do sujeito. 

                                                 
5
 “No bojo desta reformulação, conferiu-se, ainda, status constitucional aos tratados e convenções internacionais 

sobre direitos humanos aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 
dos respectivos membros (...) No entanto, do exame, ainda que perfunctório do dispositivo, depreende-se que o 
constituinte outorgou um tratamento muito exato, específico e restritivo à questão. Conferiu o pedestal 
constitucional tão só aqueles tratados e convenções que cuidassem de direitos humanos e que atendessem às regras 
de aprovação legislativa estabelecida para as emendas constitucionais. Em se afigurando excepcional o dispositivo, 
restrito o seu campo interpretativo, porquanto ausente a flexibilidade necessária a exercícios de hermenêutica”. 
CAGGIANO, Monica Herman Salem. Emenda Constitucional n. 45/2004. São Paulo: Revista Brasileira de 
Direito Constitucional, ESDC, n. 5, jan./jun. 2005, p. 185-186. 
6
 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. p. 1050/1054. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 
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No que tange ao aspecto subjetivo da norma, o professor analisa que, nos moldes da 

legislação brasileira, a autoridade capacitada a exercer o controle da prisão será tão somente a 

autoridade judiciária que esteja gozando dos atributos da: independência, imparcialidade e 

competência. Assim, em que pese a discussão doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, não 

se admite, para todos os fins, a realização de audiências de custódia por membros do Ministério 

Público ou por Autoridades Policiais. 

Por fim, ao analisar o aspecto procedimental da norma, Badaró admite que o instrumento 

que vem sendo utilizado como mecanismo de controle dos atos de prisão, sob pena do ato ser 

considerado ilegal, é por meio do interrogatório da pessoa presa, a ser realizado em audiência 

judicial, assegurando-se o exercício do contraditório efetivo7 e, principalmente, da autodefesa8. 

Insta ressaltar que o interrogatório aqui abordado possui finalidade não investigativa, assim 

como realizado nas audiências de instrução e julgamento, mas, na verdade, destina-se 

exclusivamente para o juiz analisar a legalidade do ato. 

Para além do juiz natural9, exige-se, ainda, como de praxe no processo penal brasileiro, 

a presença do membro do Ministério Público e do defensor da pessoa presa, que se encarregará 

de instruir o indivíduo no interrogatório de natureza pro libertate, bem como tornará de 

conhecimento do acautelado, as garantias a ele asseguradas, como, por exemplo, o direito ao 

silêncio. 

Ocorre que, em que pese a importância de suas disposições, por muito tempo, a 

aplicação do artigo 7. 5, do Pacto de San José da Costa Rica10, restou prejudicada pela 

                                                 
7
 Como explica Scarance: “no processo penal é necessário que a informação e a possibilidade de reação permitam um 

contraditório pleno e efetivo. Pleno porque se exige a observância do contraditório durante todo o desenrolar da causa, 
até o seu encerramento. Efetivo porque não é suficiente dar à parte a possibilidade formal de se pronunciar sobre os 
atos da parte contrária, sendo imprescindível proporcionar-lhe os meios para que tenha condições reais de contrariá-
los. Liga-se, aqui, o contraditório ao princípio da paridade de armas, sendo mister, para um contraditório efetivo, 
estarem as partes munidas de forças similares.” FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. p. 
5. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
8
 “Enquanto o contraditório exige a garantia de participação, o princípio da ampla defesa vai além, impondo a realização 

efetiva dessa participação, sob pena de nulidade, se e quando prejudicial ao acusado (...) Pode-se afirmar, portanto, que 
a ampla defesa realiza-se por meio da defesa técnica, da autodefesa, da defesa efetiva e, finalmente, por qualquer meio 
de prova hábil a demonstrar a inocência do acusado. ” PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. p. 48/49. 21. 
ed. São Paulo: Atlas S.A, 2017. 
9
 “Trata-se de verdadeira exclusividade do juiz legalmente instituído para exercer a jurisdição, naquele determinado 

processo, sem que seja possível a criação de juízos ou tribunais de exceção (art. 5º, XXXVII, da CB). Considerando 
que as normas processuais não podem retroagir para prejudicar o réu, é fundamental vedar-se a atribuição de 
competência post facto, evitando que a juízes ou tribunais sejam especialmente atribuídos poderes (após o fato) para 
julgar um determinado delito. Por fim, a ordem taxativa de competência é indisponível, não havendo possibilidade de 
escolha. O princípio do juiz natural não é mero atributo do juiz, senão um verdadeiro pressuposto para a sua existência.” 
LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. p. 60. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
10

 “Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada 
pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, 
sem prejuízo de que prossiga o processo.  Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu 
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inexistência de regulamentação legislativa, fazendo com que o Brasil se tornasse um dos únicos 

países signatários a não instituir meios de assegurar a condução da pessoa presa à autoridade 

competente, em tempo razoável, para análise acerca das condições em que se deram o ato de 

prisão, e estabelecer eventuais condições que condicionem a liberdade provisória da pessoa no 

curso do procedimento. 

Tal lacuna jurídica colaborou para que o Brasil ocupasse, somente atrás dos Estados 

Unidos, e da China, o posto de país com a maior população carcerário do mundo, muito pelo 

enorme contingente de presos provisórios que, em sua maioria, desde o momento da prisão, 

jamais tiveram a oportunidade de realmente exercitarem o contraditório e ampla defesa.  

Segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2014, o 

número de presos no país já ultrapassava o contingente de 700.000 (setecentas mil) pessoas, 

considerando que àquela época, o sistema carcerário não comportava pouco mais de 350.000 

(trezentas e cinquenta mil) vagas. De acordo com o mesmo estudo, os estados federativos que 

concentravam a maior parte de pessoas encarceradas eram, em ordem: São Paulo, Minas Gerais 

e Rio de Janeiro, enquanto a menor pertencia à Roraima. 

Segundo dados do Infopen (2014), o Brasil à época possuía mais de 250.000 (duzentas 

e cinquenta mil) pessoas presas de forma cautelar, valor correspondente a 41% do contingente 

carcerário em um cenário nacional, sendo que, em alguns estados, como: Bahia, Tocantins e 

Piauí, a porcentagem poderia ultrapassar mais de 60% de presos sem condenação definitiva.  

O que se viu a partir daquela realidade, foi um cenário em que a violação aos direitos 

do preso em flagrante apareceu como regra dentro de um sistema que sequer previa um prazo 

adequado11 para a realização da análise da imprescindibilidade da manutenção da prisão ou de 

verificação da legalidade dos atos praticados pelas autoridades responsável pelo acautelamento 

da pessoa. 

Há de se considerar que o sistema penal brasileiro prévio à instituição das audiências de 

custódia, ainda escancarava uma má utilização do artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal, 

                                                 
comparecimento em juízo.” CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. Disponível em: 
<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 04 nov. 2018. 
11

 Acerca do tema, Claus Roxin ressalta que, para além da condução do preso ao juiz, a comunicação aos familiares, 
sem demora, é importante garantia atribuída ao preso, destinada a evitar desaparecimentos de pessoas  – como é 
comum em governos totalitários: “la obligación de anoticiamento del párr. I es forzosa y absoluta. Como resulta 
de los elementos del art. 104, IV, GG (sobre esto Dünnebier, JZ, 694), ella debe garantizar, ante todo, la 
conformidade al Estado de Derecho del procedimento penal, impidiendo que alguien desaparezca sin dejar rastros, 
“clandestinamente”. Por ello, el anoticiamento debe ser hecho tambíen em caso de renuncia e incluso contra la 
oposición expresa del detenido (...) Tampoco puede impedir el anoticiamento el posible peligro para los fines de 
la investigacíon (arg. § 114b, II) o para la seguridad del Estado (de outra opinión Wagner, JZ 63, 686) ”. ROXIN, 
Claus. Derecho Procesal Penal. p. 265. 25. ed. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2000. Tradução de: Gabriela 
E. Córdoba e Daniel R. Pastor. 
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de cuja redação se compreende que as prisões, notadamente as de caráter preventivo, serão 

aplicadas quando não for cabível a substituição por outra medida cautelar, sendo certo que as 

últimas possuem expressamente preferência com relação às prisões, as quais devem ser 

aplicadas somente de forma excepcional. Todavia, como os presos não eram prontamente 

apresentados ao juiz, tampouco seria possível realizar, com a celeridade adequada, uma análise 

sobre a possibilidade de aplicação das medidas insculpidas no artigo 319, do Código de 

Processo Penal. 

  Na maioria das situações, nem sequer havia um controle sobre se as prisões em flagrante 

davam origem a investigações propriamente ditas, com dilação probatória apta a transcender a 

mera colheita de prova oral dos policias responsáveis pela prisão. Àquela época, o contato 

pessoal do juiz com o preso era dispensável, fazendo com que as decisões fossem tomadas 

apenas por meio da análise de documentos, sem o incremento de outros subsídios de 

informação. 

Para além, os dados colhidos pela Rede Justiça Criminal (2013) deixaram escancarada 

a seletividade12 da população de presos provisórios no Brasil, visto que, desse grupo específico, 

90% eram homens e, destes, 75% destes estavam em situação de pobreza, e acautelados pela 

prática de crimes patrimoniais ou aos tipos penais abarcados pela Lei de Drogas.  

Tais números infelizmente reafirmam o ideal de que o Direito Penal brasileiro é mais 

caro à população que se encontra em maior grau de vulnerabilidade socioeconômica, visto que 

as ilegalidades sofridas durante a persecução penal por elas não encontram voz na realidade de 

um país onde a Defensoria Pública ainda não possui a estrutura necessária para tratar os 

processos da forma individualizada que lhe é exigida.   

Todavia, em que pese a recepção das disposições do Pacto de San José da Costa Rica 

no ordenamento pátrio, certo é que, de 1992 a 2011, o Poder Legislativo se quedou inerte para 

introduzir qualquer projeto de lei no sentido de regulamentar as audiências de custódia no 

Brasil, até que, aos 06 de setembro de 2011, o Senador Antônio Carlos Valadares apresentou 

no Congresso Nacional, o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 554/2011, para regulamentação 

da prática no país. 

                                                 
12

 “Mais grave do que constatar a desigualdade de direitos e de acesso à justiça penal, é constatar que os “direitos” 
valem para os réus brancos, porém não parecem ter o mesmo valor para o destino da maioria dos negros que se 
encontram sob as malhas da agência encarregada de distribuir punições. “ ADORNO Sergio. Discriminação racial 
e justiça criminal em São Paulo. p. 63 Novos Estudos Cebrap 43, 1995 apud SILVESTRE, Giane. Enxugando 
Iceberg. 2016. 82 f. Tese (Doutorado) - Curso de Sociologia, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 
2016. 
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Os professores gaúchos Mauro Fonseca Andrade e Pablo Rodrigo Alflen sintetizam que 

o projeto foi proposto para obedecer a uma tríplice justificativa13: i) resguardar a integridade do 

preso, sob os aspectos físicos e psíquicos; ii) para manter o bom diálogo entre o Ministério da 

Justiça, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e as organizações de 

direitos humanos; iii) para adequação da legislação brasileira aos tratados e convenções 

internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil e signatário. 

Com o encaminhamento da PLS nº 554/2011 à Câmara dos Deputados, o projeto foi 

renumerado para: Projeto de Lei nº 6.620/2016 e apensado ao projeto do novo Código de 

Processo Penal, que é pauta no Poder Legislativo desde o ano de 2009. Desde então, ambos os 

ainda continuam aguardando maior atenção do Congresso Nacional, para que reúna esforços e 

priorize essas pautas tão necessárias à adequação do processo penal à realidade do século XXI. 

 

2.2 A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRÉVIOS PELO CNJ, EM PARCERIA COM 

O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E O IDDD 

 

 

Diante dessa lacuna jurídica, a partir de 2011, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o 

Ministério da Justiça, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) e o Tribunal de Justiça 

de São Paulo passaram a conjugar esforços e adotar como prioridade a realização de estudos e 

levantamento de dados propícios à implementação das audiências de custódia no país. 

  Em 06 de fevereiro de 2015, o CNJ promoveu durante o mandato do Ministro Ricardo 

Lewandowski, o lançamento do projeto piloto para instituição das audiências de custódia no 

Estado de São Paulo, com perspectiva de ampliação do alcance para demais estados da 

federação. 

Após 03 (três) dias do lançamento do projeto intitulado como “Audiência de Custódia”, 

as referidas entidades assinaram o Termo de Cooperação Técnica nº 007/2015, para: 

fomentarem a rápida implementação do instituto no país, a ampliação de medidas alternativas 

à prisão, ora introduzidas pela Lei nº 12.403/2011 e a elaboração de diretrizes para incentivar a 

utilização de tornozeleiras eletrônicas em situações autorizadas em lei. 

O documento, com vigência estabelecida de 36 (trinta e seis) meses contados de sua 

assinatura, em 09 de abril de 2015, diagnosticou o excedente carcerário como sendo uma 

reflexão do arbitramento das prisões cautelares, sem observância ao princípio da 

                                                 
13

 ANDRADE, Mauro Fonseca; ALFLEN, Pablo Rodrigo. Audiência de Custódia no Processo Penal Brasileiro. 
p. 37/38 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. 
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excepcionalidade, de modo que, muito embora a justiça criminal observe diretrizes garantistas, 

as medidas mais gravosas vinham sendo decretadas sem obediência aos critérios do Código de 

Processo Penal. 

Para além da ocupação desproporcional de espaços prisionais, o documento ainda 

descreveu a tortura em delegacias e centros de detenção como um problema crônico da justiça 

criminal brasileira, ressaltando o elevado número de relatos de tortura e maus-tratos, 

principalmente quando da realização das prisões em flagrante. 

Dessa forma, a fim de minimizar tal problemática, o Termo de Cooperação Técnica nº 

007/2015 surgiu como um instrumento apto a aperfeiçoar a redação do artigo 7.5, do Pacto de 

Sant José da Costa Rica, aos problemas brasileiros, e auferir celeridade à persecução penal por 

meio do combate de práticas de tratamento cruel e maior aplicação das medidas cautelares 

alternativas à prisão, de modo a otimizar o funcionamento dos estabelecimentos prisionais, que 

sofriam com o elevado número de presos em caráter provisório. 

Já em setembro/2015, o CNJ promoveu o Termo de Cooperação Técnica nº 16/2015 

junto com Conselho da Justiça Federal, para fins de ampliar o alcance do plano de 

operacionalização das audiências de custódia ao âmbito dos Tribunais Regionais Federais, 

visando de maneira prioritária a capacitação dos magistrados e servidores para o 

desenvolvimento das atividades já em curso no âmbito estadual. 

E assim foi que, gradativamente, os entes federativos passaram a implementar o instituto 

em suas áreas de jurisdição. Na cidade de São Paulo, por exemplo, o Tribunal de Justiça editou 

o Provimento nº 03/2015 para atribuir ao Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais e 

Polícia Judiciária de São Paulo o desempenho dessas audiências, que passaram a ser realizadas 

desde a primeira fase do projeto, em 24 de fevereiro de 2015. 

Segundo o levantamento de dados feito pelo CNJ, em dezembro/2015, as audiências de 

custódia já estavam sendo realizadas, pelo menos, em todas as capitais brasileiras, sendo que, 

em um primeiro momento, cada Tribunal local estipulou suas próprias metas e sistemática, por 

meio de resoluções próprias. 

Nesse contexto, especialmente a implementação das audiências de custódia no estado 

de São Paulo (Provimento nº 03/2015) encontrou maior resistência dentro da comunidade 

jurídica, especialmente pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL), 

entidade autora da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.24014, de relatoria do Ministro 

Luiz Fux, no Supremo Tribunal Federal. 

                                                 
14

 “Naturalmente, diversas entidades se manifestaram contra a criação dessa audiência de custódia, mencionando 
a ausência de material humano e condições financeiras que possibilitassem o cumprimento de seus dispositivos, 
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Segundo o entendimento da entidade de classe, o ato normativo impugnado não seria 

meramente regulamentar, mas criaria, na verdade, uma inovação na ordem jurídica, 

especialmente no que tange à criação de deveres funcionais aos Delegados de Polícia de São 

Paulo. Ainda no mérito, a ADEPOL sustentou que, em razão dos tratados internacionais de 

direitos humanos possuírem status supralegal, a regulamentação de provimentos à luz da 

CADH pelo Tribunal de Justiça de São Paulo não seria possível. Por fim, ainda sustentou a 

inconstitucionalidade da matéria face às alegadas dificuldades operacionais para execução das 

audiências de custódia, requerendo, em sede liminar, a suspensão da eficácia do Provimento nº 

03/2015. 

A Federação Nacional dos Policiais Federais (FENAPEF) ingressou como amicus 

curiae na ADI, assim como a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado 

do Espírito Santo, a qual foi elogiada15 pelo Min. Ricardo Lewandowski, como sendo uma das 

instituições que mais buscou o aperfeiçoamento do instituto no âmbito estadual. 

Os Ministros do Supremo Tribunal Federal discutiram a pauta em plenário realizado em 

20 de agosto de 2015 e, por maioria de votos, felizmente conheceram parcialmente a ADI e, 

nessa parte, julgaram improcedente o pedido, mantendo, dessa forma, a prática das audiências 

de custódia em todo o território nacional. 

Paralelamente ao julgamento da ADI nº 5.240, as audiências de custódia também foram 

submetidas à controle de constitucionalidade na apreciação da medida cautelar arguida na 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 347, ajuizada pelo Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL), e em cujo julgamento foi determinada a liberação de verbas 

do Fundo Penitenciário Nacional, face à situação precária das penitenciárias no país, bem como 

assim estipulou:  

Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos 
Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a 
realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o 
comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 
horas, contado do momento da prisão. (ADPF 347, Relator(a): Min. MARCO 
AURÉLIO, julgado em 22/06/2017, publicado em Processo Eletrônico DJe-140 
Divulgado em 26/06/2017. Publicado em  27/06/2017) 
 

                                                 
bem como possível ilegitimidade do CNJ para inovar no ordenamento jurídico. Essa insatisfação materializou-se 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5240/SP, proposta pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. 
O STF recentemente enfrentou a questão (tal como visto no informativo de Jurisprudência nº 795) e julgou 
improcedente o pedido, entendendo que a iniciativa do CNJ/TJSP) se coaduna com o Pacto de San José da Costa 
Rica, que por sua vez tem status supralegal, e que não houve inovação jurídica – apenas explicitação de conteúdo 
normativo já existente, e mais: obrigatório! ” PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. p. 555. 21. ed. São 
Paulo: Atlas S.A, 2017. 
15

 ANDRADE, Mauro Fonseca; ALFLEN, Pablo Rodrigo. Audiência de Custódia no Processo Penal Brasileiro. 
p. 60 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. 
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Ocorre que, muito embora a concessão da liminar tenha sido um grande avanço ao 

fomento dos direitos humanos no ordenamento penal, a prática jurídica tornou necessária a 

uniformização das resoluções adotadas pelos Tribunais locais, em um projeto de alcance 

nacional, o que ocorreu ainda naquele ano de 2015. 

 

2.3 A UNIFORMIZAÇÃO DO PROJETO POR MEIO DA RESOLUÇÃO Nº 213/2015, 

DO CNJ 

 

 Em 15 de dezembro de 2015, o Ministro Ricardo Lewandowski, no uso de suas 

atribuições de Presidente do CNJ, editou a resolução nº 213/2015, que entrou em vigor no mês 

de fevereiro do ano subsequente, de modo a estabelecer que toda pessoa presa16 deve ser 

apresentada, de forma obrigatória, à autoridade competente, para que esclareça as 

circunstâncias em que se deram a prisão, dentro do prazo de 24 horas. 

 O documento estipulou, ainda, que na hipótese de o preso não ter constituído advogado 

até os autos de prisão em flagrante ser finalizado, a pessoa terá assegurado o direito de ser 

assistida pela Defensoria Pública, sem a presença de agentes policiais e com a garantia da 

confidencialidade do atendimento prestado. 

 Para a realização da audiência de custódia, estipulou-se a obrigatoriedade de os 

servidores públicos procederem ao cadastro do preso no Sistema de Audiência de Custódia 

(SISTAC), ora viabilizado para colheita de dados produzidos durante o ato e, a partir deles: 

produzir estatísticas, manter o registro de casos em que houver identificação de tortura e, 

principalmente, analisar os impactos decorrentes da implementação do projeto. 

 O art. 8º, da Resolução nº 213 ainda cuidou de estipular o a conduta a ser adotada pela 

autoridade judicial quando da realização da audiência de custódia, de modo que o preso tome 

ciência do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, ser questionado sobre as 

circunstâncias de sua prisão, proceder ao exame de corpo de delito, caso ainda não tenha sido 

realizado, e ter seu caso analisado de maneira individualizada, observando eventuais 

enfermidades, hipótese de gravides ou existência de filhos e dependentes. 

                                                 
16

 “Mais um detalhe: a audiência de custódia não se limita aos casos de prisão em flagrante, senão que terá aplicação 
em toda e qualquer prisão, detenção ou retenção (dicção do art. 7.5 da CADH), sendo, portanto, exigível na prisão 
temporária e também na prisão preventiva. Essencialmente, a audiência de custódia humaniza o ato da prisão, 
permite um melhor controle da legalidade do flagrante e, principalmente, cria condições melhores para o juiz 
avaliar a situação e a necessidade ou não da prisão cautelar (inclusive temporária ou preventiva). ”  LOPES 
JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. p. 637/638. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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 Ao final da audiência de custódia, em sendo cumpridas todas as etapas ora mencionadas, 

o juiz concederá ao Ministério Público e à defesa, a oportunidade elaborarem perguntas já 

realizadas anteriormente, vedando as que versarem sobre o mérito da questão e, na sequência, 

decidir com base no caso concreto. 

 Nessa etapa da persecução penal, a autoridade judiciária poderá: relaxar a prisão em 

flagrante, em caso de o ato estar eivado de irregularidades; conceder a liberdade provisória ao 

preso, fixando ou não medidas cautelares diversas da prisão ou converter a prisão em flagrante 

em preventiva, nos casos em que o Código de Processo Penal17 autorizar. 

 Nos casos em que não houver a decretação de prisão preventiva, a Resolução nº 213 

assegura que o preso será colocado imediatamente em liberdade, mediante a expedição de 

alvará de soltura e, nos casos em que foram estipuladas medidas cautelares diversas da prisão, 

estas devem ser estipuladas em observância aos critérios de adequação e necessidade previstos 

no artigo 319, do Código de Processo Penal. 

 Para além, quando o preso estiver enfermo, ou subsistir situação que impossibilite a 

apresentação da pessoa ao juiz, dentro do prazo de 24 horas, ainda assim será assegurado o 

direito de realizar a audiência no local onde a pessoa se encontrar. 

O defensor público Luiz Rascovski, em seus estudos sobre as audiências de custódia18, 

ainda relembra ser vedada a presença, durante a realização do ato, dos agentes policiais 

responsáveis pela apreensão ou investigação da pessoa, com o objetivo de “resguardar a 

privacidade para a pessoa narrar eventuais atos de tortura, como também, porque não se busca 

oitiva sobre o mérito do ato delituoso, mas, tão somente, sobre a legalidade da prisão. ” 

 Ademais, objetivando cumprir a sua finalidade de coibir atos de tortura, nas 

oportunidades em que essa prática for identificada, será determinado o encaminhamento das 

informações colhidas para a autoridade competente para apurar a ocorrência, além de garantir 

o atendimento médico e psicossocial do preso. 

 Em que pese a regulamentação da matéria pelo CNJ, a Resolução nº 213 igualmente 

suportou retaliação junto ao Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI nº 5.448, ajuizada 

pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (ANAMAGES). No mérito, a entidade 

objetivou questionar a legitimidade da implementação das audiências de custódia pelo CNJ, 

sob a alegação de que a matéria só poderia ter sido ventilada pelo Congresso Nacional. 

                                                 
17 Capítulo II, artigos 311 – 316, Código de Processo Penal 
18

 RASCOVSKI, Luiz. Audiência de Custódia: Um Pequeno Passo Para a Melhoria do Encarceramento 
Banalizado. In: VAZ, Denise Provasi et al (organizadores). Eficiência e Garantismo no Processo Penal. São 
Paulo: Liberars, 2017. p. 211-229. 
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 Contudo, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator Dias Toffoli negou 

seguimento à ADI, por ausência de legitimidade ativa, uma vez que, à luz de seu entendimento, 

a matéria abrange magistrados de outras especialidades, enquanto a entidade de classe apenas 

se restringe aos magistrados estaduais. 

 Mais recentemente, tramita no Congresso Nacional projeto de lei elaborado pelo 

Deputado Federal Jair Bolsonaro (à época), o qual objetiva questionar a legalidade da 

Resolução nº 213, à luz de aspecto semelhante: o tema deveria ter sido objeto de lei federal, e 

ter sido regulamentado por ato administrativo. 

 De toda forma, em que pese os questionamentos sobre a constitucionalidade das 

audiências de custódia, com base no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, certo é que, 

até a conclusão deste trabalho, a Resolução nº 213 ainda é responsável por ditar, em âmbito 

nacional, a aplicação do instituto pelos Tribunais. 
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3 A REALIDADE APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA E 

O COMPARATIVO COM DEMAIS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA 

 

3.1 ANÁLISE SOBRE OS PRIMEIROS RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA 

IMPLEMENTAÇÃO DO INSTITUTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO POR MEIO DA RESOLUÇÃO Nº 213 DO CNJ 

 

 

Desde a uniformização procedimental para aplicação das audiências de custódia no 

âmbito nacional, proporcionada pela Resolução nº 213, do CNJ, diversas entidades da 

sociedade civil, Defensorias Públicas dos Estados e da União, e Tribunais de Justiça ao redor 

do país, reuniram esforços para elaboração de estatísticas para uma análise mais ampla sobre a 

implementação da experiência, considerando variáveis de: número de audiências realizadas, 

conversão de prisões em flagrante em preventivas, perfil dos presos, aplicação de medidas 

cautelares diversas da prisão, entre outras que serão melhor exploradas a seguir. 

Conforme demonstrado no capítulo anterior, importante relembrar que, em 2014, prévio 

à implementação do projeto nacional das audiências de custódia, o Brasil oscilava entre o 

terceiro e quarto lugares, no que tange ao número de pessoas acauteladas no sistema carcerário 

do país. Para além, o cenário era (e continua sendo) ainda mais preocupante ao se considerar 

que, enquanto os Estados Unidos e China, ocupantes das duas primeiras posições, e a Rússia, 

que vem, ao longo dos anos, intercalando as posições com o Brasil, àquela época já vinham 

reduzindo seu crescimento populacional de pessoas presas, na contramão do Brasil, cujo 

contingente poderia ser elevado a taxa de 7% (sete por cento) a cada ano19. 

Não obstante, os levantamentos realizados à época concluíram que grande parte dessa 

população carcerária era de presos provisórios, que nunca tinham tido contato20 com o juiz para 

valoração sobre a necessidade de manutenção do acautelamento - completamente à margem dos 

direitos promovidos pelo Estado Democrático de Direito, que estão consolidados na 

Constituição Federal. 

                                                 
19

 TIMÓTEO, Wagneriana Lima et al. A Atuação da Defensoria Junto às Audiências de Custódia Visando Garantir 
o Acesso à Justiça e aos Direitos Humanos dos Presos Provisórios. Escola Superior da Defensoria Pública da 
União, Brasília, v. 1, n. 10, p.302-318, dez. 2017. 
20 “Eis um ponto crucial da audiência de custódia: o contato pessoal do juiz com o detido. Uma medida fundamental 
em que, ao mesmo tempo, humaniza-se o ritual judiciário e criam-se as condições de possibilidade de uma análise 
acerca do periculum libertatis, bem como da suficiência e adequação das medidas cautelares diversas do art. 319 
do CPP”. LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. p. 640/641. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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Tampouco as pessoas que se encontravam nessa situação tinham qualquer perspectiva 

para que se fizesse cessar os constrangimentos suportados pela falha proteção estatal aos 

direitos individuais assegurados em nosso ordenamento jurídico, especialmente o da presunção 

de inocência (ou não culpabilidade)21, bem como o que de ninguém será preso senão por 

condenação definitiva, nos casos de flagrante delito, ou pela decretação de prisão preventiva, 

previstos, respectivamente, no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, e do artigo 283, 

do Código de Processo Penal. 

Ora, à luz dessas garantias, sob qual aspecto a manutenção da prisão dos presos 

provisórios poderia ser fundamentada? Vejamos: excluídas as hipóteses de condenação 

definitiva e decretação de prisão preventiva, o contingente de presos provisórios se via numa 

eterna manutenção22 do ato da prisão em flagrante, sem haver respaldo legal para tanto, e em 

contradição ao propósito específico dessa modalidade de prisão, qual seja, o de “representar 

um retrato de um momento específico ocorrido, nada além disso”23 (grifo próprio). 

Os estudos promovidos pela Defensoria Pública da União24 denotaram o problema 

crônico decorrente do prazo indeterminado para manutenção das prisões em flagrante, muito 

embora a reforma do Código de Processo Penal em 2011 tenha estipulado o prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas para avaliação do indivíduo flagranteado pelo juiz:  

 

O excesso de presos provisórios no Brasil significa obstrução de acesso à justiça por 

tais pessoas, pois não se pode admitir em um ordenamento jurídico que preza pela 

presunção de inocência, que uma pessoa espere ad eternum pela decisão definitiva 

                                                 
21

 “Realmente, não é elemento essencial da presunção de inocência que tal estado do acusado vigore temporalmente 
até que a condenação transite em julgado. O que se assegura, por exemplo, no plano dos tratados internacionais de 
direitos humanos, é que o acusado tem o direito de que se presuma sua inocência “enquanto não for legalmente 
comprovada a sua culpa” (CADH, art. 8.2), ou “enquanto a sua culpabilidade não tiver sido legalmente provada” 
(CEDH, art. 6.2), ou ainda, “até que sua culpabilidade tenha sido legalmente estabelecida” (PIDCP, art. 14.2). E, 
em todos esses casos, considera-se que a “culpa” estará legalmente comprovada, provada ou estabelecida com uma 
decisão que aprecie o mérito da causa. Isto é, com uma sentença condenatória, mesmo que impugnada por meio 
de recurso. Ou seja, o acusado é presumido inocente, até que seja proferida uma sentença condenatória, mesmo 
que esta seja impugnada. Todavia, nossa Constituição, reforçando a presunção de inocência, estabelece um marco 
temporal para sua vigência mais amplo, não que seja legalmente provada ou comprovada a culpa, por uma sentença 
ou mesmo acórdão, ainda que recorrido. O acusado tem o direito de que se presuma a sua inocência “até o trânsito 
em julgado” da sentença penal condenatória”. BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. p. 62. 4. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 
22 “A prisão em flagrante terá duração até que o magistrado analise a prisão do suspeito e tome uma das medidas 
previstas no art. 310 do CPP. Vale dizer, o magistrado ao receber o auto de prisão em flagrante poderá relaxar a 
prisão (caso seja ilegal), conceder liberdade provisória ou outra medida cautelar ou ainda decretar a prisão 
preventiva”. DEZEM, Guilherme Madeira. Curso de Processo Penal. p. 734. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. 
23 Ibid., p. 733 
24  TIMÓTEO, Wagneriana Lima et al. A Atuação da Defensoria Junto às Audiências de Custódia Visando 
Garantir o Acesso à Justiça e aos Direitos Humanos dos Presos Provisórios. Escola Superior da Defensoria 
Pública da União, Brasília, v. 1, n. 10, p.302-318, dez. 2017. 
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pelo Poder Judiciário acerca de sua culpa, restringindo-lhe a liberdade apenas pelo 

fato de não ter agenda suficiente para julgá-la o mais rápido possível. (TIMÓTEO, 

2017) 

 

Para além, ressalta-se que o cenário era ainda mais agravado ao se considerar que, no 

ano de 2015, o CNJ25 apurou que havia no país cerca de 100 (cem) milhões de processos em 

tramitação na justiça, para um contingente de pouco mais de 17 (dezessete) mil magistrados. 

Assim, o que se viu, no ano de 2015, foi talvez o ápice da ineficiência do Estado, especialmente 

no que tange ao sistema penal, que ao concentrar seus esforços na repressão dos crimes 

cometidos pela população mais carente do país, lotava ainda mais as prisões com presos 

provisórios, sem qualquer previsão para análise da legalidade do ato pelo Juízo Criminal. 

Contudo, com a edição da Resolução nº 213, felizmente se observou um movimento do 

Estado no sentido de buscar corrigir a situação degradante que assola o sistema carcerário 

brasileiro, o qual é conhecido mundialmente pelas graves violações aos direitos humanos que 

nele ocorrem, e que, ao invés de proporcionar uma estrutura mínima para ressocialização do ser 

humano, infelizmente se reduziu a um espaço de fomento às facções criminosas de expressiva 

atuação no território nacional.  

Considerando a realidade do envelhecido direito criminal brasileiro, cuja dinâmica ainda 

reflete a mentalidade de uma sociedade dos anos 1940: anterior a todos os tratados 

internacionais editados para preservação dos direitos humanos pós Segunda Guerra Mundial; 

anterior à Constituição Federal de 1988, promulgada no processo de redemocratização do país; 

e anterior à revolução tecnológica, da qual decorre a sociedade da informação; pode-se dizer 

que as audiências de custódia constituem um dos maiores avanços recentes em defesa do direito 

penal pautado no binômio da “eficiência e garantismo26”. 

Da análise dos primeiros resultados obtidos após a aprovação do projeto, é possível 

reconhecer que, para além de introduzir um claro objetivo de conter o encarceramento 

desenfreado - constrangedor e oneroso ao Estado – as audiências de custódia efetivamente 

                                                 
25

 CARDOSO, Maurício. Brasil atinge a marca de 100 milhões de processos em tramitação na 
Justiça. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-set-15/brasil-atinge-marca-100-milhoes-processos-
tramitacao>. Acesso em: 02 out. 2018. 
26

 “As audiências de custódia vêm ao encontro do binômio “eficiência e garantismo” tão estudado pelo Ilustre 
Professor Antonio Scarance Fernandes, porquanto, sem se descurar de uma eficiente persecução criminal, traz 
maior garantia à pessoa presa (...) Obviamente que o projeto é embrionário e carece de muitos ajustes em diversos 
aspectos, muitos deles retratados ao longo do presente artigo. Mas, estas melhorias que precisam ser adotadas não 
retiram a importância e grandiosidade da implementação das audiências de custódia para o sistema de justiça 
criminal”. RASCOVSKI, Luiz. Audiência de Custódia: Um Pequeno Passo Para a Melhoria do Encarceramento 
Banalizado. In: VAZ, Denise Provasi et al (organizadores). Eficiência e Garantismo no Processo Penal. São 
Paulo: Liberars, 2017. p. 211-229. 
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colaboraram para uma melhor aplicação do sistema penal, e como decorrência, para a redução 

das estimativas de novos presos provisórios no país. Vejamos os principais estudos nesse 

sentido. 

Na cidade de São Paulo, o principal diagnóstico dos primeiros meses das audiências de 

custódia foi coordenado pelo IDDD, instituto que é referência na defesa dos princípios da 

presunção de inocência, acesso à justiça e do processo justo. Os estudos realizados por essa 

sociedade civil, entre os dias 25 de fevereiro de 2015 e 18 de março de 2016, sobretudo se 

pautaram em dados colhidos em mais de 700 (setecentas) audiências, realizadas junto ao 

Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária de São Paulo27, no Fórum da Barra 

Funda. 

Já no Rio de Janeiro, o estudo mais contundente foi promovido pela Defensoria Pública 

do Estado do Rio de Janeiro, durante o primeiro ano de implementação do projeto no estado 

fluminense, entre 18 de setembro de 2015 a 18 de setembro de 2016, utilizando metodologia 

semelhante à realizada na cidade de São Paulo: análise dos resultados das audiências de custódia 

para elaboração de estatísticas e estudos - os primeiros a serem feitos por uma instituição 

pública no Brasil. 

Em âmbito nacional, o CNJ, ao colaborar para instituir gradativamente o projeto das 

audiências de custódia no Brasil, também cuidou de realizar, desde fevereiro de 2015, um 

mapeamento em cada estado da federação, em conjunto com os Tribunais de Justiça de cada 

unidade, observando: número total de audiências, porcentagem de conversões em prisão 

preventiva; número de concessões de liberdade provisória; quantidade de presos que relataram 

casos de tortura; e número de presos encaminhados ao serviço social. 

Em que pese as diferenças regionais, que inclusive refletem na aplicação do direito por 

cada tribunal, foram notadas porcentagens semelhantes em todos os aspectos. Incialmente, 

cumpre destacar e parabenizar o trabalho desempenhado pelas Defensorias Públicas em todo o 

país, considerando que a imensa maioria dos presos que são submetidos às audiências de 

custódia dependem de representação fornecida pelo Estado. Em São Paulo, por exemplo, 

observou-se que 80% (oitenta por cento) dos casos são assistidos por defensores públicos, 

                                                 
27

 “O Judiciário paulista fundou há 27 anos o Departamento de Inquéritos Policiais (Dipo), dedicado a acompanhar 
as investigações feitas pela Polícia Civil. Os magistrados designados para atuar no Dipo não dão sentenças, apenas 
apreciam os pedidos feitos pelos policiais: prisões provisórias, escutas telefônicas, interceptações de e-mails. O 
trabalho se assemelha ao que é feito por juízes plantonistas, com algumas diferenças. Os magistrados do Dipo (são 
nove) atuam durante o dia, em horário convencional, enquanto plantonistas só atuam na madrugada e nos finais 
de semana. ” TREZZI, Humberto. Juízes prendem mas não julgam em São Paulo. Disponível em: 
<https://gauchazh.clicrbs.com.br/seguranca/noticia/2012/10/juizes-prendem-mas-nao-julgam-em-sao-paulo-
3929413.html>. Acesso em: 02 out. 2018. 
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enquanto no Rio de Janeiro, apurou-se que essa forma de representação alcança quase a 

totalidade dos presos, pois o órgão atua em 93,61% (noventa e três vírgula sessenta e um por 

cento) dos casos. 

Já o perfil social dos custodiados é igualmente semelhante: no Rio de Janeiro, 73,63% 

(setenta e três virgula sessenta e três por cento) dos atendidos pela Defensoria Pública se 

autodeclararam negros, e quase 70% (setenta por cento) possuíam apenas ensino fundamental 

completo. Já em São Paulo, os negros totalizam 61% (sessenta e um por cento) dos presos em 

flagrante, sendo que 64% (sessenta e quatro por cento) sequer atingiram o Ensino Médio. 

Antes de prosseguir com a avaliação das estatísticas, cumpre esclarecer que os dados 

atinentes ao perfil dos presos serve para corroborar com o que já vinha sendo abordado no 

presente estudo. Infelizmente, a seletividade do direito penal brasileiro, cujo enfoque de 

repressão se volta aos crimes praticados pelas camadas mais pobres da população, apenas serve 

para contribuir com o agravamento das mazelas sociais do país, considerando o “efeito dominó” 

que decorre desse fenômeno: ao adotar como política velada de Estado o encarceramento de 

minorias28 - que apesar do nome conferido, constituem numericamente a maior parte da 

população - em idade economicamente ativa, está-se a contribuir para que a situação de 

vulnerabilidade se perpetue, bem como para que gerações futuras também estejam fadadas a 

esse mesmo destino de penitência. 

Prosseguindo. Com relação ao levantamento feito para se apurar os casos em que houve 

alegação de tortura e maus tratos, notou-se uma tendência de constatação baixa de cenários de 

violência policial, ocasionadas no ato da prisão. Em estados como: Paraná, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e Pernambuco, apurou-se que em apenas 1% (um por cento) das audiências 

realizadas ocorreram relatos nesse sentido. Mesmo ao se analisar as estatísticas mais elevadas, 

de estados, como: Mato Grosso, Alagoas e, sobretudo o Amazonas, tais porcentagens não foram 

suficientes para deixar a média nacional acima de 5% (cinco por certo). 

                                                 
28

 A proporção deste crescimento não deixa dúvidas de que estamos diante de um processo de “encarceramento 
em massa”, noção que passou a ser usada por estudiosos do campo da punição para descrever as mudanças na 
escala do encarceramento que se iniciaram nos anos 1970 e tornaram-se visíveis em meados dos anos 1980, 
especialmente nos Estados Unidos. Mais do que evidenciar o número de encarcerados, autores 
como Zimring e Hawkins (1991), Garland(1990, 2008) e Simon (1997) chamavam a atenção para a 
desproporcionalidade racial, etária e de gênero, para os altos custos da prisão, e a discutível capacidade da prisão 
na redução da violência. Assim, a noção combina três distintos fatores que compõem o aumento do 
encarceramento: sua escala, a aplicação categórica da pena de prisão em situações em que poderiam ser aplicadas 
outras medidas e a substituição da função correcional da prisão por uma função de gerenciamento de pessoas, 
como um depósito de indivíduos “indesejáveis.” SILVESTRE, Giane; MELO, Felipe Athayde Lins 
de. Encarceramento em massa e a tragédia prisional brasileira. Disponível em: 
<https://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/5947-Encarceramento-em-massa-e-a-tragedia-prisional-brasileira>. 
Acesso em: 03 nov. 2018. 
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Apesar da boa aparência trazida pelos referidos dados, importante ressaltar que estes 

estão comprometidos pela subnotificação, bem como por falhas procedimentais que igualmente 

não colaboram para a melhor apuração da realidade, tendo em vista a natureza delicada do 

assunto, que por vezes não lhe é dispensada a abordagem mais correta. 

Com relação aos problemas constados na apuração da violência policial, o IDDD 

elaborou análise que atribui aos juízes a maior responsabilidade pela falta de interesse na 

verificação de tratamento cruel deflagrado nas prisões. Isso porque, das 588 (quinhentas e 

oitenta e oito) audiências acompanhadas pelo instituto, em 266 (duzentos e sessenta e seis), que 

configuram mais do que metade dos casos, não houve sequer qualquer tipo de pergunta voltada 

ao interesse de se apurar a ocorrência de maus tratos. 

Para além, o IDDD destacou que mesmo nos casos em que houve relato de agressão, 

muitos juízes deixam de expedir ofício para comunicação e apuração dos relatos pelas 

autoridades competentes, ou quando o fazem, por vezes carecem do cuidado de alertarem o 

preso sobre a apuração que será feita a partir do relato, causando a impressão de que a narrativa 

não surtirá qualquer tipo de efeito. 

Segundo constou no estudo: “um dos juízes entrevistados disse que a apuração de 

violência policial foi um dos desafios menos cumpridos no projeto até agora, e que uma das 

mudanças que poderiam impactar positivamente o trabalho dos juízes seria o recebimento do 

resultado dos exames do IML antes das audiências29”. Pensando pelo lado positivo, o 

reconhecimento das falhas pela própria classe dos magistrados, ao menos já configura o 

primeiro passo para correção das falhas apresentadas na execução do projeto.  

Mas não é só. O IDDD também apurou que muitos dos presos temem sofrer retaliação 

policial, provocada pela presença de policiais militares durante as entrevistas realizadas com a 

defesa e durante o ato da audiência. Segundo a análise, tal receio também é provocado pelo 

Ministério Público, órgão que aparenta se importar mais com a advertência sobre a 

possibilidade dos custodiados praticarem o crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 

339, do Código Penal, do que realizar o controle da atividade policial, que lhe é competente. 

Apesar das falhas apresentadas na apuração das práticas de tortura, os poucos relatos de 

agressão constatados também puderam refletir em estatísticas apresentadas pelo instituto: 

segundo o levantamento, em quase metade dos casos, o responsável pelo ato teria sido um 

policial militar, geralmente no momento do flagrante. 

                                                 
29

 Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Monitoramento das Audiências de Custódia em São Paulo. p. 70. 
Disponível em: <http://www.iddd.org.br/wp-content/uploads/2016/05/relatorio-ac-sp.pdf>. Acesso em: 04 out. 
2018. 
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Por fim, passamos agora a abordar a análise mais importante para o presente estudo: a 

conversão das prisões em flagrante em medidas provisórias diversas da prisão, e decisões de 

relaxamento de flagrante, evitando o avanço do encarceramento desenfreado no sistema 

carcerário brasileiro. 

Segundo o apurado até o mês de junho de 2017, em âmbito nacional, cerca de 115.497 

(cento e quinze mil quatrocentos e noventa e sete) pessoas foram postas em liberdade após a 

realização das audiências de custódia. Em outros termos, isso significa que o Estado conseguiu 

evitar que um percentual de 44,68% (quarenta e quatro vírgula sessenta e oito por cento) de 

pessoas presas em flagrante durante o período permanecesse presa indevidamente, 

considerando que a situação do caso concreto não se mostrava adequada à manutenção do 

acautelamento. 

Aqui podemos observar talvez a maior qualidade do ponto de vista coletivo que as 

audiências de custódia podem proporcionar: a continuidade da prisão somente nos casos em 

que estiverem preenchidos os requisitos positivos e negativos para decretação da prisão 

preventiva, previstos nos artigos 312 a 314, do Código de Processo Penal. Dessa forma, o 

Estado pode se focar a disponibilizar estrutura e custear os gastos para manutenção do indivíduo 

no sistema carcerário, somente aos presos que, nos termos da nossa legislação punitivista, não 

preencherem os requisitos autorizadores para sua colocação em liberdade àquele momento. 

Ressalta-se que a conversão do flagrante em prisão preventiva na audiência de custódia 

não exime o juiz de, no curso das investigações, ou da instrução, avaliar a necessidade de 

manutenção do acautelamento, sobretudo a possibilidade de relaxar ou revogar a medida 

quando ela tiver se tornado ilegal, desnecessária ou excessiva. Conforme sintetiza Madeira30, o 

relaxamento deverá ser medida impositiva quando subsistir ilegalidade desde o início da prisão, 

ou quando ela surgir com o decurso do tempo, como, por exemplo, nos casos em que haja 

violação à garantia da duração razoável do processo31; já a revogação da prisão preventiva será 

cabível quando deixarem de existir os motivos que levaram a sua decretação. 

                                                 
30

 DEZEM, Guilherme Madeira. Curso de Processo Penal. p. 768. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 
31

 Segundo levantamento do INFOPEN sobre informações penitenciárias, o descumprimento de prazos é um 
problema crônico no Brasil. Muito embora o Código de Processo Penal estipule o prazo de 10 (dez) dias, para 
conclusão dos inquéritos policiais, nos casos em que houver prisão em flagrante (art. 10, do Código de Processo 
Penal), bem como preveja o prazo de 05 (cinco) dias para oferecimento de denúncia quando o réu estiver preso 
(art. 46, do Código de Processo Penal), e a realização da audiência de instrução e julgamento no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias, tem-se que, em estados como o Ceará, 99% (noventa e nove por cento) das prisões preventivas 
ultrapassam o prazo de 90 (noventa) dias. TIMÓTEO, Wagneriana Lima et al. A Atuação da Defensoria Junto às 
Audiências de Custódia Visando Garantir o Acesso à Justiça e aos Direitos Humanos dos Presos 
Provisórios. Escola Superior da Defensoria Pública da União, Brasília, v. 1, n. 10, p.302-318, dez. 2017. 
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Acerca da colocação dos presos em liberdade especialmente nos casos de relaxamento 

de flagrante, o IDDD notou uma baixa incidência de decisões proferidas nesse sentido. Segundo 

o levantamento, ainda no mês com mais número de relaxamentos pelo DIPO, tem-se que o 

reconhecimento da ilegalidade da prisão não ultrapassou a porcentagem de 8% (oito por cento) 

do total dos flagrantes analisados. Ainda assim, a conclusão alcançada pelo instituto é positiva, 

ao passo que a média de relaxamentos de flagrante aumentou desde o início do projeto: se no 

início, em fevereiro de 2015, apenas se verificou um único caso, já no mês de novembro, do 

mesmo ano, foram proferidas 124 (cento e vinte e quatro) decisões de relaxamento de 

flagrantes.  

No Rio de Janeiro, a Defensoria Pública do Estado apurou que, de 5.302 (cinco mil 

trezentos e dois) casos, em 82 (oitenta e dois) houve relaxamento da prisão em flagrante. 

Considerando o mesmo total, apurou-se que em 1.710 (mil setecentos e dez) deles houve 

concessão de liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas de 

prisão. Assim, as audiências de custódia resultaram liberdade em 33,8% (trinta e três vírgula 

oito por cento) dos casos. 

Em estudo mais recente realizado pelo mesmo órgão, entre os dias 19 de setembro de 

2016 e 15 de setembro de 2017, constatou-se que, das 6.374 (seis mil trezentas e setenta e 

quatro) pessoas assistidas em audiências de custódia pela Defensoria Pública, na capital do 

estado do Rio de Janeiro, felizmente foi notado um aumento de decisões que conferiram 

liberdade aos presos em flagrante, alcançando a marca de 44% (quarenta e quatro por cento) do 

total, porcentagem que se aproxima mais da média nacional. 

A esse respeito, o IDDD cuidou de se aprofundar mais na análise dos casos em que 

houve concessão de liberdade provisória, para verificar pormenorizadamente a incidência de 

imposição de condicionantes para afastamento da prisão. A respeito, conforme será melhor 

aprofundado em momento oportuno, importa ressaltar que, desde a entrada em vigor da Lei nº 

12.403/2011, a concessão da liberdade provisória poderá, a critério do juiz, estar condicionada 

à imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de 

Processo Penal. 

Sendo assim, dentro da realidade do Judiciário paulistano, tem-se que a maioria 

esmagadora dos magistrados optam pela aplicação das medidas cautelares vinculadas à 

concessão de liberdade provisória, sendo que somente 0,3% dos presos foram libertos sem a 

imposição das proibições legais. 

Outro ponto importante acerca da concessão de liberdade provisória, volta-se ao temor 

que o Judiciário possui sobre a possibilidade de reiteração delitiva, que por muitas vezes é 
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utilizado como regra para fundamentação em sentido contrário: a manutenção da prisão, 

principalmente para garantia da ordem pública, conforme disposto no artigo 312, do Código de 

Processo Penal. 

Ocorre que o relatório “2º Ano das Audiências de Custódia no Rio de Janeiro”32 tornou 

evidente o problema de se utilizar o senso comum para embasar decisões judiciais. Isso porque, 

da análise das pessoas assistidas no primeiro ano de implementação das audiências de custódia, 

foi observado que menos de 6% (seis por cento) dos presos retornaram à audiência de custódia 

após terem comparecido pela primeira vez. 

 E é justamente por constatações como essa, que o monitoramento contínuo do projeto 

pelo Poder Judiciário é essencial: seja pela possibilidade que os estudos auferem para análise 

positiva ou negativa do projeto, ou até mesmo para criticar a visões preconceituosas que 

contaminam o senso comum, como, por exemplo de que o afastamento da pessoa do convívio 

social é mais benéfico à sociedade, enquanto as estatísticas mostram justamente o posto: o 

cárcere contribuiu mais para a reiteração delitiva, do que o gozo da liberdade física. 

 

3.2 A EXPERIÊNCIA VIVENCIADA POR OUTROS PAÍSES LATINO-

AMERICANOS: ANÁLISE DOS SISTEMAS ADOTADOS POR CHILE E 

ARGENTINA 

 

Passamos agora a analisar experiências vividas por outros países quando da 

implementação das audiências de custódias em seus próprios ordenamentos jurídicos. O critério 

para escolha de Chile e Argentina se deu justamente pela aproximação histórica e cultural que 

os países possuem com o Brasil, especialmente no que tange à construção dessas nações a partir 

de doloridos processos de colonização europeia; e às experiências vivenciadas durantes os 

períodos ditatoriais da América Latina, ocorridas no século XX – fatores que contribuíram para 

perpetuar o fenômeno do subdesenvolvimento33 econômico e institucional dessas nações. 

                                                 
32

 Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Relatório 2º Ano das Audiências de Custódia no Rio de 
Janeiro. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/pesquisa-defensoria.pdf>. Acesso em: 4 out. 2018 
33

 “O subdesenvolvimento, como ensina Celso Furtado, eminentemente histórico, ou seja, cada sociedade enfrenta 
problemas específicos, para os quais não há uma única política ou modelo. O subdesenvolvimento não é uma etapa 
pela qual os países desenvolvidos tenham necessariamente passado, mas é um processo histórico autônomo, 
funcional ao centro do sistema e com específicas relações de classe interna e externamente. De acordo ainda com 
Celso Furtado, o subdesenvolvimento, no fundo, é um fenômeno de dominação portanto de natureza cultural e 
política, não apenas econômica.” BERCOVICI, Gilberto; OCTAVIANI, Alessandro. Direito e 
Subdesenvolvimento. In: EVENTO ORGANIZADO PELO CENTRO CELSO FURTADO. 2012, São 
Paulo. Seminário. São Paulo: -, 2012. p. 66 - 84. 
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Inicialmente, cumpre ressaltar que, de acordo com os estudos realizados pelo Ministério 

da Justiça34, no ano de 2015, 28 (vinte e oito), dentre os 35 (trinta e cinco) países membros da 

OEA, já tinham se adequado, àquela época, às disposições do Pacto de San José da Costa Rica, 

sobre a apresentação dos acautelados ao juiz dentro de prazo razoável, após o ato de prisão se 

efetivar. O cenário de atraso brasileiro era ainda mais evidenciado ao passo que nações com 

relevância muito menor no cenário internacional já tinham previsão sobre as audiências de 

custódia em seus ordenamentos jurídicos, enquanto o Brasil, que deveria servir como referência 

aos seus vizinhos, ainda patinava para implementação do instituto. Dentre os mencionados 

países, podemos citar: El Salvador, Guatemala, Nicarágua e, até mesmo, o Haiti – país mais 

pobre do continente americano. 

Àquela época, Chile e Argentina também já tinham inserido disposições sobre as 

audiências de custódia em seus próprios Códigos de Processo Penal, os quais inclusive sofreram 

profundas alterações nos últimos anos e transformaram seus sistemas punitivos inquisitivos em 

modelos acusatórios, com feição mais democrática e adequada às tendências da sociedade atual 

(muito embora também estejam suscetíveis a críticas). Por ordem cronológica, vamos primeiro 

abordar o caso chileno e, depois, o argentino. 

O novo Código de Processo Penal do Chile começou a ser adotado nas províncias de 

Araucania e Coquimbo, a partir de dezembro de 2000, mas a aplicação em todas as regiões do 

país, inclusive na capital Santiago, apenas se deu em 2005. Anteriormente à reforma, adotava-

se a inquisitoriedade como modelo, que se caracteriza, mormente, por concentrar no juiz as 

principais funções executadas durante a persecução penal: investigar, acusar e julgar35. 

Sendo assim, o antigo modelo chileno não contava com divisão de tarefas, até porque 

nem mesmo o Ministério Público36 e a Defensoria Pública eram previstas no ordenamento. Para 
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 Ministério da Justiça. Implementação das Audiências de Custódia no Brasil: Análise de Experiências e 
Recomendações de Aprimoramento. p.17. Disponível em: 
 <http://depen.gov.br/DEPEN/dirpp/cgap/fortalecimento-da-
politica/implementacaodasaudienciasdecustodianobrasilanalisedeexperienciaserecomendacoesdeaprimoramentor
evisado.pdf>. Acesso em: 07 set. 2018. 
35

 MAGALHÃES, Leonardo Cardoso. Breves Comentários Sobre o Sistema Penal Chileno e o Papel da 
Defensoria Pública no Paradigma Democrático. p. 3. Disponível em: 
<http://www.dpu.def.br/images/esdpu/repositorio/Ed_2016_82_LeonardoMagalhaes_ARTIGO.pdf>. Acesso em: 
05 out. 2018. 
36

 “Finalmente, la creación del Ministerio Público significó no sólo un desarrollo inusitado en lo concerniente a la 
investigación criminal en nuestro país, sino que un nuevo diseño constitucional de distribución de competencias y 
de frenos y contrapesos, gracias a la autonomía de dicho órgano frente a los órganos políticos. Por otra parte, la 
concentración de facultades intrusivas y del monopolio de la investigación penal cuenta con un delicado equilibrio 
por medio de controles judiciales y administrativos”. 
BOURIE, Enrique Barros. La Reforma Procesal Penal y los Desafíos para La Profesión Legal. In: JUSTICIA, 
Ministerio de. A 10 Años de la Reforma Procesal Penal: Los Desafíos del Nuevo Sistema. Santiago p.33. 
Gobierno de Chile, 2010. p. 31-34. 
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além, a legislação anterior restringia o contato com o acusado e priorizava o sistema escrito, ao 

invés da oralidade, causando enormes violações aos direitos consagrados na constituição do 

país, que se assemelha à Constituição de 1988. Nas palavras de Orlando Poblete37, professor da 

faculdade de direito da Universidad de los Andes:  

 

Y su secuela de desinformación para el imputado y de límites para su defensa, 
sumados a la aplicación de la prisión preventiva como respuesta penal inmediata, dan 
un buen ejemplo de las variadas restricciones existentes. En tal concierto destacaba 
también y de modo palmario, la absoluta prescindencia, por el sistema, de la 
presunción de inocência.” (grifo próprio) (ITURRATE, 2010) 
 

Dentre as alterações proporcionadas pela reforma, foram instituídos dois tipos de 

tribunais distintos: Tribunal de Garantia e Tribunal Oral, que desempenham a persecução penal 

em 03 (três) tipos de audiências38: audiência de controle de detenção; audiência para realização 

da admissibilidade da acusação e, por fim, audiência para julgamento do mérito. Para o presente 

estudo, importa destacar a função do primeiro tribunal abordado, vez que é o responsável pela 

realização das audiências de controle de detenção, que se assemelham às audiências de custódia 

adotadas no Brasil. 

Segundo estudo comparado realizado pela Defensoria Pública da União, o juízo de 

cognição realizado nessa primeira audiência é mais amplo do que as audiências de custódia à 

estilo brasileiro. No modelo chileno, o juiz analisa outras questões além dos aspectos legais do 

flagrante, e sua conversão em prisão preventiva ou liberdade provisória, visto que o juiz do 

Tribunal de Garantia tem competência para fixar prazos para conclusão das investigações (que 

não devem exceder 90 (noventa) dias), inclusive assegurando à defesa a possibilidade de 

produção de provas. Para além, os magistrados possuem a incumbência de designar data para a 

realização das demais audiências integrantes do rito processual penal, e que são presididas por 

um grupo de 03 (três) magistrados do Tribunal Oral. 

Além disso, o Chile já regulamentou as audiências de custódia em seu Código de 

Processo de Penal. Tal medida, como já defendido no presente trabalho, deveria ser adotada no 

Brasil, para não apenas fomentar a credibilidade ao projeto, bem como para que faça cessar a 

tentativa reacionária de inviabilizar a realização das audiências, mediante submissões das 

resoluções que as instituíram a constantes controles de constitucionalidade, realizados pelos 

                                                 
37 ITURRATE, Orlando Poblete. La Reforma Procesal Penal y los Desafíos para La Profesión Legal. In: 
JUSTICIA, Ministerio de. A 10 Años de la Reforma Procesal Penal: Los Desafíos del Nuevo Sistema. Santiago 
p.138. Gobierno de Chile, 2010. p. 137-160. 
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 MOREIRA, Rômulo Andrade. O que temos que aprender com o Chile. Disponível em: 
<http://estadodedireito.com.br/o-que-temos-que-aprender-com-o-chile/>. Acesso em: 05 out. 2018. 
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Ministros do Supremo Tribunal Federal – que felizmente vêm se manifestando pela manutenção 

do projeto, até o momento. 

Para melhor ilustrar o trabalho, copio abaixo a transcrição do “Artículo 131”, do Código 

de Processo Penal chileno, denominado de “Plazos de la detencíon”: 

 

Cuando la detención se practicare en virtud de los  
artículos 129 y 130, el agente policial que la hubiere  
realizado o el encargado del recinto de detención  
deberán informar de ella al ministerio público dentro de  
un plazo máximo de doce horas. El fiscal podrá dejar sin  
efecto la detención u ordenar que el detenido sea  
conducido ante el juez dentro de un plazo máximo de  
veinticuatro horas, contado desde que la detención se  
hubiere practicado. Si el fiscal nada manifestare, la  
policía deberá presentar el detenido ante la autoridad  
judicial en el plazo indicado (...). 

 

A redação do dispositivo permite interpretar que, nos casos de prisão em flagrante, o 

acautelado deve ser apresentado ao Ministério Público dentro de 12 (doze) horas, e cujo 

representante poderá decidir pela soltura imediata, ou submeter o preso ao Tribunal de Garantia, 

no período de 24 (vinte e quatro) horas. À luz do ordenamento jurídico brasileiro, o modelo 

chileno parece interessante, porque permite extrair do Ministério Público a essência de seu 

papel de “fiscal da lei”, já que, ao serem observadas condições autorizadoras da soltura, o 

próprio Parquet poderá decidir nesse sentido de ofício, colaborando para desafogar o 

expediente do Tribunal de Garantia. 

Por todas essas qualidades, a própria Câmara dos Deputados brasileira já elaborou 

reportagem, alcançando a conclusão de que o sistema chileno torna o processo mais rápido e 

eficiente39:  

 

Entre outras medidas, os chilenos reduziram a burocracia e o formalismo das várias 
fases do processo e separaram de maneira clara o papel de quem investiga, quem 
denúncia, quem defende e quem julga. Lá, o juiz não tem funções administrativas e 
provas são produzidas nas audiências. Além disso, somente 10% dos casos viram 
processos. O resto se resolve por via de negociação. (VITAL, 2017) 

 

Já o processo penal argentino passou por mudanças mais recentemente, durante o 

segundo mandato da ex-presidente Cristina Kirchner, em dezembro de 2014, que deixou de 

lado o antigo Código de Processo Penal, em vigor no país desde 1991. De forma parecida com 
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  VITAL, Antonio. Código de Processo Penal: modelo chileno torna processo mais rápido e eficiente - Bloco 
5. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/REPORTAGEM-
ESPECIAL/526869-CODIGO-DE-PROCESSO-PENAL-MODELO-CHILENO-TORNA-PROCESSO-MAIS-
RAPIDO-E-EFICIENTE-BLOCO-5.html>. Acesso em: 5 out. 2018. 
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o modelo chileno, mas menos profunda, o novo sistema penal da Argentina objetivou 

descentralizar as funções que antes eram exercidas exclusivamente pelo magistrado: acusação 

e julgamento. Assim, a nova sistemática igualmente buscou fazer a transição do sistema 

inquisitorial, para o acusatório, em que as partes estão em igualdade de condições e produzem 

provas para apreciação de um juiz imparcial. 

Para além, outra grande mudança residiu na diminuição dos prazos para se realizar a 

investigação e o julgamento: se antes a investigação poderia perdurar até 03 (três) anos, com o 

novo sistema, o período foi reduzido para apenas 01 (um) ano; enquanto o julgamento deve 

ocorrer em, no máximo 03 (três) anos. 

Com relação às audiências de custódia, muito embora o sistema de 199140 já contivesse 

dispositivo para apresentação da pessoa presa ao juiz, dentro do prazo de 06 (seis) horas, a 

carência de maior regulamentação sobre o tema demandou que, durante a reforma, as 

disposições sobre a apreensão de pessoas fosse aprimorada para minimizar as falhas 

procedimentais. Nesse sentido, a nova redação da norma no Código de Processo Penal argentino 

remonta influência sofrida especialmente pelo caso Bayarri vs Argentina, julgado pelo CIDH, 

em 30 de outubro de 2008.  

Em síntese, a demanda submetida à Corte analisou o pleito do Sr. Juan Carlos Bayarri, 

para responsabilização do Estado, que violou os direitos humanos da vítima, ao deixa-lo preso 

por 13 (treze) anos na província de Buenos Aires, na Argentina, com base numa confissão 

obtida por meio de tortura, sem nem mesmo punir as pessoas que realizaram as práticas de 

violência. 

Na oportunidade, a Corte prolatou sentença condenatória41 contra o Estado argentino, 

por, dentre outras violações, não ter realizado um controle judicial adequado da detenção da 
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 Art. 286. - El funcionario o auxiliar de la policía que haya practicado una detención sin orden judicial, deberá 
presentar al detenido inmediatamente en un plazo que no exceda de seis (6) horas, ante la autoridad judicial 
competente. 
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 “Para que constitua um verdadeiro mecanismo de controle frente a detenções ilegais ou arbitrárias, a revisão 
judicial deve realizar-se sem demora e de forma tal que garanta o cumprimento da lei e o gozo efetivo dos direitos 
do detido, levando em conta sua especial vulnerabilidade. Como já se disse, o juiz é o garante dos direitos de toda 
pessoa sob a custódia do Estado, motivo pelo qual cabe a ele a tarefa de prevenir ou fazer cessar as detenções 
ilegais ou arbitrárias e garantir um tratamento em conformidade com o princípio de presunção de inocência. No 
caso sub judice, o ato mediante o qual o juiz da causa recebeu pessoalmente, pela primeira vez, Juan Carlos Bayarri 
(par. 66 supra), que prestou nesse momento declaração preliminar confessando a prática de vários atos criminosos, 
não incluiu oportunamente os aspectos que poderiam sustentar ou não a legalidade de sua detenção para poder 
exercer o respectivo controle mesma. Tampouco se realizou um exame médico para determinar as causas do estado 
de saúde da suposta vítima, embora apresentasse sinais de traumatismo severo (par. 90 infra). Além disso, o 
Tribunal observa que, após tomar sua declaração preliminar, o juiz ordenou o traslado de Juan Carlos Bayarri a 
um centro penitenciário, sem decretar sua prisão preventiva como estabelece o Código de Processo Penal (pars. 
55, 56 e 64 supra). Somente três meses depois, em 20 de fevereiro de 1992, essa medida foi ordenada de forma 
definitiva. Todo o acima exposto evidencia que a intervenção judicial não foi um meio efetivo para controlar a 
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vítima. Assim, o teor do documento ressaltou a necessidade de apresentação do preso ao juiz 

ou autoridade competente, sem demora, como forma de evitar a arbitrariedade das prisões, 

conforme trata o artigo 7.5 da Convenção - o que não ocorreu no caso analisado. 

Dessa forma, com a edição do “Código Procesal Penal de la Nacíon”, o “artículo 212 – 

Arresto” trouxe um aprimoramento na redação já existe, inclusive com disposições mais claras 

sobre a atuação do Ministério Público durante a realização do das audiências de custódia: 

 

El arresto podrá consistir en la retención en el lugar, la conducción a una dependencia 

policial, o ante el representante del Ministerio Público Fiscal o el juez y no podrá durar 

más de seis (6) horas siempre que ello sea necesario para practicar las diligencias que 

resulten urgentes e imprescindibles. La medida le será comunicada inmediatamente al 

juez y al representante del Ministerio Público Fiscal por los funcionarios de alguna de 

las fuerzas de seguridad que la hubieran practicado. Después de transcurrido ese plazo 

el representante del Ministerio Público Fiscal ordenará el cese de la restricción o en 

su caso procederá de conformidad con el artículo 183. 

 

Por todo o exposto, tem-se que a análise dos sistemas penais chileno e argentino 

apresentam problemas parecidos com os enfrentados pelo Brasil, mas possuem alternativas 

diferentes (e interessantes) para contorna-los no que tange ao trato com os presos provisórios. 

Conforme exposto anteriormente, todos os 03 (três) países igualmente suportam dificuldades 

comuns a todos os países da América Latina, mormente no que tange à violência e deficiência 

das instituições. Assim, muito embora o Brasil possua dimensões muito maiores do que nossos 

vizinhos, é de se dizer que a proposta do direito comparado pode ser perfeitamente adotada no 

país, guardadas as devidas peculiaridades do nosso sistema penal. 

Com a experiência chilena, podemos observar que as audiências de custódia podem 

resultar, como consequência, na diminuição de presos provisórios no país, medida que parece 

importante para se frear o aumento da população carcerária no país. Segundo os estudos 

elaborados após os 10 (dez) anos de implementação do novo Código de Processo Penal, foi 

possível revelar uma significativa diminuição nesse sentido, culminando no aumento percentual 

de presos condenados no sistema penitenciário. De acordo com os dados colhidos pelo “Centro 

de Estudios de Justicia de las Américas, em Santiago”42, no Chile, a porcentagem de presos 

                                                 
legalidade das ações conduzidas pelos funcionários policiais encarregados da detenção e da custódia de Juan Carlos 
Bayarri e para restabelecer seus direitos”.  
Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Bayarri vs Argentina. p.20. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_187_por.pdf>. Acesso em: 5 out. 2018. 
42

 J., Mauricio Duce. Diez Años de ReformaProcesal Penal en Chile: Apuntes Sobre Su Desarrollo, Logros y 
Desafíos p.10. Disponível em: 
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provisórios diminuiu de quase 50% (cinquenta por cento), para 35% (trinta e cinco por cento), 

enquanto a de presos condenados saltou de 51% (cinquenta e um por cento) para 65% (sessenta 

e cinco por cento). 

Tais números revelam que, a longo prazo, e com a sofisticação do projeto, é possível 

imaginar um sistema penal brasileiro mais justo, e que adote o respeito à dignidade da pessoa 

como grande objetivo a ser perseguido desde o momento da detenção, resguardando, sobretudo, 

a integridade física do acautelado, e o seu direito de defesa, evitando-se o prolongamento de 

prisões em flagrante, sem qualquer respaldo legal, e o sucateamento ainda maior do sistema 

penitenciário. 

Já a experiência argentina pode nos ensinar que, muito embora a matéria seja 

regulamentada por meio de lei federal desde 1991, isso não deve impedir o seu aperfeiçoamento 

no decorrer dos anos, para que o cada vez mais o campo de proteção do instituto seja alargado, 

ao invés de restringido. Assim, trazendo o ensinamento para a realidade brasileira, em que pese 

a edição recente da Resolução nº 213, pelo CNJ, é preciso compreender que as disposições para 

realização das audiências de custódia sejam revisadas de tempos em tempos, buscando corrigir 

os problemas constatados nos primeiros anos de sua implementação. 

Por fim, muito embora os problemas apresentados pelo instituto não se esgotem nessa 

medida, é necessário que o Brasil, assim como seus vizinhos Chile e Argentina, acrescente 

disposições procedimentais para realização das audiências de custódia no próprio Código de 

Processo Penal. Ao adotarmos o sistema do romano-germânico, que é pautado na priorização 

da legislação escrita para aplicação do direito, é inequívoca a importância que a matéria 

legislada possui (ou deveria possuir) com relação a entendimento jurisprudenciais ou 

disposições de órgãos como o CNJ. Dessa forma, como forma de sedimentar o projeto no 

ordenamento jurídico pátrio, e inviabilizar as tentativas de derrubar o instituto pelo Poder 

Judiciário, a reforma do Código de Processo Penal, com a inclusão dessa matéria é medida que 

se impõe.  

 

 

                                                 
<http://www.cejamericas.org/congreso10a_rpp/MAURICIO%20DUCE_10yeardeRPPenChile.pdf>. Acesso em: 
5 out. 2018. 
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4 A EFICÁCIA DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE ACORDO COM A RAZÃO DE 

SUA EXISTÊNCIA, SOBRETUDO, COMO POTENCIAL INSTRUMENTO 

DESENCARCERADOR 

 

4.1 AS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA À LUZ DAS REFORMAS TRAZIDAS PELA 

LEI Nº 12.403/2011 

 

Em 04 de maio de 2011, a ex-presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei nº 

12.403/2011, para alterar as disposições relativas às medidas cautelares previstas no Código de 

Processo Penal. Dentre as novidades trazidas pela nova legislação, o artigo 319 elencou diversas 

restrições alternativas à prisão, entre os extremos da liberdade43 e do acautelamento, e que 

devem ser aplicadas de acordo com a necessidade e adequação à luz do caso concreto. 

Sobretudo, tal mudança serviu para readequar a dinâmica das prisões preventiva e em 

flagrante: a prisão preventiva passou a ser excepcional, somente podendo ser aplicada quando 

não estiverem presentes os requisitos autorizadores da liberdade, ou da aplicação de medidas 

alternativas à prisão. Assim, tem-se que as prisões de caráter preventivo devem ser 

compreendidas como uma medida de natureza extrema, e exaustivamente fundamentadas nos 

termos dos artigos 312 a 314, do Código de Processo Penal. 

Já a prisão em flagrante, segundo o entendimento de Badaró44, deixou de ser uma 

modalidade autônoma de prisão, pois sua dinâmica agora se resume a ser um momento prévio 

à decretação da prisão preventiva ou outras restrições diversas da prisão. Logo, ela não tem 

mais o condão de subsistir de forma autônoma, pois é um rito de passagem efêmero para a 

imposição de outras medidas ou das prisões cautelares. 

Para o presente estudo, merece destaque a edição dos artigos 306, §1º e 310, do Código 

de Processo Penal, que apesar de não terem sido os responsáveis por regulamentar as audiências 

de custódia no Brasil, conforme já visto, os dispositivos guardam importância por terem sido 

um dos precursores legais do projeto:  

                                                 
43

 Para Antônio Alberto Machado: “A existência de um sistema de liberdades e dos respectivos instrumentos de 
garantia é condição sine qua non para manutenção do Estado Democrático de Direito; e o processo penal próprio 
desse tipo de Estado se inscreve entre aqueles instrumentos de garantia da liberdade, cuja função primordial outra 
não é senão a de assegurar o respeito ao regime de liberdades públicas, sem as quais nem o Estado liberal nem a 
democracia liberal burguesa conseguirão sobreviver. É importante não perder de vista que a defesa de um regime 
de liberdades públicas, por meio do processo penal, não se confunde jamais com a defesa da impunidade de 
acusados ou criminosos. A sustentação do sistema de liberdades fundamentais corresponde, isto sim, à defesa da 
própria democracia e do Estado Democrático de Direito”. MACHADO, Antônio Alberto. Teoria Geral do 
Processo Penal. p. 205. São Paulo: Atlas S.A, 2009. 
44

 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. p. 1002. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 
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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.” (grifo próprio) 

Art. 310.  Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: 

I - relaxar a prisão ilegal;  

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou 

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.                

Parágrafo único.  Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente 
praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do 
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, 
fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de 
comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.  

 

Tais alterações são fruto do projeto que o governo federal vem adotando desde 200045, 

por meio do Ministério de Justiça, para enfrentamento da burocracia nas instituições do Poder 

Judiciário, que carecem de estrutura suficiente para suportar o número excessivo de feitos 

submetidos às Varas Criminais e de Execução. Apesar do projeto inicial não ter sido dividido 

dessa maneira, olhando para a implementação das medidas com o passar dos anos, é possível 

fazer o seguinte recorte: priorizou-se primeiro estimular uma política nacional para aplicação 

de penas alternativas; e num segundo momento, naturalmente o projeto evoluiu para a edição 

das Lei de Cautelares, de 2011 – como o tema das penas alternativas guarda menor relação com 

o que é abordado no presente estudo, vamos restringir a análise apenas sobre as novas medidas 

cautelares. 

Ressalta-se que a Lei de Cautelares surgiu essencialmente com um viés 

desencarcerador, fomentado principalmente pela atuação da Rede Justiça Criminal, que é 

                                                 
45

 “Apesar de as penas restritivas de direitos terem respaldo legal desde a reforma do Código Penal, em 1984, como 
ficou previsto em seus Artigos 43 a 48, o balanço dos dez anos da política apresentado em relatório produzido pelo 
MJ (Brasil, 2010) deixa evidente que a aplicação dessas sanções tem se mantido em segundo plano. A resistência 
e a cultura conservadora dos atores que integram o sistema de justiça brasileiro seriam o fator decisivo para este 
quadro, o qual é usualmente justificado como efeito da ausência de estrutura para realizar o monitoramento, a 
fiscalização e a execução das sanções”. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A Aplicação de Penas e 
Medidas Alternativas. p. 8. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/150325_relatorio_aplicacao_penas.pdf>
. Acesso em: 5 out. 2018. 
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composta por diversas organizações defensoras dos direitos e garantias individuais; 

impulsionadas pelo cenário caótico brasileiro, que dentre os anos de 2000 a 2014, apesar de 

triplicar o o número de vagas no sistema penitenciário, viu, durante o mesmo período, o déficit 

aumentar para mais do que o dobro46. Por tudo isso, e pautando-se numa visão crítica ao rigor 

punitivista do Poder Judiciário, que aprofunda, ano após ano, a superlotação de nossos presídios 

e centros de detenção provisória, a Rede Justiça Criminal foi uma das maiores defensoras do 

projeto que resultou na Lei nº 12.403/11. 

E foi sob esse aspecto que a Lei de Cautelares entrou em vigor e passou a ser aplicada 

pelo Tribunais de Justiça no país. Ocorre que, apesar da boa intenção do dispositivo, os efeitos 

alcançados pela nova legislação não foram os esperados; não apenas pelos resquícios da 

mentalidade dos magistrados, que tratavam a liberdade como medida excepcional - e as prisões 

preventivas como regra47 -, mas também pela ausência de maiores regulamentações 

procedimentais para aplicação dos novos institutos. 

Para monitoramento dos primeiros 02 (dois) anos de implementação da lei, o Instituto 

Sou da Paz e a Associação Pela Reforma Prisional48 conjugaram esforços para monitorar, nos 

Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, o número de presos em flagrante mantidos em prisão 

provisória, bem como a porcentagem de liberdades concedidas. Ocorre que os resultados, 

apesar de positivos, estiveram muito aquém do potencial transformador que a lei poderia atingir. 

Além disso, ressalta-se que os numerais que serão apresentados não devem refletir o cenário do 

ponto de vista nacional, considerando, por exemplo, que na capital de São Paulo, conta-se com 

o privilégio de existir o DIPO, setor especializado para apreciar questões dessa natureza, mas 

que infelizmente não foi imitado em outras unidades da federação. 

                                                 
46 Rede Justiça Criminal. Quais São os Números da Justiça Criminal no Brasil. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/02/b948337bc7690673a39cb5cdb10994f8.pdf>. Acesso em: 
7 out. 2018. 
47

 Em sua obra, Claus Roxin alerta sobre a banalização das prisões preventivas frente ao Estado Democrático de 
Direito: “Entre las medidas que aseguran el procedimento, la prisión preventiva es la injerencia más grave en la 
libertad individual; por outra parte, ella es indispensable en algunos casos para uma administración de justicia 
penal eficiente. El orden interno de um Estado se revela en el modo en que está regulada esa situación de 
conflito: los estado totalitários, bajo la antíteses errónea Estado-ciudadano, exagerarán facilmente la importância 
del interés estatal en la realizacíon, lo más eficaz posible, del procedimento penal. En um Estado de Derecho, em 
cambio, la regulacíon de esa situacíon de conflito no es determinada a través de la antíteses Estado-ciudadano; el 
Estado mismo está obligado por ambos fines – aseguramiento del orden a través de la persecucíon penal y 
preteccíon de la esfera de libertad del ciudadan”. ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. p. 257/258. 25. ed. 
Buenos Aires: Editores del Puerto, 2000. Tradução de: Gabriela E. Córdoba e Daniel R. Pastor. 
48  Instituto Sou da Paz; Associação Pela Reforma Prisional. Monitorando a Aplecação da Lei das Cautelares: E 
o Uso da Prisão Provisória nas Cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Disponível em: 
<http://www.soudapaz.org/upload/pdf/pesquisa_lei_das_cautelares_comparativo_sp_e_rj.pdf>. Acesso em: 6 out. 
2018. 
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Segundo o apurado, no ano de 2011, o número de aplicações de prisões preventivas 

atingiu 87,9% (oitenta e sete vírgula nove por cento) dos casos em São Paulo, e 83,8% (oitenta 

e três vírgula oito por cento) no Rio de Janeiro. Ao analisar as nuances das estatísticas, chega-

se ao absurdo de constatar, em casos de roubo qualificado, por exemplo, que em 100% (cem 

por cento) deles, a prisão preventiva foi imposta. Essa porcentagem assunta, pois torna evidente 

que havia um posicionamento firmado no sentido de atrelar determinado tipo penal, à imposição 

automática da prisão cautelar. Ocorre que, como bem se sabe, nosso ordenamento jurídico, 

mesmo antes da reforma, jamais condicionou determinado crime à aplicação necessária da 

prisão provisória, até porque nosso sistema jurídico consagra o princípio da individualização 

das penas49, conforme artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e do artigo 59, do 

Código Penal. 

E não é só. Mesmo em casos cometidos sem qualquer tipo de violência, como de 

violação ao direito autoral, a título exemplificativo, a porcentagem de imposição de prisões 

preventivas atingia uma margem de 30% (trinta por cento), o que não se mostra razoável à luz 

da proporcionalidade50 que deve sempre ser levado em consideração na aplicação do direito 

penal. 

Todavia, tal cenário começo a mudar de forma tímida com a edição da Lei de Cautelares, 

a partir do ano de 2012. Em São Paulo, o número de preventivas diminuiu para 72,3% (setenta 

e dois vírgula três por cento) e, no Rio de Janeiro, para 61,3% (sessenta e um vírgula três por 

cento), números que ainda se revelaram muito altos ao se considerar a potencialidade que a lei 

possui para diminuir o uso abusivo das prisões preventivas. Ocorre que, como bem se sabe, 

mudar a lei, não necessariamente implica na adoção de critérios mais garantistas pelos 

magistrados. 

Ao final dos estudos realizados, os institutos alcançaram a conclusão de que, apesar de 

benéfica, a Lei de Cautelares, por si só, não foi apta a mudar o fenômeno do encarceramento:  

 

                                                 
49

 Nesse sentido, Ricardo Antonio Andreucci: “no plano legislativo, a individualização da pena já se faz por meio 
da discriminação das sanções cabíveis a cada tipo penal. Já na esfera judicial, a individualização da pena se 
consagra no emprego do prudente arbítrio e discrição do juiz, assim como durante a execução da pena, abrangendo 
medidas judiciais e administrativas ligadas ao regime penitenciário, à suspensão da pena, ao livramento 
condicional, etc.” ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Manual de Direito Penal. p. 175. São Paulo: Saraiva, 2014. 
50

 “Como se verificar, no caso concreto, se há fundamentação constitucional para a intervenção no direito 
fundamental de liberdade? Pelo exame da proporcionalidade em sentido amplo da medida aplicada, método 
destinado a estabelecer se uma restrição pode ser considerada constitucionalmente fundamentada, ou se ao revés, 
configura uma violação ao direito fundamental. Como visto, restrições a direitos fundamentais que passem no teste 
da proporcionalidade são constitucionais e não atingem seu conteúdo essencial. CAPEZ, Rodrigo. Prisão e 
Medidas Cautelares Diversas: A Individualização da Medida Cautelar no Processo Penal. p. 406. São Paulo: 
Quartier Latin, 2017. 
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 É de fato absurdo que as duas cidades mais ricas do país não tenham garantido, mais 
de três anos após a aprovação da Lei, os mecanismos para a efetiva fiscalização das 
cautelares. À parte da necessidade principal de se garantir as condições para o efetivo 
cumprimento de uma Lei, era de se esperar que o poder público se mobilizasse com 
agilidade diante também dos comprovados benefícios das medidas cautelares: enorme 
economia para os cofres públicos ao usar o recurso à prisão com parcimônia; 
diminuição dos custos sociais gerados pelo risco de aquele preso provisório ser 
cooptado por uma organização criminosa, de perder seus vínculos sociais e 
empregatícios e de ter que arcar com o estigma típico do egresso do sistema 
penitenciário”51. (INSTITUTO SOU DA PAZ; ASSOCIAÇÃO PELA REFORMA 
PRISIONAL, 2013) 
 

E foi justamente a partir da compreensão desse problema; de que a Lei de Cautelares 

não estava sendo devidamente aproveitada52, como também para adequação do ordenamento 

jurídico às disposições dos tratados internacionais de direitos humanos53, que as audiências de 

custódia são implementadas, sobretudo, para estabelecerem os procedimentos necessários à 

melhor aplicação da nova dinâmica estabelecida no Código de Processo Penal a partir de 2011. 

Conforme já explorado no capítulo anterior, após a implementação das audiências de 

custódia em amplitude nacional, foi possível observar mudanças mais substanciais com relação 

à diminuição das conversões de flagrantes em prisões preventivas. Em São Paulo, as taxas 

puderam diminuir quase 30% (trinta por cento) durante a transição, enquanto no Rio de Janeiro, 

a redução de preventivas, em detrimento da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, 

atingiu o patamar de aproximadamente 20% (vinte por cento). 

Dessa forma, em que pese os benefícios trazidos pela Lei de Cautelares, hoje é possível 

observar que o legislador, ainda que bem intencionado, equivocou-se ao acreditar que as novas 

                                                 
 

52
 A respeito do tema, Maurício Zanoide de Moraes: “as decisões judiciais sobre aplicação de medidas cautelares 

pessoais precisam começar a ter a devida atenção dos doutrinadores e aplicadores do direito. O aumento da 
população carcerária, com todas as mazelas que isso significa, é crescente. Mesmo diante de legislação de que, 
pela primeira vez na história nacional, abre um rol de medidas alternativas ao encarceramento provisório, os 
números oficiais continuam a apontar crescimento dessa verdadeira população. Para além do necessário debate de 
esta política encarceradora ser cultural e incentivada por uma propaganda política institucionalizada e alimentada 
a cada período eleitoral, e pelas quais se propaga e se crê que prender mais trará mais segurança pública, 
pretendemos com este artigo abrir uma nova discussão técnica sobre uma necessária estrutura decisória nessa 
matéria tão crucial para a área das ciências criminais. A decisão judicial cautelar, assim como a sentença penal, 
deve ser precedida do contraditório prévio como regra, deve ser dividida em capítulos específicos e que tratam de 
matérias lógica e racionalmente organizadas. Deve, ainda, haver clara consciência teórica e crescente hábito 
jurisprudencial de, motivadamente, revelar as razões de decidir de forma orientada a indicar os pressupostos, o 
requisito e o mérito da incidência ou não da medida cautelar.” DE MORAES, Maurício Zanoide. Decisão Judicial 
e Medidas Cautelares Pessoais: Em Busca de um Modelo Decisóeio Ideal. In: VAZ, Denise Provasi et al 
(organizadores). Eficiência e Garantismo no Processo Penal. São Paulo: Liberars, 2017. p. 289/313. 
53

 Como sintetiza Antônio Alberto Machado: “Os teóricos dos direitos humanos costumam destacar alguns de seus 
caracteres, como a universalidade, a indivisibilidade, a transnacionalidade, a inalienabilidade, a irrevogabilidade, 
o caráter protetivo e o inegável conteúdo ético-político de tais direitos. É esse conjunto de caracteres, enfim, que 
garante aos direitos humanos um perfil especial, distinto de todos os demais direitos que, afinal, também têm o 
homem como titular. ” MACHADO, Antônio Alberto. Teoria Geral do Processo Penal. p. 186. São Paulo: Atlas 
S.A, 2009. 
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disposições seriam autoaplicáveis, como se, do dia para a noite, o Poder Judiciário pudesse sair 

de um cenário, cujo entendimento predominante era pela imposição indiscriminada de prisões 

preventivas, e passasse a adotar as novas disposições à luz dos objetivos que culminaram na 

edição da lei, mormente o de proporcionar medidas restritivas da liberdade que pudessem se 

adequar melhor à gravidade do caso; minimizando, assim, o problema do encarceramento em 

massa. 

Nesse sentido, é claro que as audiências de custódia não resolveram integralmente os 

problemas para aplicação da Lei de Cautelares, conforme explicaremos no próximo tópico, mas 

é fato que, sem elas, a legislação trazida em 2011 teria se tornado letra morta, pois uma das 

contribuições que audiências de custódia trazem, reside justamente em facilitar os entraves 

burocráticos e aprimorar os mecanismos necessários à avaliação daquele que foi recém 

apreendido. 

Em suma, parece adequado o posicionamento de Madeira54, ao dizer que não podemos 

ser levianos e acreditar que a qualidade das decisões judiciais depende exclusivamente da 

existência (ou não) das audiências de custódia, mas certo é que, ao existirem, as audiências de 

custódia propiciam uma ferramenta a mais para que os juízes possam proferir decisões melhores 

do que as que seriam proferidas sem elas, e façam o controle judicial sobre a situação, de forma 

imediata. 

Isso porque, na razão de sua existência, as audiências de custódia surgem como uma 

etapa obrigatória a ser percorrida na persecução penal, quando no caso concreto houver a 

decretação de prisão. Por isso, ela constitui um momento específico em que o magistrado pode 

se dedicar exclusivamente a analisar as condições em que a prisão foi realizada, com maiores 

informações para decidir, e também para, após apreciar a situação, decidir pela liberdade, 

condicionando, ou não, à imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do 

artigo 310, do Código de Processo Penal. 

Ocorre que, apesar do aspecto positivo de assegurar a efetividade das reformas 

realizadas no Código de Processo Penal, é sabido que o instituto ainda necessita ser aprimorado 

e precisa corrigir as falhas que vêm sendo apresentadas desde a sua implementação, conforme 

será exposto a seguir. 

 

4.2 PROBLEMAS E DESAFIOS A SEREM SUPERADOS COM BASE NOS 

PRIMEIROS ANOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

                                                 
54

 DEZEM, Guilherme Madeira. Curso de Processo Penal. p. 713/716. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 
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Como todo novo projeto, as audiências de custódia também não estão imunes a críticas 

e aperfeiçoamentos. No mais, o presente estudo não se pautou em idealizá-las como uma 

solução simples, para um problema tão profundo quanto o encarceramento55 em massa é para 

o Brasil. Muito pelo contrário, sabe-se que a efetividade delas depende de uma série de medidas, 

que passam por uma revisão profunda sobre o sistema acusatório adotado em nosso 

ordenamento jurídico penal, que fomenta uma postura reacionária adotada pelo Poder 

Judiciário. Tais elementos também devem ser conjugados com melhores estruturas nos 

tribunais locais e, sobretudo, com políticas públicas voltadas à redução da desigualdade social, 

que é grande causadora da criminalidade crônica no país. 

Porém, passados 03 (três) anos desde a edição da Resolução nº 213, pelo CNJ, é possível 

identificar algumas falhas procedimentais, que, uma vez corrigidas, podem aumentar a 

eficiência das audiências de custódia, resultando em índices mais benéficos do que os que vêm 

sendo apresentados; como o da redução de números de presos provisórios no sistema carcerário, 

por exemplo. 

Em pesquisa divulgada em 06 de agosto de 2018 pelo CNJ56, a mais recente sobre os 

dados numéricos da população carcerária no Brasil, foi possível averiguar que a porcentagem 

de presos provisórios não diminuiu substancialmente desde 2014 (prévio ao projeto), e 

configuram cerca de 40% (quarenta por cento) de um total que se divide entre 95% (noventa e 

cinco por cento) de homens, e 5% (cinco por cento) de mulheres.  

Além disso, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública57 divulgou no ano de 2018 um 

estudo mais recente sobre as audiências de custódia, prisões preventivas e aplicação de medidas 

cautelares, realizado em algumas capitais do Brasil: São Paulo - SP, João Pessoa – PB, Brasília 

– DF, Porto Alegre - RS, Florianópolis - SC e Palmas - TO. Muito embora essa pesquisa não 

                                                 
55 “O encarceramento atende ao desejo generalizado de retirar das ruas os que oferecem perigo aos cidadãos e à 
ordem social. Apesar de ser um procedimento adotado desde a antiguidade, seus efeitos e consequências continuam 
mal elucidados. Teoricamente, teria duas finalidades: reintegrar à vida comunitária os transgressores da lei e puni-
los pelos crimes cometidos. No Brasil, a superlotação e os índices de reincidência atestam que nossos presídios se 
prestam apenas à função de castigar os apenados”. VARELLA, Drauzio. Prisioneiras. p. 266. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2017. 
56

 Conselho Nacional de Justiça. Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/57412abdb54eba909b3e1819fc4c3ef4.pdf>. Acesso em: 4 
nov. 2018. 
57 Conselho Nacional de Justiça. Direitos e Garantias Fundamentais: Audiência de Custódia, Prisão Provisória 
e Medidas Cautelares: Obstáculos Institucionais e Ideológicos à Efetivação da Liberdade Como Regra. Disponível 
em:  
<Http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/03/f78b252321b7491ffbbf9580f67e8947.pdf>. Acesso em: 
10 out. 2018. 
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seja tão abrangente quanto o monitoramento realizado pelo CNJ, entre 2015 e 2017, notou-se 

uma tímida melhora dos resultados, que saltaram de 44,68% (quarenta e quatro vírgula sessenta 

e oito por cento), para 46,3% (quarenta e seis vírgula três por cento). 

Assim, apesar do estudo mais recente ser positivo com relação ao anterior, é necessário 

pensar em estratégias para aprimorar substancialmente os resultados, e não adotar como 

premissa de que já se extraiu das audiências de custódia todo o seu potencial, especialmente no 

que tange à primazia da dignidade da pessoa humana e da liberdade. Sendo assim, passa-se a 

colocar em pauta algumas das falhas apontadas durante a realização das audiências desde a sua 

implantação. 

Inicialmente, destaca-se que um dos problemas reside na carência de estruturas 

necessárias para difusão do projeto em cidades distantes dos grandes centros, especialmente no 

que tange à disponibilização da estrutura do Poder Judiciário em períodos noturnos e não úteis 

da semana, e que também passa pela implementação do regime plantonista na Defensoria 

Pública58, que atua na maioria esmagadora dos casos. 

Nesse sentido, o IDDD apurou que ainda há muitos lugares onde as audiências de 

custódia aguardam implementação, fazendo permanecer um cenário em que o primeiro 

momento de contato entre o preso e o juiz ocorre somente na audiência de instrução e 

julgamento, a qual tende a ser realizada em período não inferior a 04 (quatro) meses depois da 

prisão59, em desatenção às disposições sobre o tema, que determinam a apresentação em 24 

(vinte e quatro) horas. 

Porém, mesmo em lugares onde as audiências de custódia estão em vigor, notou-se uma 

preocupação acerca da falta de tradutores para auxílio dos estrangeiros na compreensão dos 

atos praticados, até mesmo em línguas de grande incidência mundial, como: inglês, espanhol e 

francês. Essa carência proporciona violações a garantias individuais, principalmente no 

exercício do contraditório e ampla defesa. 

                                                 
58

 “(...) Só para referir uma realidade que atinge o Rio Grande do Sul, inúmeras ações civis públicas foram ajuizadas 
pelo Ministério Público Estadual, com o fim de obriga-la a implantar sistema de plantão nas mais variadas 
comarcas no interior do Estado, em razão da demanda existente fora dos horários de expediente 
 forense. Embora elas não tenham alcançado sucesso até o momento, o certo é que, em cada uma dessas ações, 
ficou patente a falta de estrutura física e de pessoal, por parte da Defensoria Pública, para dar conta de uma 
demanda já existente e que, em muito, aumentará com a implantação da audiência de custódia em nível nacional”. 
ANDRADE, Mauro Fonseca; ALFLEN, Pablo Rodrigo. Audiência de Custódia no Processo Penal Brasileiro. 
p. 160 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. 
59

 Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Monitoramento das Audiências de Custódia em São Paulo. p. 7. 
Disponível em: <http://www.iddd.org.br/wp-content/uploads/2016/05/relatorio-ac-sp.pdf>. Acesso em: 04 out. 
2018. 
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 E por falar em defesa, também se constatou dificuldades para atuação da Defensoria 

Pública e advogados particulares, que geralmente atendem seus clientes na presença de policiais 

militares, e no próprio corredor do Fórum, sem a disponibilização de espaço reservado capaz 

garantir a confidencialidade do atendimento ao preso, nas condições asseguradas pelo artigo 6º, 

da Resolução nº 213 e tampouco contam com estrutura decente proporcionada pela Central de 

Alternativas Penais e Inclusão Social (CEAPIS)60. 

No que tange à estrutura relacionada à polícia judiciária, apurou-se que o grande 

problema notado até aqui foi também com relação ao regime plantonista, ausente ainda em 

muitas unidades, e que refletem no encaminhamento célere do preso ao fórum. Tal atribuição 

foi encarada como novidade em muitas unidades, visto que antes da Resolução nº 213, as 

incumbências eram predominantemente cartoriais, sobretudo para confecção de documentos 

dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas - rapidez que não era adotada para o deslocamento 

dos presos dentro do mesmo prazo. 

A falta de aprimoramento dos plantões é muito bem interpretada na leitura realizada por 

Mauro Fonseca e Pablo Rodrigo Alflen61, os quais defendem que, na ausência de horários para 

realização das audiências de custódia, restam duas alternativas ao preso: ou permanecer sob 

custódia da autoridade policial, sem as devidas estruturas de higiene e alimentação, ou 

permanecer em um estabelecimento prisional, aguardando o atendimento judicial. Nesse 

cenário, como é possível admitir que a pessoa permaneça detida, aguardando que o magistrado 

lhe atenda no horário que achar mais conveniente, quando as audiências de custódia se prestam, 

justamente, para evitar a demora na apresentação da pessoa presa e prolongamento indevido do 

flagrante? 

Para além, e talvez um dos problemas mais graves, reside na desconexão entre o 

Judiciário e a polícia, no que tange ao desencontro da documentação referente ao flagrante e a 

condução de presos ao fórum, muito em razão da ausência de elaboração de pautas e fixação 

objetiva de horários, deixando as audiências de custódia eivadas de imprevisibilidade e 

                                                 
60

 “A Central é subordinada ao Centro de Penas e Medidas Alternativas – previsto no termo de cooperação técnica 
firmado entre o CNJ e o Ministério da Justiça para a efetiva implantação do projeto Audiência de Custódia no país. 
Conforme noticiado pelo próprio CNJ, o “órgão é acionado a partir do encaminhamento do juiz responsável pela 
audiência de custódia ao detectar que o crime ocorrido está possivelmente ligado a uma situação de extrema 
vulnerabilidade social que propicia a reincidência”.  Na prática essa central ainda não funciona e em alguns poucos 
lugares que funciona, não está devidamente aparelhada e preparada. Todavia, o número de pessoas presas em 
situação em de vulnerabilidade, como moradores de rua, dependentes químicos, etc, são de quantidade e relevância 
considerável. Mas ainda não existe apoio real para estes marginalizados. Ademais, muitas vezes, quando da 
liberação do custodiado da carceragem o serviço não está ativo, de modo que inexiste qualquer programa de 
inclusão. ” ANDRADE, Mauro Fonseca; ALFLEN, Pablo Rodrigo. Audiência de Custódia no Processo Penal 
Brasileiro. p. 226/227. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. 
61

 Ibid., p. 178/179 
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amadorismo. Assim, o alinhamento entre a apresentação do preso pela polícia judiciária, e o 

recebimento do preso pelo juiz é medida necessária à maior conexão entre as instituições, e 

para facilitar o trabalho dos operadores de direito, e assegurar o melhor tratamento à pessoa 

acautelada. 

Outro desafio observado relaciona-se com a postura dispensada pelos operadores do 

direito antes, durante e depois das audiências. Sob esse aspecto, já abordamos previamente a 

conduta punitivista dos magistrados, que adotam a prisão preventiva como regra, e não com a 

excepcionalidade que lhe é devida. Além disso, já discutimos sobre a gravidade de não se 

abordar devidamente as questões relativas à violência praticada no ato da prisão, fator que 

contribuiu para a subnotificação dos atos de tortura e maus tratos. 

À título complementar, o IDDD também apurou um abismo existente no nível de 

escolaridade entre a defesa, magistrados, membros do Ministério Público e Defensoria e as 

pessoas que são submetidas às audiências de custódia. Ressalta-se que tal problema sempre foi 

recorrente em nosso ordenamento jurídico: enquanto os profissionais do direito tendem a 

exagerar no preciosismo, com utilização demasiada de termos técnicos, a grande maioria das 

pessoas presas em flagrante não teve acesso à educação de qualidade e pouco compreende os 

ritos do processo penal ou até mesmo as perguntas que são feitas durante as audiências. Nesse 

sentido, as audiências de custódia precisam ser aprimoradas para que se faça incidir o artigo 8º, 

inciso I, da Resolução nº 213, no seu sentido mais amplo, mormente no que tange ao 

esclarecimento ao entrevistado sobre o que é a audiência de custódia. 

Especialmente com relação à atuação dos magistrados, notou-se uma tendência para 

encarar com normalidade o uso de algemas, muito embora a Súmula 11 do STF estabeleça 

expressamente as situações excepcionais em que elas são autorizadas. Ocorre que, na verdade, 

o que se viu foram justificativas genéricas e pouco técnicas aptas a legitimarem tamanho 

constrangimento. O que se identifica nas decisões, muitas vezes, são fundamentos pautas por 

questões de logística do fórum e segurança dos presentes, ainda que a presença de policiais 

militares seja recorrente nos corredores e nas salas de audiência. 

Durante uma das entrevistas realizadas com juízes pelo IDDD, em São Paulo, foi 

possível notar o nível da banalização para exigência o uso de algemas, que são abordadas pelo 

entrevistado como uma “coisa cultural”, mostrando a indiferença com as disposições do STF 

sobre o tema:  

 

O que a gente percebe com a algema é que é uma coisa cultural. Até a defensoria está 
acostumada com a algema, é difícil ter pedido para tirar a algema. Nem advogado 
constituído. Às vezes chega um preso, sei lá, embriaguez ao volante, e é meio que 
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acostumado a manter a algema. Ficou uma coisa cultural. Principalmente em São 
Paulo. Por causa do número de presos, do leque de crimes que tem no dia, tem tráfico, 
tem roubo, sequestro, tem cara perigoso, tem preso que não é perigoso” (grifo 
próprio). (IDDD, 2016) 

 

Ora, como compactuar com o uso indiscriminado de algemas, quanto se está a realizar 

uma audiência de custódia, cuja principal função é preservar a dignidade da pessoa presa e sua 

presunção de inocência? É claro que existe uma inequívoca contradição e arbitrariedade que 

deve ser enfrentada, afinal, não é porque uma prática se torna recorrente que ela deixa de ser 

arbitrária. A esse respeito, tem-se uma dupla violação, considerando que o artigo 8º, inciso II, 

da Resolução nº 213, assim como a Súmula 11 do STF, também assegura o direito de a pessoa 

presa não estar algemada, salvo em casos de resistência, receio de fuga, ou perigo à integridade 

física própria ou alheia. 

Para além, foi verificado pelo IDDD tratamento que beira a indiferença com relação às 

mulheres grávidas. Num primeiro momento, observou-se que nenhuma das mulheres 

submetidas às audiências foi questionada sobre eventual gravidez, e mesmo quando as gestantes 

espontaneamente afirmaram estarem grávidas ou em período de amamentação, ainda assim a 

prisão preventiva foi a medida imposta. 

Por fim, sem esgotar nesta abordagem os problemas apresentados durante os primeiros 

anos desde a implementação das audiências de custódia no Brasil, outro problema notado foi 

uma certa minimização da necessidade das audiências de custódia por parte do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ). Isso porque, o entendimento pacífico da Corte denota que a conversão 

do flagrante em preventiva não é indispensável e, portanto, o exame da legalidade merece ser 

realizado apenas com relação à prisão. Podemos extrair que essa é a postura do Tribunal 

Superior, pelos julgados abaixo colecionados: 

 

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO 
PREVENTIVA. FURTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE 
CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. ART. 313, II, DO CPP. 
REINCIDÊNCIA.ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO EM HABEAS 
CORPUS IMPROVIDO. 
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, o entendimento desta Sexta Turma é de 
que a falta da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva, superada 
que foi a prisão em flagrante, devendo ser este novo título de prisão aquele a merecer 
o exame da legalidade e necessidade. 
2. Embora a pena máxima do crime de furto não ultrapasse 4 anos de reclusão, foi 
apontada, pelo decreto de prisão, a reincidência do paciente, de modo que a prisão 
cautelar encontra respaldo no inciso II do art. 313 do CPP. 
3. Justificada resta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, pela vivência 
delitiva do paciente, indicada no apontamento de ser reincidente em delitos contra o 
patrimônio, já tendo praticado diversos outros furtos. 
4. Recurso em habeas corpus improvido. 
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(RHC 99.091/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 
04/09/2018, DJe 12/09/2018) (grifo próprio) 
 
RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE 
CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 
1. A não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a 
nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias 
processuais e constitucionais. Ademais, fica superada a alegação de nulidade, pois a 
posterior conversão em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação 
da liberdade. Precedentes. 
2. Havendo fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva a 
evidenciar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em substituição da 
custódia cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo 
Penal. 
3. No caso, o real risco de reiteração delitiva (evidenciado pela prática de uma nova 
infração enquanto o agente estava submetido a medidas cautelares impostas em outro 
feito) confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema, pois, por si só, 
revela a necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código 
de Processo Penal. 
4. Recurso em habeas corpus improvido. 
(RHC 73.267/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 
julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016) (grifo próprio) 
 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE 
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO 
PREVENTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
 
1. Esta Corte Superior entende que, só por si, a falta da audiência de custódia não 
enseja a nulidade da prisão cautelar, sobretudo se considerada a superveniência de 
novo título a redefinir o status libertatis do acusado, ao converter o flagrante em prisão 
preventiva. Precedentes de ambas as turmas do STJ. 
2. A prisão preventiva é título autônomo de segregação cautelar, normatizado pelos 
arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, cujos fundamentos e requisitos não 
dependem da prática da referida audiência. Ao mesmo tempo, eventual ilegalidade 
ocorrida no flagrante - título precário, de feição administrativa - ou na audiência de 
custódia não tem o condão de contaminar o decreto constritivo provisório posterior. 
3. Recurso não provido. 
(RHC 86.156/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 
julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017) 

 

Tal posicionamento do STJ, s.m.j, dispensa à audiência de custódia tratamento que 

confere ao ato menor importância com relação aos demais realizados durante a persecução 

penal, acreditando que uma decisão judicial elaborada em gabinete, possa suprir a avaliação 

pessoal que o magistrado teria com a realização da audiência, sobretudo para verificação de 

violência e maus tratos no ato do flagrante a partir do contato pessoal com o preso. Essa visão 

também é problemática ao passo que desconsidera que o direito à audiência de custódia foi 

ratificado pelo Brasil com status de direito humano, aplicável a qualquer pessoa 

indiscriminadamente. Contudo, com esse posicionamento, a Corte leva a indução de que a 

realização delas é benéfica, mas não passa de algo meramente facultativo, o que não se pode 

admitir para assegurar a melhor aplicação do instituto das audiências de custódia no país. 
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5 CONCLUSÃO 

O tema das audiências de custódia é bastante visando nos dias atuais pela comunidade 

acadêmica, seja pela inovação procedimental que o instituto auferiu à lógica do processo penal 

ou, ainda, pelas discussões acerca da legalidade da Resolução nº 213, que foi a responsável por 

introduzir o projeto em alcance nacional. Para além dessas discussões técnicas, passados mais 

de 03 (três) anos desde sua implementação, hoje é possível refletir, à luz dos resultados 

coletados, a efetividade do instituto, sobretudo para a preservação de direitos humanos às 

pessoas presas, bem como para a revisão da lógica do encarceramento em massa – ponto central 

do presente trabalho. 

A respeito do número de pessoas institucionalizas, tem-se que o Brasil vive uma 

epidemia de encarceramento; cenário que não vem se mostrando efetivo para a ressocialização 

de pessoas, mas, pelo contrário, apenas serve para propagar mazelas sociais e contribuir com a 

expansão do crime organizado. Nesse sentido, as audiências de custódia aparecem como uma 

alternativa para amenizar a crise que assola o sistema penitenciário, considerando que, apesar 

de ainda não atingirem o patamar esperado, os resultados vêm se mostrando positivos, de modo 

a justificar a existência e ampliação do projeto. 

Para além, pode se afirmar que as audiências de custódia, ao serem introduzidas no 

Brasil em amplitude nacional, finalmente puderam auferir efetividade às disposições relativas 

ao tema que foram ratificadas no Pacto de San José da Costa Rica - mas que não vinham sido 

obedecidas, muito embora os direitos ali preservados estejam abarcados no rol de direitos 

humanos. Além disso, apesar das mobilizações contra o instituto, o Supremo Tribunal Federal 

felizmente vem reconhecendo a constitucionalidade do projeto, ainda que o tema ainda careça 

de uma regulamentação legislativa e de disposições mais aprimoradas – em comparação com 

nossos vizinhos da América do Sul. 

Todavia, com o presente trabalho foi possível apurar que a cultura do encarceramento 

em massa se revela em diversos aspectos durante a aplicação da lei penal: a seletividade das 

normas, o pensamento punitivista dos operadores do direito e a má aplicação da Lei de 

Cautelares foram alguns dos aspectos abordados que contribuem para a perpetuação dessa 

epidemia. Assim, é equivocado imaginar que ao se introduzir novas disposições sobre a 

condução de pessoas presas e a necessidade do exame célere acerca da legalidade de suas 

prisões, por si só, é capaz de humanizar o cárcere, como se as audiências de custódia fossem 

um fim em si mesmas. 
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 Tampouco se defende que o objetivo central do projeto é a redução de presos no sistema 

a qualquer custo, visto que caso assim fosse, as audiências de custódia apenas serviriam como 

uma medida paliativa, e que não atingiriam sua finalidade, justamente considerando que a 

lógica do encarceramento não se esgota apenas na questão de presos provisórios ou na 

decretação excessiva de prisões preventivas. 

Dessa forma, tem-se que a introdução de uma cultura contra o encarceramento 

desenfreado deve ser compreendida não como a finalidade do instituto, mas sim, como uma 

consequência da boa aplicação das audiências de custódia a longo prazo. Isso porque, a partir 

do que já foi apurado pelos primeiros resultados desde a implementação do instituto, e ao 

projetar uma maior regulamentação e fomento da medida nos próximos anos, é possível 

vislumbrar, consequentemente, uma alteração paulatina do pensamento punivista, tanto na 

questão de olhar o preso com humanidade, quanto para a aplicação de prisões preventivas 

apenas de forma excepcional. 

Assim, pode-se admitir que as audiências de custódia, de uma forma geral, vêm 

cumprindo com as suas finalidades centrais, ainda que tenham apresentado diversos problemas 

procedimentais e não tenham alcançado ainda os resultados esperados. Porém, certo é que hoje 

não se pode mais imaginar uma realidade político-carcerária sem as audiências de custódia; 

pelo contrário, deve-se buscar o aprimoramento do projeto, de modo a superar os obstáculos 

institucionais, fazendo com que seja um momento processual que possibilite a análise adequada 

da legalidade das prisões, apuração de casos de tortura e aplicação de medidas cautelares, 

adotando a liberdade como regra, assim como deve ser. 
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