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RESUMO 

Neste exercício são discutidas formas de empreender mudanças em políticas públicas, 

focando especialmente no estudo da política prisional brasileira. O que é central no debate 

proposto é a viabilidade da inserção de audiência a ser realizada imediatamente após a prisão 

de um indivíduo, a audiência de custódia, que possibilitará o encontro entre a pessoa presa e o 

juiz. O ator promotor da mudança, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa – IDDD 

apregoa como resultado mecanismos de prevenção e combate à tortura e um efetivo controle 

judicial da detenção. Subsequente a esse argumento, o Instituto é enquadrado como figura 

influente no papel de grupo de pressão pela mudança na política pública prisional por meio da 

defesa da audiência de custódia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: IDDD, POLÍTICA PÚBLICA, REFORMA, AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, 

PROCESSO PENAL, PRISÃO EM FLAGRANTE, LOBBY, ADVOCACY. 
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ABSTRACT 

This study will explore the challenging implementation of policy reforms, focusing the change 

in the Brazilian Code of Criminal Procedure. The debate refers to the feasibility of adding the 

detention hearing - right after the arrestment of an individual, allowing the contact between 

the judge and the arrested person. The Institute for the Defense of the Right to Defense – 

IDDD proclaims as results of this reform (1) the enhancement of prevention mechanisms and 

(2) the fight against torture, as well as (3) the effective control of prisons from the Judiciary 

branch. In addition to this argument, IDDD also plays, not only an influent position as a 

pressure group, a protagonist role for the criminal code change, through the implementation 

of the detention hearing. 

 

KEY-WORDS: IDDD, PUBLIC POLICY, POLICY REFORM, DETENTION HEARING, CODE OF CRIMINAL 

PROCEDURE, IN FLAGRANTE DELICTO, ARREST, LOBBY, ADVOCACY. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi desenvolvido como requisito para conclusão de curso do Mestrado 

Profissional em Gestão de Políticas Públicas – MPGPP da Fundação Getulio Vargas - FGV. Trata-se 

de uma parceria entre os candidatos a mestre pela Fundação Getulio Vargas e o Instituto de Defesa ao 

Direito de Defesa - IDDD no desafio de aplicarmos os conhecimentos adquiridos no curso através de 

um produto que possa servir de auxílio para o desenvolvimento de estratégias e soluções de problemas 

pontuais a organização. 

De acordo com o termo de referência o IDDD desenvolve um intenso trabalho de 

advocacy pela aprovação do projeto de lei nº 554, desde 2011, mas recentemente vem enfrentando 

questionamentos sobre a viabilidade financeira e o impacto econômico que a alteração processual 

trará para o país. Pretende-se com o presente projeto, uma análise do impacto financeiro que a 

aprovação do PLS nº 554/2011 acarretaria, bem como formas alternativas de financiamento ou de 

diminuição dos custos. 

O contato com o IDDD e o início de nossas pesquisas nos estimulou a ampliar o escopo 

do trabalho e tratar não apenas as especificidades do Projeto de Lei 554/2011 como também discutir a 

inserção da organização no ambiente de formulação e decisão de políticas públicas. 

O objetivo deste estudo, portanto, é analisar as possibilidades e estratégias de inserção do 

IDDD como ator influente no processo de implementação de políticas públicas. Para isso é necessário 

discutir e entender a situação da política prisional brasileira e as possibilidades e evolução dessa 

política. 

O trabalho possui como pano de fundo a inserção da audiência de custódia no processo 

penal, que consiste na apresentação do acusado a um juiz imediatamente após sua prisão. Essa escolha 

se deu pela relevância dessa agenda. Essa medida adicional, a audiência de custódia, segundo os 

apoiadores da medida, teria como resultado mecanismos de prevenção e combate à tortura e um 

efetivo controle judicial da detenção. 

Seus defensores sustentam que esta alteração configuraria uma enorme melhoria da 

qualidade da política pública prisional, pois garantiria o contato da pessoa presa com um juiz em até 

24 horas após sua prisão em flagrante. 

Portanto, o desenvolvimento do trabalho passará pela análise dos desafios do IDDD em 

agregar a figura da audiência de custódia no processo penal brasileiro, através de seu papel como 

grupo de pressão. Faz-se necessário perceber que qualquer mudança no curso natural do processo até 
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então desenvolvido implica retirar os atores de sua “zona de conforto”, alterando a dependência da 

trajetória. 

Ademais, é importante analisar se a alteração legislativa provoca custos adicionais ao 

sistema e se a medida se compensaria em termos de equivalência. Tal medida é de suma importância 

para que o gestor público tenha parâmetro para alocação de recursos e pessoal humano, deixando 

claro, contudo, que o debate jamais se reduziria somente a isso. 

Com esse fim, o trabalho foi elaborado em três diferentes seções. Em um primeiro 

momento será explorado parte mais relevante do marco teórico já desenvolvido sobre reforma em 

políticas públicas. Além disso buscou-se retratar também a tipificação dos diversos atores envolvidos e 

de participação no jogo político, e seus níveis de influência/impacto nessas políticas. O intuito foi 

sugerir, dentre as várias ferramentas de análise de cenário existentes, aquela que possa apoiar o 

exercício de análise do IDDD em sua atuação frente aos atores influentes das políticas públicas. 

A segunda seção trata dos argumentos técnicos legais que compõem toda a discussão do 

direito de defesa, tendo como horizonte a discussão da audiência de custódia. Argumentos doutrinários 

e legais serão expostos a fim de corroborar ou questionar os argumentos utilizados pelo IDDD. 

E por fim, a análise do processo e a possibilidade de uma análise de custos, apontando 

possíveis impactos e também como o posicionamento IDDD pode ser encaminhado. 

 

2. INFLUÊNCIA NO DESENHO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Empreender uma mudança na forma de uma natural evolução de uma política pública 

requer muito esforço dada a complexidade de contexto e das forças dissonantes. Se buscar um 

consenso é algo praticamente impossível, optar pela melhor solução é um desafio para decisores 

públicos. 

Dentre as fundamentações teóricas sobre políticas públicas, especialmente na análise da 

mudança de políticas públicas (policy reform), vários fatores podem ser elencados como motivadores 

dessa evolução. Todos eles demandam das instituições governamentais adaptações ou modificações 

em graus variados de suas atribuições. 

Enumerando alguns fatores que promovem essas mudanças, sem procurar citá-las a 

exaustação, apresenta-se o primeiro deles que consiste na atuação das partes afetadas, externas ao 

governo. Essas partes podem, inclusive, tornar-se futuras lideranças em um equilibrado balanço de 

poder no jogo democrático, impactando decisivamente o desenho dessas políticas. 
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Como exemplo, um dos autores que discorrem sobre esse tema, Merilee Gindle (1996) 

relata a importância que grupos de pressão oriundos de movimentos políticos e da sociedade civil 

tiveram na construção, ainda que parcial, de uma governança mais democrática, trazendo mais 

transparência e participação em elaboração de políticas públicas a uma parcela cada vez maior da 

população. 

Um segundo fator, que se trata de uma afirmação corrente, é que as decisões em políticas 

públicas são predominantemente política (politics), o que denota o fato de que mudanças em políticas 

públicas são controversas e criam cenários de “novos” prejudicados e “novos” beneficiados com as 

novas regras. Para Charles Lindblom (1968), teórico que estudou jogos de poder, essas evoluções 

definem o que deve ser alcançado com uma política pública, como essa mudança deve ser feita e como 

os benefícios desta nova política devem ser compartilhados ou distribuídos. 

Nesse contexto de pressões políticas, em que decisores públicos e grupos de pressão 

assumem o protagonismo pela mudança das políticas públicas, são os tecnocratas, ou os chamados 

gestores públicos, aqueles que estão mais ativamente relacionados à formulação dessas novas 

alternativas. Diferentemente da natureza e das intenções dos decisores públicos, que precisam manter 

um ambiente em prol de suas carreiras, os gestores buscam soluções mais técnicas, maximizando 

resultados e racionalizando recursos, normalmente escassos. 

Um terceiro fator relacionado a mudanças em políticas públicas reside na questão em que 

seus proponentes são, em sua maioria, novos no governo ou desconhecem a complexa realidade de sua 

implementação. Em novas democracias trata-se de um fenômeno evidente, estudado por John 

Waterbury (1989), em que há excessiva pressão por mudanças, criando conflitos devido a forte 

resistência à mudança pela burocracia. 

Por último, pode ser ressaltado o fato de que os recursos necessários para empreender a 

mudança na política são insuficientes ou estão empregados de forma incorreta. Esse ponto relaciona-se 

à preparação e negociação do orçamento em ciclos anuais, ainda resvala na influência política da 

alocação de recursos, que neste trabalho não será abordado. Pretende-se pontuar que a força política 

utilizada na alocação e realocação de recursos traz um impacto forte no desenho das políticas públicas 

e na necessidade de sua mudança. 
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3. MONITORANDO O IMPACTO DE MUDANÇAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS 

Se as mudanças de políticas públicas tiverem sucesso, seus impactos então podem ser 

evidenciados pela transformação de comportamentos, melhoria na eficácia da prestação de serviços 

públicos ou produção e uso de recursos de forma mais racional. 

Muitas das mudanças em políticas públicas se dão a longo prazo e seus benefícios e 

impactos não se apresentam imediatamente. Isso reforça a necessidade e importância de se utilizar 

indicadores de acompanhamento. Monitorar indicadores facilita o processo de correção do desenho da 

implementação da política, evitando ou minimizando seus impactos negativos. Esse trabalho de 

monitoramento tem um papel importante também para cumprir com os propósitos de accountability. 

Monitorar a mudança de políticas públicas requer mecanismos de revisão e avaliação 

periódica, além do acompanhamento da percepção dessas políticas pelas instituições e organizações 

envolvidas, com o passar dos anos. Esse monitoramento deve apontar os resultados obtidos e seu 

tempo de maturação. 

 

4. PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

Para analisar os principais aspectos a respeito da participação dos diversos atores na 

elaboração e implementação de políticas públicas, este trabalho apresenta a seguinte estrutura. Será 

apresentada, a seguir, uma concisa explanação sobre conceitos de participação e alguns dos objetivos 

que os gestores buscam atingir por meio do aumento da participação e em que momento a influência 

externa se dá na implementação. Em seguida, será desenvolvido sobre a forma e os objetivos porque 

se realiza a participação, em sua dimensão operacional. O segundo aspecto indicará os diferentes 

mecanismos de participação, abrangendo desde a gestão da informação até o empoderamento 

(empowerment). Importante também mencionar, como outra parte desta análise, uma questão que 

envolve o problema do equilíbrio ideal da participação e suas justificativas.  

4.1. CONCEITO DE PARTICIPAÇÃO 

A intenção de trazer apenas um conceito dentre os vários e dos variados aspectos sobre 

participação sem ignorar que há diferentes significados na literatura sobre o conceito. O Banco 

Mundial (1996) adota participação como “um processo através do qual os stakeholders influenciam e 

compartilham o controle sobre o desenvolvimento de iniciativas e das decisões e dos recursos que os 

afeta.” 
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Para complementar o conceito sobre participação vale adicionar aspectos do “Quem, O 

Quê e Como”, pela categorização e detalhamento, uma vez que queremos aplicá-lo ao objeto deste 

trabalho, com base no conteúdo desenvolvido por Kulibaba (1996). Para mudança em políticas 

públicas, os atores participantes normalmente podem ser categorizados em: representantes de 

instituições do Governo Federal, de governos estaduais e municipais. Além disso, são parte dessa 

relação de potenciais stakeholders: os atores do setor privado e demais organizações (associações e 

entidades de classe, organizações religiosas, partidos políticos, entre outros) e sociedade civil 

organizada. Líderes de opinião, doadores internacionais e provedores de assistência técnica também 

podem fazer parte desses grupos de influência. 

A questão do “O Quê” trata dos tipos de participação e da sequência, com níveis 

diferentes de engajamento. Na mesma linha, o “Como” detalha os aspectos qualitativos da 

participação. Essa dimensão participativa é útil para classificar o nível mais passivo ou ativo de 

interações. As classificações se estendem pelas categorias compartilhamento de informações, consulta, 

colaboração, decisão conjunta e delegação (empowerment), que serão detalhadas a seguir: 

Tipos de participação: 

1) Compartilhamento de informações: fluxo de informações de mão única. 

Objetiva manter informados os diversos atores, promovendo transparência e apoiando a 

construção de legitimidade. Possui como stakeholders de agentes governamentais ao público 

em geral. Exemplos de conteúdo são a divulgação de documentos oficiais, artigos de 

imprensa, acadêmicos, pronunciamentos, pesquisas de opinião etc. 

2) Consulta: fluxo de informação de mão-dupla e intercâmbio de pontos de 

vista. Consulta envolve compartilhamento de informações que inclua reação da outra parte. 

Como exemplo, pode-se citar participação em grupos focais, mesas redondas, audiências 

públicas etc. 

3) Colaboração: atividades conjuntas em que o motivador convida outros grupos 

a se juntarem, porém mantém a autoridade da tomada de decisão e controle de todo processo 

de influência. A colaboração, além de colher retorno de outros atores externos, imprime parte 

de seus conteúdos na solução de questões, no desenho de novas políticas públicas, 

monitoramento e avaliação etc. 

4) Decisão conjunta: colaboração em que há compartilhamento do controle 

sobre as decisões tomadas. A decisão conjunta é útil quando o conhecimento, capacidade e 

experiência dos atores externos são fundamentais para atingimento dos objetivos de políticas 

públicas. Exemplos são as comissões conjuntas, as parcerias público-privadas – PPPs, e os 

conselhos consultivos. 
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5) Delegação (empowerment): transferência de controle sobre a tomada de 

decisão, recursos e atividades do originador aos outros stakeholders. A delegação acontece 

quando atores externos agem de forma autônoma para conduzir suas próprias políticas, sem 

interferência ou envolvimento governamental. São exemplos os comitês locais de recursos 

naturais, algumas formas de parcerias etc. 

Essas categorias acima expostas foram construídas por alguns autores estadunidenses, e 

sumarizadas por Brinkerhoff (2002), e expõem algumas formas de trazer mais sustentação aos estudos 

sobre de tomadas de decisão e participação em políticas públicas. 

4.2. OBJETIVOS DA PARTICIPAÇÃO 

Quando se trata de relacionar quais são os objetivos da participação junto ao desenho das 

políticas públicas, podem ser resgatados alguns conceitos de Bhatnagar e Williams (1992). Para ele os 

objetivos da participação são, predominantemente, em benefício dos novos grupos entrantes desde que 

tenham uma capacidade maior de implementação ou sustentabilidade de uma nova política.  

Em um segundo conjunto de objetivos, desenvolvido por Picciotto (1995), destaca-se o de 

assegurar e melhorar uma implementação de sucesso de uma política pública e uma melhor entrega de 

serviços públicos. Isso se relaciona com melhor efetividade, distribuição de custo e eficiência. 

Um terceiro conjunto de estudos sobre objetivos da participação resume a necessidade de 

aumentar o apoio, a legitimidade, a transparência e a interação com um público em relação à 

determinada política pública. Trata-se, sobretudo, de discutir a governança democrática, ilustrado pelo 

compartilhamento de informações. Quando uma política é elaborada de forma fechada, aumentam-se 

as suspeitas sobre critérios de decisão e beneficiados. Abrir o processo ao escrutínio externo traz não 

só transparência, mas um convite à participação e assim a maior legitimidade. Esse foi o argumento 

desenvolvido por Hyden (1992) em que a incorporação da participação traz benefícios, sobretudo se os 

diretamente impactados fizerem parte da tomada de decisão. 

4.3. JUSTIFICATIVA DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 

A participação pública no desenho e na implementação de políticas públicas pode ser 

tanto uma ferramenta ao sucesso na sua execução, como também, caso se dê de forma desetruturada, 

pode levar a confusão, trazendo ruído e deturpando resultados esperados. 

No momento em que há argumentos estruturados e justificáveis, dos pontos de vista 

técnico, social, político e econômico, propostos na participação da sociedade civil organizada, é 

importante também reconhecer seus limites. Exemplos disso são as expectativas altas criadas em torno 

de seus resultados na influência de políticas. Quando busca-se trazer mais participação em prol de uma 
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maior legitimidade, traz-se também maior complexidade em gerenciar os variados atores que passam a 

influenciar o desenho e a implementação dessas políticas. 

Nesse contexto, e do ponto de vista do gestor público, talvez valha a pena ter em 

consideração questões básicas que justificariam ou não, completa ou parcialmente, ter o envolvimento 

de grupo(s) da sociedade civil organizada. 

Esses pontos foram explorados nos estudos de Jennifer Coston(1998) e podem ser 

resumidos na forma de custos e benefícios do aumento da participação pública em políticas públicas. 

A autora relaciona questões que valeriam ser exploradas tais como, se o aumento da participação vai 

aumentar o conteúdo técnico da política pública elaborada ou mesmo de sua legitimidade. Outra 

questão residiria no fato de ter ou não o apoio de stakeholders externos e o quanto isso seria adequado 

e necessário. A autora levanta um terceiro ponto, sobre benefícios de se incluir ou não novos grupos 

no debate e como isso pode impactar os resultados almejados. Questões como o conflito na 

participação desses grupos e os recursos que incorrem nessas discussões adicionais são outros 

interessantes pontos levantados e que valem pela percepção das dificuldades em gerenciar esse 

processo tão complexo de elaboração, implementação e reforma de políticas públicas. 

Sem a intenção de esgotar o tema, sobretudo em se tratando de uma interessante 

discussão sobre a relação dos conceitos participação e democracia, vale reafirmar a importância que 

esse debate assume na implementação das políticas públicas. Isso inclui tanto o papel técnico, de 

conteúdo, como o papel de processo, pelo qual se dá o encaminhamento do formato final de uma 

política. Sobre o papel de processo, a participação é central para o alinhamento entre Estado e 

sociedade, em uma governança democrática. Esse alinhamento, que se dá por ajustes e melhorias nas 

políticas governamentais, influenciam o cenário político e estrutural no contexto de uma 

implementação, aumentando a pressão por mais transparência, prestação de contas e reponsabilidade 

aos cidadãos. 

 

5. MAPA POLÍTICO-INSTITUCIONAL  

Políticas públicas, tal qual a que será estudada no trabalho, precisam de amplo 

apoio e recursos para terem sucesso em sua implementação. Para obter esse apoio na 

implementação e/ou na reforma dessas políticas, as partes interessadas precisam convencer os 

diversos públicos envolvidos na matéria do valor do objetivo das políticas, da forma que se 

consiga recursos e aplique-os. Do mesmo modo que corporações, sindicatos patronais e de 

trabalhadores e diversas organizações estruturam-se para defender seus interesses em ações 
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que compreendem lobbying, negociações, formação de coalizões etc., também o gestor 

público, na forma do implementador da reforma da política pública, otimiza seu resultado ao 

identificar melhor um mapa político-institucional em que está inserida sua proposta. 

O fato de o reformador da política pública ter a capacidade de perceber ambiente 

político-institucional e de como se dá a tomada de decisão pode apoiá-lo a desenvolver 

estratégias para aumentar as chances de sucesso. 

O propósito dessa pequena parte do estudo é fazer uma breve exposição sobre a 

utilidade em elaborar um mapa político-institucional e discorrer sobre suas interpretações. 

Pensar, além disso, em como utilizar informações dele extraídas para apoiar os reformadores 

de políticas públicas, aprimorando assim suas estratégias de interação com diversos públicos, 

considerando as variáveis políticas e institucionais. 

O propósito deste tipo de ordenação é organizar a informação sobre as forças 

políticas envolvidas no debate de temas e das políticas públicas, para apoiar a tomada de 

decisão dos reformadores. Um mapa, tal como proposto em Lindenberg e Crosby (vide figura 

abaixo), independentemente da forma de sua representação gráfica tem como função facilitar 

a visualização de vulnerabilidades, da existência de coalizões, do nível de autoridade e 

influência sobre determinados temas, indicando a capacidade de implementação dos vários 

atores envolvidos e, por último, indicar a evolução de uma política pública. 

Apesar de este ser um exercício de captar apenas um momento, considerando que 

o contexto político é de constante mudança, faz sentido procurar uma referência, ainda que 

limitada, para buscar a simplificação de complexos cenários políticos. Desta forma, e como o 

governo é o foco principal, pois assume o papel de regulador, ele permanecerá no centro e o 

restante da sociedade em seu entorno (vide figura abaixo).  

O eixo vertical está organizado nos diferentes tipos de atores políticos 

caracterizados como atores internacionais, setores sociais, partidos políticos e grupos de 

pressão. Sua classificação relaciona-se com o grupo de pressão que cada um tem frente ao 

governo. O apoio ao governo pode variar de acordo com cada núcleo de apoio ou segmento 

ideológico. Em contraposição, estão a oposição legal e aquela mais radical, antissistema. 

Novamente, a limitação desse modelo é a falta de dinamismo, porém uma 

justaposição de variados momentos dos atores no mapa também pode fornecer indícios 
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interessantes na análise individual ou dos stakeholders ou mesmo em suas formas de 

coalização. 

Figura 01 – Mapa Político-Institucional 

 
OPOSIÇÃO (esquerda) APOIADORES OPOSIÇÃO (direita) 

ATORES 

INTERNACIONAIS 

       

POSIÇÃO ANTISSISTEMA OPOSIÇÃO 

LEGAL 

APOIO 

IDEOLÓGICO 

NÚCLEO 

DE APOIO 

APOIO 

IDEOLÓGICO 

OPOSIÇÃO 

LEGAL 

ANTISSISTEMA 

 

GOVERNO 

SETORES SOCIAIS        

PARTIDOS 

POLÍTICOS 

       

GRUPOS DE 

PRESSÃO 

       

Fonte: BRINKERHOFF, 2002. 

Detalhamento sobre os atores políticos 

1) Governo: o mais importante e central ator político, responsável por 

decidir acerca de conflitos e demandas sociais. Independentemente de ser ou não uma 

figura legítima e eleita, assume, antes de tudo, o papel final de um árbitro. 

2) Atores internacionais: similar aos grupos de pressão, porém 

representam interesses de fora do país. São exemplos empresas multinacionais, 

representações estrangeiras, ONGs internacionais, organismos financiadores 

internacionais etc. 

3) Setores sociais: são os grandes grupos que compartilham características 

e afinidades, como trabalhadores urbanos, classe média, industriais, minorias 

representadas etc. São particularmente relevantes em períodos eleitorais. 

4) Partidos políticos: grupos compostos por vários setores sociais com o 

objetivo de influenciar políticas públicas pelo exercício diretor de instrumentos de 

poder, com influência sobre o processo eleitoral. 

5) Grupos de pressão: grupos que compartilham posicionamentos pela 

defesa de interesses e influenciam políticas públicas, como parte legítima e impactada 

por regulações. 

Posicionamento dos atores: apoio e oposição 
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1) Núcleo de apoio: grupos de fundamental importância para manter o 

governo no poder e garantir sua autoridade na decisão. Inclui membros da burocracia, 

partidos políticos no poder, militares etc. 

2) Apoio ideológico: grupos que apoiam o governo, porém menos 

comprometidos que o grupo Núcleo de apoio. Incluem as coalizões menores e 

heterogêneos grupos de pressão. 

3) Oposição legal: grupos em desacordo com as políticas públicas do 

atual governo, porém em linha com as regras do sistema político. Partidos políticos e 

grupos de pressão articulados são exemplos. 

4) Oposição antissistema: grupos que não só são contra as políticas de 

governo, como também se opõem ao sistema como um todo. Guerrilhas, grupos 

radicais de pressão são exemplos. 

Considerando essas duas dimensões acima, posicionam-se os atores, que ainda 

podem ser dispostos entre direita e esquerda, a depender de suas ideias mais progressistas ou 

mais conservadores, mais ou menos intervencionistas, e assim por diante, dentro dos 

conceitos dicotômicos possíveis de serem enquadrados. 

Diversas interpretações e inferências podem ser feitas com base no retrato e na 

dinâmica desses atores. O modelo exposto tem valia, ainda que não seja uma ferramenta pela 

previsibilidade por revelar de antemão concentrações de apoio, concentrações de grupos em 

categorias ideológicas e o custo governamental e dos reformadores para mobilizar grupos 

envolvidos. 

A quantidade de grupos na oposição e seu grau de engajamento com 

posicionamentos também podem ser extraídos, assim como as alianças em formação e 

constituídas. Trata-se enfim de mais uma ferramenta, e sua utilidade reside na qualidade do 

posicionamento dos diversos atores, sua atualização e a extração de inferências. 

Como parte das ferramentas que podemos usar para apoiar o entendimento do 

cenário político-institucional, a análise dos atores envolvidos, ou stakeholders, é de 

fundamental importância por conta dos papéis assumidos por cada um deles. Essa análise 

auxilia não só àqueles que pleiteiam a reforma de uma política pública, mas também àqueles 

que primeiramente a elaboraram. 
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6. O IDDD E A REDE DE JUSTIÇA CRIMINAL 

O Instituto de Defesa ao Direito de Defesa é uma Organização não 

Governamental e se descreve como 

(...) uma organização da sociedade civil que trabalha pelo fortalecimento do 

Direito de Defesa. A missão do IDDD é fomentar na sociedade e em instituições 

do Estado a idéia de que todos têm direito a ter uma defesa de qualidade, de ter 

ao seu lado o princípio da presunção da inocência, de ter pleno acesso à 

Justiça, de ter um processo justo e de cumprir a pena de forma digna. Tudo isso 

independentemente da classe social, de ser culpado ou inocente, ou do crime de 

que está sendo acusado. O que buscamos é criar um espírito de maior tolerância 

na sociedade
1
. 

Como o nome enuncia, o direito a defesa é o mote de atuação 

dessa ONG que consubstancia seus objetivos através das seguintes ações: 

o Assistência judiciária gratuita – celebração de convênios gratuitos 

com a Defensoria Pública e mutirões carcerários; 

o Educação em direitos dentro e fora do cárcere; 

o Sensibilização pela cultura – Concurso cultural dentro dos 

presídios, formação de bibliotecas, realização de documentários; 

o Articulação de políticas públicas perante executivo, legislativo e 

judiciário - formulação de propostas legislativas, propositura de ações judiciais (ação civil pública, 

amicus curiae, etc), participação em audiências públicas, manifestações sobre assuntos relacionados à 

Justiça Criminal, bem como seu acompanhamento, fiscalização e implementação. 

A Rede de Justiça Criminal, por sua vez, foi criada em 2010 e 

reúne diversas organizações da sociedade civil que abordam o tema da prisão provisória no 

Brasil. Segundo a Rede de Justiça Criminal, a audiência de custódia é uma de suas agendas 

prioritárias e deve possibilitar o encontro entre a pessoa presa e o juiz, por entender que é um 

mecanismo de prevenção e combate à tortura e para um efetivo controle judicial. 

Nesse sentido, vem ao encontro da demanda da Rede de Justiça 

Criminal e do IDDD o substitutivo ao projeto de lei de Rondolfe Rodrigues na Comissão de 

Constituição e Justiça traz como a principal inovação a audiência de custódia no prazo de 24 

horas. Argumenta o Senador Randolfe Rodrigues: 

                                                           
1
 In. http://www.iddd.org.br/QuemSomos.aspx acessado em 29/07/2014 

http://www.iddd.org.br/QuemSomos.aspx
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Temos por imprescindível que, na oportunidade de apresentação do 

preso ao juiz, este verifique se foram respeitados seus direitos 

fundamentais, devendo adotar medidas para sua preservação, bem assim 

para apurar eventual violação. Além disso, nessa oitiva, que deverá ser 

efetivada na presença do promotor de justiça, o preso deverá estar 

acompanhado de seu advogado ou de defensor público. 

A rede de justiça criminal, por sua vez, elenca dez razões para aprovar o projeto 

de lei que institui a audiência de custódia
2
, das quais, destacam-se as seguintes: 

1. Pacto de San José da Costa Rica: também 

conhecido como convenção de Direitos Humanos, foi assinado em 22 de 

novembro de 1969. O pacto foi ratificado pelo Brasil em 1992 e é fundamentado 

na Declaração Universal de Direitos Humanos. 

Conforme o art. 7º do referido tratado: toda pessoa presa, detida ou retida deve 

ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a 

exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em 

liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a 

garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo
3
. 

2. Segundo a rede de justiça criminal, a audiência de 

custódia “é instrumento eficaz para a obtenção e verificação de informações 

precisas sobre os procedimentos policiais, evitando que maus tratos e práticas de 

extorsões continuem a ocorrer impunemente”
4
. 

A expectativa da realização de audiência de custódia em 24 horas se justifica pela 

lembrança recente do acusado e das testemunhas, por inibir possíveis pressões e torturas 

físicas e psicológicas possivelmente realizadas por policiais. 

Dadas essas características expostas dos atores, até então, nos compete neste 

trabalho posicionar o IDDD e a Rede de Justiça Criminal no locus político e elaborar 

possíveis caminhos a serem trilhados por essas instituições e seus desafios.  

                                                           
2
 In. http://redejusticacriminal.files.wordpress.com/2013/07/rjc-boletim05-aud-custodia-2013.pdf 

3
In. http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm 

4
 In. http://redejusticacriminal.files.wordpress.com/2013/07/rjc-boletim05-aud-custodia-2013.pdf 
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Em outras palavras, procuraremos responder as questões: quais seriam os desafios 

em agregar a figura da audiência de custódia no processo penal brasileiro? Quais seriam os 

custos envolvidos comparativamente entre a estrutura atual e a proposta? Quais seriam as 

fontes de financiamento e os obstáculos em implementar tal proposta? De que forma outros 

custos relacionados poderiam ser reduzidos? 

Agregando aos argumentos técnicos que discutem o mérito, de que forma pode ser 

monitorado e influenciado o ambiente político-institucional para a implementação da reforma 

nesta política pública? Que ferramentas adicionais seriam úteis ao desenho deste cenário para 

atuação das forças em prol da mudança, lideradas pela Organização Não-Governamental 

(OnG) Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD). 

 

7. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 O problema a ser apresentado nos remete às prisões em flagrante e à consequente 

figura do preso provisório. Para plena compreensão das possibilidades de ação do Instituto de 

Defesa ao Direito de Defesa-IDDD, faz-se necessário discorrer sobre as regras das prisões em 

flagrante, assim como o regramento a que estão submetidos os presos e suas implicações 

práticas e doutrinárias. Portanto, nesse trabalho contextualizaremos a situação através do 

marco legal, apontamentos doutrinários e os impactos da existência do preso provisório. 

A priori, serão apresentadas referências técnicas-legais que servirão não só como 

parâmetro de análise, como também para melhor compreensão do objeto acima abordado. 

 

7.1. REGIMES DE CUMPRIMENTO DE PENA 

O Brasil adota três regimes de cumprimento de pena: a) fechado; b) semiaberto; c) 

aberto, conforme artigo 33, do Código Penal: 

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-

aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo 

necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 

7.209, de 11.7.1984) 

        § 1º - Considera-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art33
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        a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança 

máxima ou média; 

        b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, 

industrial ou estabelecimento similar; 

        c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou 

estabelecimento adequado” 

O Código Penal não traz em seu bojo as especificidades de cada regime.  

Contudo, o sistema é completado pela Lei de Execuções Penais, que elenca as características 

que cada unidade prisional deve apresentar para o acolhimento de presos, de acordo com o 

regime de penas fixado na sentença.  

Assim, o preso provisório, que é o destinatário da política pública aqui analisada, 

aguarda o julgamento de seu processo em unidade prisional com características arquitetônicas 

e procedimentais equivalentes a uma penitenciária, destinada aos presos no regime fechado. 

 

7.2. O PRESO PROVISÓRIO NO BRASIL    

O Brasil atingiu recentemente a posição de 3ª maior população carcerária do 

mundo, segundo dados do Centro Internacional de Estudos Prisionais, do King’s College, de 

Londres. Deste universo 32% são de presos provisórios, ou seja, aqueles que estão 

aguardando o julgamento, cautelarmente, em uma unidade prisional. 

Segundo o último censo carcerário realizado pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) a população carcerária do Brasil hoje é de 563.526 presos. 
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Tabela 1 - Diagnóstico de pessoas presas - CNJ
5
 

UF 

População 

Carcerária 

(M/F) 

CNIEP14 

%Presos 

Provisórios 

Capaci-

dade 

(Vagas) 

Déficit 

(Vagas) 

Presos  em 

prisão 

domiciliar 

Total de 

presos 

(população 

carcerária 

+ prisão 

domiciliar) 

Déficit de 

Vagas c/ 

presos 

domiciliares 

Novos % de 

presos 

provisórios 

AC 4.320 27% 2.487 1.833 198 4.518 2.031 26% 

AL 2.531. 55% 1.813 718 480 3.011 1.198 47% 

AM 5.276 63% 3.615 1.661 441 5.717 4.056 57% 

AP 2.523 30% 1.609 914 1.662 4.185 2.576 18% 

BA 13.913 64% 10.712 3.201 484 14.397 3.685 62% 

CE 15.447 59% 11.015 4.432 847 16.294 5.279 56% 

DF 13.200 26% 6.629 6.571 6.277 19.477 12.906 17% 

ES 15.548 43% 12.869 2.679 27 15.575 2.706 43% 

GO 12.059 53% 8.361 3.698 1.058 13.117 4.756 49% 

MA 6.315 57% 5.501 814 2.226 8.541 3.040 42% 

MG 57.498 49% 36.098 21.400 10.954 68.452 32.354 41% 

MS 13.513 31% 7.357 6.156 775 14.288 6.931 30% 

MT 10.321 52% 6.632 3.689 1.067 11.388 4.756 48% 

PA 12.172 43% 8.343 3.738 1.007 13.179 4.745 40% 

                                                           
5
 In. http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_correcao.pdf 
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PB 9.270 38% 5.892 3.378 8 9.278 3.386 38% 

PE 30.149 50% 8.956 21.193 175 30.324 21.368 50% 

PI 3.240 68% 2.780 460 30 3.270 490 68% 

PR 28.309 41% 23.680 4.627 1.347 29.656 5.974 39% 

RJ 35.611 38% 29.037 6.574 1.842 37.453 8.416 37% 

RN 6.842 34% 5.625 1.217 131 6.973 1.348 34% 

RO 7.647 20% 4.981 2.693 2.247 9.921 4.940 16% 

RR 1.676 41% 1.218 458 99 1.775 557 39% 

RS 27.336 37% 21.063 6.273 3.177 30.513 9.450 33% 

SC 16.366 30% 11.589 4.777 14.472 30.838 19.249 16% 

SE 4.666 76% 2.841 1.825 3.646 8.312 5.471 43% 

SP 204.946 35% 114.798 90.448 92.150 297.096 182.598 24% 

TO 2.805 46% 1.927 878 1.110 3.915 1.988 33% 

Total 563.526 41% 357.219 206.307 147.937 711.463 354.244 32% 

Conforme podemos observar, houve diminuição do percentual de presos 

provisórios no Brasil, que era de 41% do total. Tal diminuição se deu pela mudança da 

metodologia adotada pelo Conselho Nacional de Justiça, que passou a considerar no cômputo 

total o número de presos que estão em regime albergue domiciliar (regime aberto). Tal 

regime, a despeito de ser considerado juridicamente uma pena privativa de liberdade, 

conforme art. 33, do Código Penal, não implica a manutenção de estabelecimento de custódia 

sob a supervisão do Estado. Na verdade, nem o Estado de São Paulo - nosso recorte da 

pesquisa de dados - nem nenhum Estado da federação se aparelharam para a construção de 
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casas de albergados ou estabelecimentos equivalentes, próprios para abrigar presos neste tipo 

de regime, conforme manda a lei. Logo, como forma de compatibilizar o direito dos presos 

progredidos ao regime aberto e a omissão do Estado, o Poder Judiciário tão somente impõe o 

dever de estes sentenciados se recolherem em suas residências no período noturno, usando por 

analogia o art. 117, da Lei de Execuções Penais
6
. 

Da análise dos dados colhidos pelo censo é possível observar distorções em 

muitos Estados da Federação. Alguns deles apresentam uma cultura de aprisionamento 

preventivo exacerbada, como por exemplo, o Estado de Sergipe, que de acordo com a nova 

metodologia, passa de 76% para 43% de presos provisórios. Isso quer dizer, à exceção dos 

apenados que o Estado não tem obrigação de custódia, 76% cumprem pena sem 

sentenciamento. 

O Estado de São Paulo, que representa a maior população carcerária do Brasil, 

tem de acordo com o estudo 204.946 presos. Deste universo, perante a metodologia anterior, 

35% eram de presos provisórios. Já com a nova metodologia a cifra passa para 24%, o que, 

como dito, não representa mudança factual nenhuma. 

O uso excessivo da prisão provisória gera distorções no sistema prisional. 

Conforme anunciado anteriormente, a unidade de custódia para presos provisórios guarda 

características arquitetônicas equivalentes àquelas destinadas aos presos em regime fechado. 

A despeito disso, em que pese se tratar de presos que ainda não sofreram uma sentença 

condenatória, logo protegidos pelo princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, 

LVII, da CF), os rigores da prisão provisória são, inclusive, maiores que o regime fechado.  

Aos presos em prisão provisória não são extensíveis todos os direitos facultados 

aos que se encontram em regime fechado, como exemplo, não lhes é lícito a formulação de 

benefícios legais como progressão, livramento condicional, indulto e comutação de penas e é  

aqui que se encontra ponto fulcral da política pública analisada. 

                                                           
6
 Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular 

quando se tratar de: 

I - condenado maior de 70 (setenta) anos; 

II - condenado acometido de doença grave; 

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 

IV - condenada gestante. 
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É possível observar que o preso em regime fechado tem constantemente 

reavaliada sua situação prisional, de ofício pelo juiz ou pela provocação das partes para que 

aquele se manifeste sobre o cabimento dos benefícios acima referidos. A legalidade da prisão 

é avaliada cotidianamente e tal fato não ocorre com o preso provisório.  

Após a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sem o requerido 

contato pessoal do juiz com o acusado, aquele não é obrigado a reavaliar a necessidade de 

manutenção da prisão provisória, ainda que em tese seja possível fazê-lo. Quase a totalidade 

dos processos tramita sem a presença física do réu, que terá seu primeiro contato com o juiz 

na audiência de instrução e julgamento, quando será colhido seu interrogatório e proferida a 

setença. 

Tais afirmações evidenciam a seriedade da restrição da liberdade a título 

provisório, que não pode ocorrer à revelia da parte mais importante do processo: o acusado.  

Oportuna a lição de Machado(2013)
7
 que reconhece no réu a pessoa mais fraca na relação 

processual, logo deve estar cercado de todas as garantias possíveis.  

7.3. USO DA PRISÃO COMO INSTRUMENTO DE EXCLUSÃO 

O uso indiscriminado da prisão provisória apontada pelo censo do Conselho 

Nacional de Justiça evidencia um lado nefasto da pena de prisão: o seu caráter retributivo. 

Segundo Roxin (1997): 

“A teoria de retribuição não encontra sentido da pena na perspectiva de 

algum fim socialmente útil, senão em que mediante a imposição de um 

mal merecidamente se retribui, equilibra e expia a culpabilidade do autor 

pelo fato cometido.”
8
 

A pena aplicada antecipadamente quando um cidadão aguarda seu julgamento 

preso é, então, instrumento de expiação ao agente, sem qualquer justificativa no plano 

jurídico-penal, pois age de forma totalmente independente do seu efeito social. A pena que 

tem funções integradoras e intimidadoras na medida em que aflora no seio social a 

necessidade de respeito a valores pré-concebidos e gera um desestímulo a comportamentos 

desviados, no caso em espécie, serve tão somente como forma de segregação de pessoas.  

                                                           
7
 MACHADO, Antonio Alberto. Curso de Processo Penal, 5ª edição, ed. Atlas, pág. 179 

8
 ROXIN, Claus. Derecho penal – Parte general, t. !, p. 81-82 
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Segundo o teólogo Johannes Gründel (1973), citado por Francisco de Assis 

Toledo, a pena não teria tão somente caráter retributivo: 

“Quase sempre a culpa do delinqüente é o resultado de uma forma 

conjunta de viver e das relações com o mundo que o rodeia; fracassos 

próprios e alheios se entrelaçam aí de maneira incrível. Por isso não se pode 

evitar que o deliqüente, quando é castigado, faça também penitência e 

reparação pela culpa dos outros. Quando se tem isto em conta a obrigação 

da comunidade torna-se mais clara para se esforçar mais e mais pela 

reaceitação e reincorporação do deliqüente (e de sua parte por uma 

reparação). Por isso a comunidade não tem apenas o direito de castigar, mas 

até o dever de realizar o castigo de tal maneira que não impeça uma 

ressocialização.”9 

Francisco de Assis Todelo (2007), que foi relator da reforma do Código de Penal 

de 1984, concorda com o teólogo e afirma: 

“...a pena justa será somente a pena necessária (Von Liszt) e, não mais, dentro de um 

retributivismo kantiano superado, a pena-compensação do mal pelo mal, segundo o velho 

princípio do talião. Ora, o conceito de pena necessária envolve não só a questão do tipo de 

pena como o modo de sua execução. Assim dentro de um rol de penas previstas, se uma certa 

pena apresentar-se como apta aos fins da prevenção e da reparação do infrator para o retorno 

ao convívio pacífico na comunidade de homens livres, não estará justificada a aplicação de 

outra pena mais grave, que resulte em maiores ônus para o condenado.”
10

 

Portanto, a prisão provisória se usada de forma indiscriminada não alcança os fins 

perseguidos pelo direito. A medida de ser bem calibrada e adstrita aos fundamentos legais que 

a autorizam. Os dados apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça nos dá uma boa ideia 

de como o instituto vem sendo ao arrepio da lei e da teoria geral do direito.  

7.4. PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NO NEOCONSTITUCIONALISMO 

Impossível dissociar medidas que visam aprimorar o sistema de garantias legais 

sem pensar no papel que o Poder Judiciário deve assumir no cenário do 

neoconstitucionalismo. O amplo sistema de liberdades públicas inaugurado com a 

Constituição Federal de 1988 colocou o Poder Judiciário como destinatário de demandas 

sociais, especialmente aquelas assumidas e não cumpridas pelo Estado. Este papel de 

                                                           
9
 GRÜNDEL, JOHANNES, Temas atuais de teologia moral, p. 232 

10
 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal, Ed. Saraiva, pág. 70. 
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protagonista lhe impôs um dever de agir que, contudo, deve ser exercido nos limites fixados 

pela Lei.  

Casara e Melchior (2013) advertem que a ciência processual penal não é neutra e 

sempre existe a possibilidade de opções de natureza política. Quando isso ocorre, o ativismo 

judicial pode dar ensejo ao abuso da violência institucional. Tal afirmação é corroborada pelo 

excessivo uso da prisão preventiva como instrumento de expiação do agente. Ao juiz não é 

lícito, então, se arvorar na função de auxiliar da Secretaria de Segurança Pública.  

Diuturnamente a população é bombardeada com um discurso repressivo fundado 

no medo. O medo, inclusive, está na base das teorias justificadores da pena. Isto, aliado ao 

ativismo judicial, legitima políticas públicas que apontam para o recrudescimento do sistema 

punitivo penal. Não é outro o pensamento de Casara e Melchior (2013): “Em suma, a 

arquitetura do medo legitima a formulação de políticas públicas centradas no discurso da 

emergência, possibilitando a formação de um ambiente social que depende da identificação 

dos fatores de risco.” 

A eclosão deste “direito penal do inimigo” justifica teorias que pregam o 

recrudescimento de penas e cerceamento de garantias processuais. Este discurso é facilmente 

captado pela população em geral, crente que conflitos sociais serão sanados com a ampliação 

da área de atuação do direito penal e dá ensejo a formulação de micropolíticas públicas de 

repreensão. Assim concluem Casara e Melchior (2013): “Diante da crise do capitalismo (que 

gerou uma multidão de indivíduos que não interessam ao sistema de produção e à sociedade 

de consumo) e do consequente aumento das tensões sociais, a economia do controle social 

parece não conseguir prescindir dos poderes militar, policial, penitenciário e, por óbvio, da 

atuação do juiz penal para gerir o medo. Por isso, a resistência ao ativismo judicial em matéria 

penal é tão dolorosa e sempre objeto de críticas”. 

7.5. NOVO MODELO PROCESSUAL 

O modelo proposto pelo IDDD nunca foi testado no Brasil. Porém, é possível 

promover um diálogo entre algumas alterações legislativas promovidas no processo penal que 

podem aclarar certas nuances do novo procedimento. 

O projeto de lei do senado nº 554/2011 busca alterar o atual procedimento adotado 

para as prisões em flagrante, instituindo a audiência de custódia. Segundo o dicionário 
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Aurélio, flagrante significa: “1. Ardente, acalorado, inflamado...”
11

. Pressupõe uma relação 

de imediatidade entre o fato e seu conhecimento pelas autoridades policiais. 

Faz-se importante, inicialmente, resgatar as bases históricas do instituto do 

flagrante. O Código de Processo Penal (CPP), que data do ano de 1941, teve como paradigma 

o Código de Processo Penal italiano, elaborado durante o regime fascista. O código brasileiro 

foi concebido pelo Ministro Francisco Campos, em pleno regime autoritário do Estado Novo, 

o qual já havia sido encarregado por Getulio Vargas de redigir a Constituição Federal de 

1937, chamada por muitos de “polaca”, pois se baseava na Constituição polonesa, que 

centralizava enormes poderes nas mãos do presidente. 

Este cenário, como não poderia deixar de ser, favoreceu sobremaneira uma cultura 

inquisitória e policialesca, que se fundava antes de tudo na culpabilidade do agente. O jurista 

Eugênio Pacelli de Oliveira
12

 destaca este rigor punitivo e observa que a redação original do 

art. 312 e 596, ambos do CPP, impunham a prisão preventiva obrigatória para crime com pena 

máxima igual ou superior a oito anos, bem como vedava a apelação em liberdade, ainda que a 

sentença fosse absolutória. 

Até o ano de 1977 era decorrência necessária da prisão em flagrante que o réu 

aguardasse o julgamento preso. As únicas exceções eram os crimes em que fosse permitido 

livrar-se solto, aquelas em que fosse admissível fiança e, por fim, aquelas em que fosse 

evidente que o acusado agiu amparado por alguma excludente da ilicitude.  

A Lei nº 6.416/77 alterou o Código de Processo Penal para prever que a 

manutenção da prisão em flagrante deve decorrer de efetiva necessidade, sendo incabível 

quando não ocorrer qualquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva.  

A prisão em flagrante atualmente encontra respaldo jurídico no art. 302, do 

Código de Processo Penal (CPP), que preceitua: “considera-se em flagrante delito quem: I - 

está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela 

autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da 

infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que 

façam presumir ser ele autor da infração.” 

                                                           
11

 Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, Editora Positivo, 5ª edição, pag. 953. 
12

 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal, pág 422. 



29 
 

A despeito de algumas alterações pontuais promovidas no código processual, 

certo é que esta cultura reacionária continuou a se perpetuar nas cortes penais. Até pouco 

tempo a prisão provisória se apresentava como a primeira alternativa diante da prisão em 

flagrante. Dava-se tão somente uma relação de causa e efeito, assim, cometido o crime 

acarretaria a prisão provisória. 

Este cenário começou a mudar principalmente pela atuação do Conselho Nacional 

de Justiça. Após a edição da resolução nº 66, de 27 de janeiro de 2009
13

, se estabeleceu a 

obrigatoriedade de o juiz justificar a decisão que mantém a prisão em flagrante e converte em 

prisão preventiva, bem como analisar eventual cabimento de liberdade provisória ou 

relaxamento da prisão ilegal.  

O novo rito procedimental foi encampado pelo ordenamento jurídico com a 

promulgação da Lei 12.403, de 04 de maio de 2011. Entre outras considerações, não só impôs 

ao juiz a obrigatoriedade de justificar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em 

preventiva, como também previu amplo rol de medidas substitutivas à prisão
14

.  

As reformas do Código de Processo Penal se deram de forma pontual e 

dissociadas de outras alterações igualmente importantes. É possível citar a edição das leis nº 

                                                           
13

 Preceitua o art. 1º, da resolução 66, do CNJ: “Art. 1° Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, 

imediatamente, ouvido o Ministério Público nas hipóteses legais, fundamentar sobre: (Redação dada pela 

Resolução nº 87, de 15 de setembro de 2009); I - a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, 

quando a lei admitir; II - a manutenção da prisão, quando presentes os pressupostos da prisão preventiva, 

sempre por decisão fundamentada e observada a legislação pertinente; ou III - o relaxamento da prisão ilegal.” 
14

 Preceitua o Art. 319, do CPP: São medidas cautelares diversas da prisão: (Redação dada pela Lei nº 12.403, 

de 2011). 

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar 

atividades; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).  

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, 

deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; (Redação 

dada pela Lei nº 12.403, de 2011).  

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva 

o indiciado ou acusado dela permanecer distante; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).  

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a 

investigação ou instrução; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).  

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha 

residência e trabalho fixos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).  

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando 

houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).  

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, 

quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de 

reiteração; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).  

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a 

obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; (Incluído pela Lei nº 

12.403, de 2011).  

IX - monitoração eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/12203-resolucao-no-87-de-15-de-setembro-de-2009
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/12203-resolucao-no-87-de-15-de-setembro-de-2009
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11.690/2008 e 11.689/2008 que alteraram as normas relativas ao procedimento do Tribunal do 

Júri, leis nº 11.719/2008 e 11.900/2009, que alteraram o rito processual para simplificá-lo e 

torná-lo mais célere.  

Contudo, o PLS 554/2011, que prevê a introdução da audiência de custódia no 

processo penal brasileiro, tramitou de forma separada e ainda aguarda aprovação pelo 

Congresso Nacional.  

A introdução desta ferramenta no sistema processual, além de dar cumprimento a 

obrigações internacionais assumidas pelo governo brasileiro
15

, irá ao encontro da legislação 

adotada na maioria dos países ao redor do mundo. Ademais, abrirá uma janela de 

oportunidade para combater práticas de tortura e para um efetivo controle judicial das prisões 

em flagrante.  

A Convenção Americana de Direitos Humanos
16

 ratificada pelo Brasil em 1992, 

com a promulgação do Decreto n. 678/92, prevê no art. 7º, 5, que “Toda pessoa presa, detida 

ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade 

autorizada por lei a exercer funções judiciais (...)”. O Pacto Internacional dos Direitos Civis 

e Políticos
17

, ainda neste sentido, assegura no art. 9º, 3, que “ Qualquer pessoa presa ou 

encerrada em virtude de infração penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença do 

juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções (...)”. 

E, duas décadas depois, o Brasil ainda discute no âmbito do legislativo a 

importância da audiência de custódia. 

7.6. INTERROGATÓRIO DO PRESO 

Dentre as alterações na legislação processual penal promovidas nos últimos anos 

uma tem especial relevância para o objeto em estudo. Isto porque alterou o momento 

processual em que ocorria o interrogatório do acusado, que hoje é o único momento de 

contato deste com o juiz.  

                                                           
15

 A Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, a qual o Brasil é signatário, prevê que “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.” (art. 7º) 
16

 Esta convenção também é conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. 

17
 O Brasil aderiu ao tratado com a promulgação do Decreto n. 592/92 
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O interrogatório pode ser conceituado como o ato processual de caráter exclusivo, 

indelegável, pessoal, no qual o juiz competente ouve o acusado pela prática de alguma 

infração penal.  Atualmente é o único momento de contato do réu com o juiz do processo e 

sempre foi tratado como meio de prova. Contudo, a Constituição Federal de 1988 inaugurou 

um novo modelo processual garantista. À luz dos ditames constitucionais o acusado passa a 

ser tratado não como um objeto de prova, mas sim um sujeito de direitos. Assim, o 

interrogatório passa a ser considerado meio de defesa com especial importância para o 

processo penal. Neste sentido se posiciona Lima (2012): “Com a entrada em vigor da Lei nº 

10.792/2003, e, posteriormente, em virtude da reforma processual de 2008, já não há mais 

dúvida quanto à verdadeira natureza jurídica do interrogatório: cuida-se de meio de defesa.”
18

 

A Lei 10.792/2003 alterou o art. 185, do CPP, e previu a necessidade de que a 

audiência de interrogatório se dê na presença do defensor do acusado. Nada mais justo em um 

sistema que se julga acusatório, onde os direitos e liberdades individuais devem ser 

amplamente respeitados e fomentados.  

Ainda no caminho de aperfeiçoamento do sistema, a lei 11.719, de 20 de junho de 

2008, modificou sobremaneira o rito processual penal. Até então era prevista audiência 

exclusiva para interrogatório do réu, que se dava em data anterior à oitiva da vítima e 

testemunhas. A lei em comento postergou o interrogatório para o final da instrução, ou seja, 

após a oitiva das testemunhas, pois assim o acusado poderia exercer sua defesa com plenitude. 

Não é outra a visão de Machado(2013) para quem o interrogatório “é um momento 

privilegiadíssimo para o réu se posicionar no processo, manifestando-se sobre toda a prova 

produzida contra si, num verdadeiro exercício de autodefesa que é, como se sabe, uma 

decorrência do direito de defesa em sentido amplo, assegurado pela CF.” 

A nova legislação também aglutinou toda a instrução processual em audiência 

única. 

Contudo, a despeito da importância e complementaridade, o projeto de Lei nº 

554/2011 tramitou de forma separada das outras minirreformas, apesar de o Brasil ser 

signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos desde 1992, conforme alhures 

exposto. 

                                                           
18

 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, vol. 1, 2ª edição, Ed. Impetus, pág. 934. 



32 
 

8. APONTAMENTOS ESTATÍSTICOS SOBRE A PRISÃO PROVISÓRIA 

O Estado de São Paulo, segundo os últimos dados consolidados do Ministério da 

Justiça
19

, contava em dezembro de 2012 com 210.670 mil presos. Deste universo 18.333 mil 

estão presos pela prática do crime de homicídio, 29.264 mil pela prática de furto simples ou 

qualificado, 68.336 mil pela prática de roubo e 57.130 mil pela prática de tráfico. Este 

montante representa 82,14% do total de presos no Estado. Para fins de análise do 

comportamento do Poder Judiciário frente a esta “massa” carcerária, foi realizada pesquisa 

que analisou 234 processos concluídos após a edição da Lei 11.719/2008 e 249 anteriores a 

esta lei, totalizando 483 processos. Assim, o planejamento amostral foi probabilístico 

estratificado, de acordo com os crimes mais recorrentes nas unidades prisionais. A pesquisa 

analisou os processos até a decisão de primeira instância, momento quando o réu deixa de ser 

preso provisório, seja por sua absolvição ou pela condenação. 

A margem de erro máxima da pesquisa (variáveis de proporção) é de 4,45 pontos 

percentuais, para um intervalo de confiança de 95%. 

Os dados mostram que antes da lei acima referida 81,43% dos presos em flagrante 

aguardam seus julgamentos integralmente reclusos. Após a edição da Lei o número de presos 

em flagrante que permaneceram durante o julgamento presos subiu para 82,91%. Essa 

mudança não é estatisticamente significante, dada a margem de erro obtida pelo levantamento 

amostral. 

 Percentual de acusados presos em flagrante que 

aguardaram o julgamento reclusos 

Antes da Lei 11.719/2008 81,43% 

Depois da Lei 11.719/2008 82,91% 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Entretanto, podemos apontar os problemas referentes a morosidade da justiça, 

estudado por Adorno(2007). Este estabelece, através do código de processo penal, a 
                                                           
19

 In: http://portal.mj.gov.br/main.asp?View=%7BD574E9CE-3C7D-437A-A5B6-

22166AD2E896%7D&Team=&params=itemID=%7B73D32EC4-06E3-4E17-BE46-

E0CECD03122A%7D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D 



33 
 

morosidade desejada pelo legislador e a compara com casos selecionados de linchamento e 

seus julgamentos. Dado isso, Adorno faz o seguinte apontamento: 

A morosidade processual nos casos de linchamento observados nesta pesquisa 

está muito além da morosidade nos países relacionados. (França, Italia, 

Alemanha e Portugal). Mesmo comparado a Portugal, país cuja morosidade é a 

mais acentuada em face dos demais, ainda assim nosso lapso de tempo é três 

vezes maior, ou seja, no intercurso de tempo necessário para o julgamento de 

um caso de homicídio doloso resultante de linchamento (ocorrido no município 

de São Paulo ou em uma região metropolitana), são julgados três processos 

cíveis em Portugal (Adorno e Pasinato, 2007). 

A despeito disso, o tempo médio de prisão provisória diminuiu significativamente 

após a edição da Lei 11.719/2008. No período anterior, o tempo médio de julgamento para os 

acusados que responderam ao processo presos era de 289 dias; para os que responderam o 

processo em liberdade o tempo médio de julgamento foi de 574 dias. Doutro turno, após a 

edição da Lei o tempo médio caiu para 215 dias e 302 dias, respectivamente. 

Tempo Médio de Julgamento P/ acusados que aguardaram 

o julgamento presos 

P/ acusados que aguardaram 

o julgamento soltos 

Antes da Lei 11.719/2008 289 dias 574 dias 

Depois da Lei 11.719/2008 215 dias 302 dias 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Outro dado relevante do ponto de vista da proporcionalidade da pena cautelar de 

prisão preventiva é número de sentença que culminaram em penas mais brandas do que 

aquelas impostas a título provisório. Antes da Lei 11.719/2008, 8,43% dos detentos que 

aguardaram seus julgamentos presos receberam sentenças em regime diverso do fechado. 

Após a edição da Lei, com a mudança do momento processual do interrogatório, este número 

saltou para 11,53%. 
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 Percentual de presos que receberam penas mais 

brandas que o regime fechado 

Antes da Lei 11.719/2008 8,43% 

Depois da Lei 11.719/2008 11,53% 

Fonte: Elaborado pelos autores 

No que tange ao regime inicial semiaberto, se evidenciou a maior discrepância da 

análise. Dos sentenciados que tiveram suas penas fixadas no regime semiaberto, tão somente 

20,75% aguardaram seus julgamentos soltos. O restante, ou seja, 79,25%, apesar de terem 

penas fixadas no regime intermediário ao final do processo, aguardaram o julgamento 

integralmente presos. Ou seja, sua sentença foi mais branda do que “pena” aplicada 

antecipadamente, decorrida da prisão em flagrante. 

Importante é mostrar o impacto da presença física do réu perante o juiz na 

avaliação da necessidade de custódia cautelar. Conforme já mencionado, o modelo nunca foi 

testado no Brasil. Contudo, o paralelo existente entre os cenários antes e depois da Lei 

11.719/2008 pode nos dar alguns indicativos de como a política pública repercutiria no 

mundo jurídico. Isto porque no atual panorama a concessão de liberdade provisória no 

primeiro contato com o juiz é medida que vai na contramão do processo, pois nesta fase o 

feito já estará maduro para julgamento. Logo, os juízes terão predileção para análise dos 

elementos previstos no tipo penal com a consequente condenação ou absolvição, e não dos 

requisitos que justificaram a decretação da prisão preventiva no começo do processo.  

Em outras palavras, a legalidade e necessidade de custódia cautelar não são 

avaliadas de forma plena sobre os institutos e garantias do processo penal, e isso prejudica a 

parte mais vulnerável do processo, o acusado, indo de encontro às garantias previstas pela 

Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal. 

Os dados coletados não foram muito reveladores de como os juízes se 

comportariam diante da mudança proposta pelo PLS nº 554/2011. Antes da Lei 11.719/2008, 

apenas 4,01% dos presos preventivos eram soltos no primeiro contato com o juiz. Tal dado se 

mostrou constante após a alteração da lei, oscilando levemente para 4,27%. 
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 Percentual de presos soltos no primeiro 

contato com o juiz 

Antes da Lei 11.719/2008 4,01% 

Depois da Lei 11.719/2008 4,27% 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

8.1. APONTAMENTOS SOBRE A ANÁLISE DE DADOS 

É possível observar pela análise dos dados coletados que não houve alteração no 

padrão de comportamento dos juízes após a alteração legislativa promovida em 2008, que 

extinguiu a audiência exclusiva para interrogatório do réu.  

À primeira vista, poder-se-ia concluir que a mudança da legislação traria custos 

adicionais ao sistema e não teria contrapartida financeira, com a diminuição do número de 

presos provisórios. Contudo, a audiência no início do ciclo processual abriria possibilidade de 

uma nova cultura nas cortes penais. Poderia significar um novo ciclo, no qual a prisão 

preventiva não seria a regra – como é hoje – mas sim exceção, como de fato deveria ser. E por 

fim, a análise destas prisões não seria tão somente um processo burocratizado e protocolar, 

mas sim um processo humanizado.  

O dado mais relevante é o fato de as prisões preventivas não serem pautadas por 

critérios proporcionais. A prisão provisória, na qual o acusado se submete aos rigores do 

regime fechado, se apresenta ainda mais grave que este. O acusado preso provisoriamente não 

tem praticamente nenhum direito legal. Ao contrário do fechado, onde o sentenciado pode, 

inclusive, receber indulto, comutação de penas e livramento condicional. Tal afirmação 

mostra o quão imperiosa é a análise detida dos fundamentos que justifiquem essa intervenção. 

Ainda que em tese fizéssemos uma equivalência entre o regime provisório e o 

fechado, a pesquisa demonstrou que cerca de 10% das sentenças condenatórias dos presos que 
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aguardaram o julgamento integralmente preso resultaram em regimes mais brandos que o 

fechado.    

Pequenas alterações no processo penal – como a proposta aqui – podem promover 

uma guinada para um caminho onde a prisão provisória não fosse a regra. Entretanto, somente 

se consegue essa virtuosa corrida pelo respeito aos direitos fundamentais se tivermos em 

mente que o modelo constitucional é garantista, logo deve promover a proteção ao 

hipossuficiente. Como adverte Casara e Melchior(2013)
20

 “O significante ‘garantia’ deriva do 

alemão gewähren-gewähr-leistung, que dá a ideia de uma posição que afirma a segurança do 

mais frágil; um meio de defesa da fragilidade. Garantir é, portanto, proteger quem necessita, o 

mais fraco ou débil.” 

É o que ocorre no processo penal. Quase a totalidade dos presos em flagrantes 

compõe setores marginalizados da sociedade. São lançados nos calabouços das prisões 

brasileiras, de forma provisória, sem sequer serem ouvidos por um juiz previamente 

estabelecido por lei. Esta interferência na liberdade individual, que tolhe direito fundamental, 

previsto, inclusive, no caput do art. 5º, da Constituição Federal, não pode ocorrer de maneira 

tão arbitrária.  

É possível observar que mais de 80% por cento dos presos em flagrante aguardam 

seus julgamentos reclusos. A desproporcionalidade do instituto fica mais evidente quando 

observamos que ao final do processo muitos sentenciados não sofrem condenações em regime 

fechado, mas aguardam seus julgamentos nesta condição. Esta constatação evidencia a falta 

de proporcionalidade da medida.  

As prisões provisórias, ao contrário das definitivas, não passam por um crivo 

constante sobre sua legalidade. Ao juiz não é imposto o dever de reavaliar a permanência dos 

motivos que autorizaram a prisão preventiva e isto vem a corroborar, ainda mais, a 

necessidade de que a decisão que decreta a prisão preventiva seja lastreada em critérios 

escorreitos e bem fundamentados.  

 

                                                           
20

 CASARA, Rubens R.R; MELCHIOR, Antonio Pedro. Teoria do Processo Penal Brasileiro. Dogmática e 

Crítica: Conceitos Fundamentais, Lumen Juris, vol. 1, pág. 57. 
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9. POSSIBILIDADE DE UM NOVO PROCESSO 

A defesa dos direitos e garantias do acusado a partir da atuação do IDDD como 

grupo de pressão influente na construção de políticas públicas pode ser elaborada tendo como 

parâmetro sua atuação na aprovação do PLS 554/2011. 

O referido projeto de lei foi apresentado em 06 de setembro de 2011, pelo 

Senador Antonio Carlos Valadares e Altera o § 1º  do art. 306 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 

de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para determinar o prazo de vinte e quatro 

horas para a apresentação do preso à autoridade judicial, após efetivada sua prisão em 

flagrante. De acordo com a justificativa do próprio PLS, trata-se do resultado de diálogos do 

Ministério da Justiça e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e 

organizações de direitos humanos da sociedade civil. 

O PLS 554/2011 prevê a introdução da audiência de custódia no processo penal 

brasileiro e tramita de forma separada aguardando aprovação pelo Congresso Nacional. Esta 

audiência consistiria na obrigatoriedade de apresentação do preso a um juiz imediatamente 

após sua prisão, fato que não ocorre atualmente. A sistemática processual vigente tão somente 

obrigada o envio de cópia do auto de prisão em flagrante para o juiz e para a Defensoria 

Pública. Preceitua o art. 306, do Código de Processo Penal: 

“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. (Redação dada pela Lei 

nº 12.403, de 2011). 

§ 1
o
  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.  (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

§ 2
o
  No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de 

culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do 

condutor e os das testemunhas. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 

2011).” 

O PLS 554/2011 alteraria o parágrafo primeiro do art. 306, que passaria a ter a 

seguinte redação: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
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§ 1
o
 No prazo máximo de vinte e quatro horas depois da prisão, o preso 

deverá ser conduzido à presença do juiz competente, ocasião em que 

deverá ser apresentado o auto de prisão em flagrante acompanhado de 

todas as oitivas colhidas e, caso o autuado não informe o nome de seu 

advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.” 

A introdução da audiência de custódia no sistema processual brasileiro, além de 

corroborar com acordos assumidos através do Pacto de San Jose
21

, seria um importante 

instrumento de combate a práticas de tortura e para um efetivo controle judicial das prisões 

em flagrante.  

Acredita-se que qualquer mudança processual deve lançar mão de instrumentos 

com métodos e metodologias claras que justifiquem tal mudança. Na referida mudança, a 

análise de mérito permeia este trabalho, entretanto, duas questões nos parecem caras a ponto 

de destacarmos o debate. A primeira refere-se a possibilidade (ou impossibilidade) da análise 

dos custos dessa mudança e, por outro lado, os ganhos processuais sobre o ponto de vista da 

racionalização dos processos, mesmo que estejamos “criando” mais uma etapa. 

9.1.OS CUSTOS DO NOVO PROCESSO 

9.1.1.Custos e administração pública 

A contabilidade de custos, com todo o seu ambiente de interpretação dos diversos 

tipos de atividades e sua flexibilidade gerencial, tem como característica primária oferecer ao 

gestor a capacidade de gerar informações que permitam o planejamento das ações no 

ambiente operacional e, consequentemente, medir os efeitos desse planejamento nos diversos 

setores da organização (planejamento e controle). 

É na contabilidade de custos que as decisões gerenciais podem ser qualificadas, 

tais como o cálculo do lucro, que envolve uma percepção anterior a decisão de vender um 

produto ou a decisão aumentar sua capacidade produtiva, investir em novo maquinário, 

substituir um fornecedor ou negociar preços melhores para a aquisição de insumos para a 

produção, ou seja, avaliar antecipadamente os efeitos no lucro futuro de decisões que serão 

tomadas hoje, envolvendo o comportamento dos fatores analisados. 

                                                           
21

 A Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, a qual o Brasil é signatário, prevê que “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.” (art. 7º) 
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Por outro lado, de acordo com Machado(2002), as questões básicas do debate de 

um sistema de custos na administração pública, podem ser expressas conforme as questões 

abaixo: 

a) Que modelo de sistema de mensuração e de informação de custos 

atende às exigências da legislação atual e ao mesmo tempo é capaz 

de contribuir para a avaliação de resultados e desempenho no setor 

público? 

b) É desejável e possível integrá-lo, em termo conceituais e 

procedimentais, ao sistema de informações preexistentes no setor 

público? 

c) Se sim, como fazê-lo? Quais os principais problemas e dificuldades 

relativos à implantação do sistema? Como minimizá-los? 

Ainda de acordo com Machado (2002) o setor público carece da construção de um 

sistema de informação de custos, este que se daria através do cumprimento de três tarefas: 

a. Conceber um sistema de informação de custo integrado, de forma sistêmica, 

à contabilidade e ao orçamento e, de forma conceitual, aos modelos de 

decisão (planejamento, execução e controle) e de mensuração, e que atenda 

à legislação atual; 

b. Analisar e explicitar, de forma concreta, a possibilidade de integrar o 

sistema de informação já existente, em consonância com o subsistema de 

processamento de dados; 

c. Destacar propostas para implantação que minimizem as possíveis 

resistências do subsistema social. (Machado, 2002) 

Nelson Machado, já em 2002, propõe o sistema de custo para a Administração 

Pública Brasileira, o que expõe, não apenas que esse sistema não existia quanto essa discussão 

em cenário nacional é pouco amadurecida pelas escassas referências.  

Atualmente, o que existe é o SIC – Sistema de Informações de Custos do Governo 

Federal que é um Data Warehouse que se utiliza da extração de dados dos sistemas 

estruturantes da administração pública federal, tal como SIAPE, SIAFI e SIGPlan, para a 

geração de informações. 

Em outras palavaras, o SIC é um recurso de integração desses sistemas citados, 

que são o Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIAPE), o Sistema Integrado da 
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Administração Financeira e Patrimonial do Governo Federal (SIAFI) e o SIGPlan que é o 

Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).  

Vale observar que no Governo Federal vêm sendo implantadas modificações 

administrativas e gerenciais que, aplicadas em conjunto, visam facilitar e otimizar a atuação 

dos gestores públicos.
22

 

Entretanto, o Governo Federal e os Estados encontram dificuldades operacionais 

no rateio de pessoal e na própria expressão do gasto governamental, que é o orçamento 

público. No Estado de São Paulo, por exemplo, o Decreto 57.958 de abril de 2012 criou a 

comissão de supervisão para implantação do Orçamento por Resultados, que tem como 

principal objetivo a elaboração de um orçamento público que traduza fielmente a execução 

das atividades da Secretaria e seus resultados. Dizer que o objetivo do projeto é a 

identificação das reais atividades da Secretaria significa dizer que o orçamento público 

atualmente não reflete exatamente as atividades do Estado. 

No âmbito do Governo Federal, o próprio SIC aponta que o sistema não adota a 

sistemática de rateio de custos e não contempla solução que permita fazer alocação de custos. 

Acusa-se então a ausência, até hoje, de sistemas que ofereçam o custo das atividades 

realizadas pelo Estado, não ocorrendo grandes inovações ou avanços nessa área pós trabalho 

de Machado (2002). 

No âmbito deste trabalho, não cabe apontar os avanços e recuos dessa discussão 

nos últimos 12 anos, entretanto, apenas reconhecer no trabalho de Machado apontamentos 

para a principal limitação identificada pelo grupo no desenvolvimento do trabalho de custos, 

qual seja: a impossibilidade de calcular o custo e despesas oriundas do processo de custódia 

do preso a que se refere ao processo objeto de estudo. 

O principal objetivo do Instituto de Defesa ao Direito de Defesa – IDDD é a 

verificação do argumento que a audiência de custódia impactará ao orçamento público. Nesse 

sentido, será considerado o marco inicial como o sistema de hoje em comparação a proposta 

sugerida pelo IDDD através do PLS 554/2011. 

                                                           
22

NASSUNO, Marianne et all. TEXTO PARA DISCUSSÃO 41. ENAP 41. MARÇO DE 2001 
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A realidade posta pelo Estado e a falta de dados do tratamento dispendido ao 

preso nos impossibilita realizar um levantamento de custos com precisão. Dada essa 

realidade, nos propusemos a elaborar o mapeamento das atividades atuais e o que a essência 

da audiência de custódia propõe, com intuito de possibilitar a visualização do processo atual e 

suas variações com objetivo de elaborar alternativas. 

9.2.O PROCESSO DO QUAL ESTAMOS FALANDO 

O objetivo desta seção é apontar as inovações procedimentais possíveis advindas 

das alterações pretendidas pelo IDDD com a aprovação do PLS 554/2011. Dessa forma, é 

fundamental compreender como esse processo é estabelecido hoje: 
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Todo o processo se inicia com o flagrante, geralmente realizado pela polícia 

militar. Após o flagrante, o individuo é conduzido à delegacia, na companhia dos 

autores que realizaram o flagrante e testemunhas, quando for o caso. O delegado, por 

sua vez, colhe os depoimentos de todos e lavra o auto de prisão. 

Após a lavratura do auto de prisão, o preso em flagrante é encaminhado ao 

centro de detenção provisório enquanto o documento lavrado – o auto de prisão – é 

encaminhado ao juiz que julgará se a prisão cautelar deve ser mantida ou não. Após esse 

julgamento, se o juiz julgar improcedente a prisão cautelar, o indivíduo aguarda 

julgamento em liberdade, caso contrário, aguardará o julgamento em condições mais 

rigorosas que o regime fechado – como apontado anteriormente. 

O processo atual foi descrito no fluxo acima através das ações e seu 

respectivo responsável e insumos básico necessários a concretização dessa ação. Tudo 

começa com o flagrante da Polícia Militar que encaminha o indivíduo à delegacia onde 

os autores do flagrante e testemunhas – além do acusado – serão ouvidos. 

É evidenciado, através do fluxograma acima, que o atual processo já prevê o 

encaminhamento de cópia do auto de prisão em flagrante para que o juiz competente 

analise a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão cautelar. Em teoria, essa 

avaliação da prisão já estaria presente durante o processo vigente, não sendo o fator 

motivador da audiência de custódia. 

Entretanto, a audiência de custodia poderia corrigir alguns entraves que 

surgem durante esse processo. Durante o ato da prisão em flagrante e a lavratura do 

Boletim de Ocorrência, testemunhas que presenciaram o fato raramente são arroladas. 

Em regra, as testemunhas que são ouvidas são apenas os próprios policiais que 

efetuaram o flagrante. Tal fato se mostra um gargalo para elaboração da defesa e de um 

julgamento justo do acusado, pois, se o processo existe para evitar excessos do Estado, 

as regras atuais privilegiam a defesa desse Estado enquanto ofende às garantias ao 

acusado. 

Às vezes a testemunha policial é a única prova. Às vezes, os acusados 

ficam calados mas os policiais dizem que a pessoa fez uma confissão 

informal e os juízes levam isto em consideração. Se ele ficar quieto, do 

mesmo jeito, vai pesar contra ele. O juiz raramente aceita familiares 
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como testemunhas, porque ele alega que a família não estava próxima ao 

local quando aconteceu 

Defensor em pesquisa de Gorete e outros ,2011 

Destaca-se ainda que, segundo Rede de Justiça Criminal, em cerca de dois 

terços de todos os casos em flagrante (análise amostral), os policiais que realizaram o 

flagrante são as únicas testemunhas
23

. 

Após a oitiva dos envolvidos, o processo acima divide-se em dois - o 

acusado será encaminhado ao presídio e o auto de prisão será encaminhado ao juiz. Essa 

avaliação do magistrado é a questão central da discussão, pois este julgará tendo como 

base apenas o que consta no auto de prisão, outrora lavrado com a presença dos 

Policiais Militares e Civis e em uma situação desfavorável ao acusado. 

Novamente, o modelo atual demonstra ofensas a garantia da presunção de 

inocência na origem da avaliação da legalidade da prisão. Pois, durante a lavratura do 

auto de prisão é flagrante a disparidade entre o Estado e o acusado, pois apenas os 

agentes da lei aparecem com possibilidade de descrever sua versão sobre os fatos. 

Atualmente, a legislação prevê o encaminhamento do auto de prisão em 

flagrante para o juiz em 24 horas para que este analise a legalidade da prisão e a 

necessidade da manutenção dessa custódia cautelar
24

. Entretanto, alega a rede de justiça 

criminal
25

 “essa previsão legislativa tem se mostrado insuficiente tanto para um efetivo 

e satisfatório controle judicial da legalidade e necessidade da prisão provisória quanto 

para verificar eventual prática de violência ou desrespeito aos direitos da pessoa 

presa”. Por isso a audiência imediata é vista pela Rede de Justiça Criminal como um 

“mecanismo de prevenção e combate à tortura e para um efetivo controle judicial”
26

. 

                                                           
23

 In. http://redejusticacriminal.files.wordpress.com/2013/06/agenda-prioritaria-2013-2014.pdf acessado 

em junho/2014 
24

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. (Redação dada 

pela Lei nº 12.403, de 2011). 
25

 In. http://redejusticacriminal.files.wordpress.com/2013/06/agenda-prioritaria-2013-2014.pdf acessado 

em junho/2014 
26

 In. http://redejusticacriminal.files.wordpress.com/2013/06/agenda-prioritaria-2013-2014.pdf acessado 

em junho/2014 

http://redejusticacriminal.files.wordpress.com/2013/06/agenda-prioritaria-2013-2014.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://redejusticacriminal.files.wordpress.com/2013/06/agenda-prioritaria-2013-2014.pdf
http://redejusticacriminal.files.wordpress.com/2013/06/agenda-prioritaria-2013-2014.pdf
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Como visto anteriormente, o tempo médio de espera do julgamento, quando 

o acusado está preso, é superior a 200 dias em condições, muitas vezes, mais rigorosas 

do que o cidadão suportará se apenado. 

Por isso, entende-se que, a apresentação da pessoa presa em juízo no prazo 

de 24 horas é a maneira mais célere de garantir que “a prisão ilegal será imediatamente 

relaxada e que ninguém será levado à prisão ou nela mantido se a lei admitir a liberdade 

(garantias constitucionais previstas no art. 5º, LXV e LXVI, respectivamente).  

Mesmo que a audiência de custódia deva analisar a legalidade e necessidade 

da prisão, além de verificar eventuais maus tratos ao preso, o primeiro crivo do juiz 

atende a uma garantia de direito fundamental da presunção da inocência. 

Frente a essa demanda, o Senador Randolphe Rodrigues apresentou parecer 

ao PLS 554/2011. O PLS, que em um primeiro momento apenas apontou o prazo de 24 

horas para a audiência de custódia, sugere alterações mais significativas no artigo 306 

do código penal. São elas: 

 “Art. 306. ....................................................................  

§ 1º No prazo máximo de vinte e quatro horas após a prisão em flagrante, 

o preso será conduzido à presença do juiz para ser ouvido, com vistas às 

medidas previstas no art. 310 e para que se verifique se estão sendo 

respeitados seus direitos fundamentais, devendo a autoridade judicial 

tomar as medidas cabíveis para preservá-los e para apurar eventual 

violação.  

§ 2º A oitiva a que se refere o § 1º não poderá ser utilizada como meio de 

prova contra o depoente e versará, exclusivamente, sobre a legalidade e 

necessidade da prisão; a prevenção da ocorrência de tortura ou de maus-

tratos; e os direitos assegurados ao preso e ao acusado.  

§ 3º A apresentação do preso em juízo deverá ser acompanhada do auto 

de prisão em flagrante e da nota de culpa que lhe foi entregue, mediante 

recibo, assinada pela autoridade policial, com o motivo da prisão, o 

nome do condutor e os nomes das testemunhas.  

§ 4º A oitiva do preso em juízo sempre se dará na presença de seu 

advogado, ou, se não o tiver ou não o indicar, na de Defensor Público, e 

na do membro do Ministério Público, que poderão inquirir o preso sobre 
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os temas previstos no § 2º, bem como se manifestar previamente à 

decisão judicial de que trata o art. 310 deste Código”. 

Criteriosamente, o “novo” processo apenas obriga que o caminho 

perseguido pelo auto de prisão seja acompanhado do acusado, em resumo, que seja 

realizada a audiência de custódia. O parecer supracitado ainda obriga ao juiz 

competente a análise da legalidade da prisão, na presença do advogado de defesa (ou 

defensor) e do Ministério Público. 
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Como pode ser observado pelo novo processo, o acréscimo em termo de 

custos é o transporte do indivíduo preso em flagrante e a realização da audiência com a 

presença de um membro do ministério público e um defensor público, quando for o 

caso. 

Os autores tentaram, inclusive através da lei de acesso a informação, obter 

as informações de custo do transporte do preso, por meio da Secretaria de 

Administração Penitenciária de São Paulo, sem sucesso.  

Fundamentados pelo diagnóstico de Machado(2002) sobre os sistemas de 

custo no governo federal, extrapolando-o ao nível subnacional, a impossibilidade de 

definição dos custos advém de limitações dos sistemas utilizados pelos governos e pela 

sua sistemática de elaboração orçamentária, logo, nos compete tratar apenas das 

adequações processuais e sua viabilidade. 

Como notado no mapeamento do processo atual e do proposto, a alteração 

ao processo não se trata de inovações procedimentais ou inserção de novas rotinas e 

procedimentos mas, tão somente, à condução do preso ao juiz.  

Procedimentalmente é inquestionável a viabilidade da proposta, mas seus 

impactos tem de ser estudados e analisados considerando os insumos disponíveis em 

relação a produção do trabalho, em outras palavras, quantos julgamentos podem ser 

realizados com a mão de obra e os recursos disponíveis. 

9.3. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM ANÁLISE  

O fato é que o envio do auto de prisão e sua análise, mesmo que no prazo de 

24 horas, não atende o espírito presente no pacto de San José, as demandas do IDDD e 

da Rede de Justiça Criminal, especialmente por desconsiderar a possibilidade de abusos 

por parte de autoridade tanto na lavratura do auto de prisão como no encaminhamento 

da pessoa presa. Além disso, a memória recente sobre o flagrante tende a tornar o 

julgamento mais objetivo e menos suscetível a abusos como “montagem” de flagrantes 

pelos policiais. 

É reconhecida as limitações presentes no trabalho das polícias civis e 

militar, o que culmina em processos de investigação prejudicados e processos mal 

instruídos: 
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“A precariedade da instrução dos inquéritos policiais e a deficiência da polícia civil na 

colheita de provas são assinaladas por outro promotor entrevistado, que acrescente ‘o ideal 

seria um trabalho de investigação, em que se reunissem mais provas, fossem ouvidas outras 

testemunhas, inclusive os parentes da pessoa apreendida” (Rede de Justiça Criminal, 2013) 

O núcleo de estudos sobre violência da universidade de São Paulo 

desenvolveu em 2011 um estudo sobre prisão provisória e lei de drogas. Apesar da 

especificidade do estudo sobre o tráfico de drogas, 25% dos presos do Estado de São 

Paulo estão enquadrados nesse perfil, e 42% do total de presos em crimes contra o 

patrimônio. 

Um dos principais argumentos para a defesa da audiência de custódia é 

inibir abusos policiais e, nesse sentido, este estudo contribui significativamente com os 

argumentos em favor a esta audiência. Primeiramente, cabe ressaltar que 85,63% dos 

flagrantes identificados pela pesquisa, foram realizados pela polícia militar 

Em pesquisa qualitativa, através de um workshop realizado com 

profissionais do sistema de justiça criminal, como policiais militares e civis, 

promotores, defensores públicos e juízes. É interessante que, em alguns momentos, os 

próprios policiais militares reconhecem alguns excessos na execução do flagrante: 

Às vezes, para que a entrada não seja considerada ilegal, o policial diz que 

estava perseguindo o suspeito cujo flagrante já havia sido feito. Porque se o 

policial não achar nada, colocou sua profissão e sua liberdade em risco. O 

comandante instaura com certeza o inquérito para averiguar. Às vezes o próprio 

traficante foge e vai na delegacia dizendo que a PM invadiu sua casa. O 

contrário também ocorre, com certeza se o policial não encontrar nada ele vai 

sair que nem um louco pra achar droga, nem que seja um pino
27

. 

Outro relato corrobora o uso de técnicas que viabilizem o trabalho da 

polícia militar, assim entendida pelos próprios policiais: 

É muito comum os policiais falarem na delegacia que viram o acusado 

jogando o pacote de drogas no chão na medida em que ele corria, mesmo 

quando isto não acontece. Fazemos isso porque esta é uma forma de conciliar e 

certificar de que a sacola pertencia à pessoa apreendida. O advogado tem as 
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estratégias dele, a gente tem que ter a nossa. O advogado sempre vai falar que 

não temos como provar que a droga era do menino, mas os PMs geralmente 

fazem uma pequena campana e sabem que o menino [apreendido] buscava 

drogas em uma sacola próxima ao local onde permanecia parado. É um 

indivíduo parado num determinado local conhecido como ponto de venda de 

drogas é sempre suspeito
28

. 

É importante destacar que esses depoimentos, pois, aparecem quase que 

uma admissão de transgressões a regras processuais, justificadas, inclusive, pelos 

próprios policiais militares como a forma possível de realizar suas funções. 

É interessante esse ponto de vista, pois levanta indícios de que existe não 

apenas uma transgressão das regras processuais, como também aceitação desse 

comportamento por integrantes do sistema de justiça criminal, talvez, por entender que 

as regras impedem o trabalho a ser desenvolvido pela polícia militar, incluindo sua 

transgressão como “estratégia” defensiva a um trabalho que será realizado pelo 

advogado para livrar o “menino”. 

Um promotor entrevistado pela pesquisa citada expõe um ponto de vista que 

remete a problemas da execução do trabalho do policial militar, para além de uma 

necessidade de descumprimento da regra, apontando, mesmo que tangencialmente, que 

o discurso “garantista” dificultaria o trabalho da PM: 

O policial fala ‘vamos lá, você autoriza’, e o criminoso está num momento tão 

fragilizado que acaba autorizando, a não autorização seria até pior, daí a coisa 

demandaria outras consequências, este não é um problema. Na minha ótica o 

problema é que a polícia só atinge o pequeno traficante. O excesso de 

garantismo e excesso de direitos das pessoas tá inviabilizando o direito penal, 

processual penal, que hoje nada pode fazer. 

Aqui, cabe um apontamento. Não ignora-se o fato dessas observações 

poderem não representar o todo mas, em um campo onde as informações estão presentes 

na inobservância de dados e paralela a uma realidade formal, lançar mão desses 

depoimentos como base para elaboração de hipóteses parece ser a estratégia mais 

adequada. 
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Sendo assim, parece crível supor que a não observância de requisitos 

processuais não se trata apenas de um abuso de autoridade, mas uma ação auto-

justificada em relação a uma percepção que esses atores têm sobre o processo legal. 

Apesar das dificuldades processuais encaradas pelas autoridades no 

cumprimento de seu dever, ainda sim a audiência de custódia encontra argumentos 

favoráveis a sua implantação, especialmente se comparado com o regramento dos outros 

países. 

Em outros países da américa latina o direito a audiência de custódia já foi 

incorporada, como Argentina, Chile, Colômbia e México. É interessante destacar o 

Chile, pois, o caso é levado em um primeiro momento ao promotor de justiça em no 

máximo, 12 horas que deverá soltá-lo ou apresentá-lo ao juiz no prazo de 24 horas após 

a prisão.  

Essas observações nos remetem ao início do nosso trabalho e redirecionam 

o debate acerca da mudança de políticas públicas. Nos parece claro a preocupação do 

Instituto de Defesa do Direito de Defesa e da Rede de Justiça Criminal a defesa do 

acusado e as ações que previnam os possíveis abusos cometidos pela polícia militar e 

civis quanto aos flagrantes realizados. 

Entretanto, para além de uma questão legal, a preservação das garantias de 

direitos fundamentais aparece como um problema de gestão, em nossa análise. As 

escassas informações acerca dos custos de transferência do acusado apontam para uma 

despreocupação dos gastos e dos resultados alcançados, bem como a morosidade 

enfrentada pelos processos criminais que apontam para um prazo além da garantia de 

justiça desejada pelo legislador. 

Se por um lado a discussão através da Rede Criminal surge com argumentos 

da construção da garantia dos direitos, apesar da demanda ser válida, nos parece que a 

estratégia para alcance dessas garantias pode ser aperfeiçoada com a discussão sobre a 

gestão do poder judiciário e a gestão da custódia. 

Além das questões tratadas aqui, a garantia do direito do acusado e a 

preservação do direito a defesa perpassa a discussão da implementação das vídeo-

conferências, a gestão da custódia pelos órgãos executivos, a comunicação entre o poder 
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judiciário e poder executivo no cumprimento das penas entre outras questões que 

poderiam ser abordadas a partir da ampliação do papel do IDDD como grupo de pressão 

influente na mudança das políticas públicas. 

 

10.CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

O trabalho se propôs a identificar possibilidades de atuação do Instituto de 

Defesa ao Direito de Defesa – IDDD como agente promotor de mudanças de políticas 

públicas e quais seriam os desafios da implementação da audiência de custódia no 

Brasil. 

Como apontado pelo termo de referência que norteia este trabalho, a 

custódia cautelar deveria ser excepcional, aplicável apenas quando previstos os 

pressupostos autorizadores da prisão preventiva, previstos no Código do Processo 

Penal. Logo no início de nossas pesquisas, encontramos divergências dos dados 

apresentados pelo IDDD no referido termo de referência. O preso provisório aguarda 

por volta de sete meses para a audiência de instrução e julgamento, quando então tem o 

primeiro contato com o juiz, e não três a quatro meses como apontado pelo IDDD em 

seu termo de referência. 

Essa divergência nos estimulou a redirecionar o trabalho proposto e, ao 

contrário da elaboração de argumentos específicos que subsidiassem a aprovação da 

audiência de custódia, como pretendia a sugestão inicial, repensamos o trabalho de 

forma a discutir a inserção do IDDD no ambiente de formulação e mudança das 

políticas públicas. 

Para isso, nosso trabalho foi segmentado em três seções. A primeira 

disponibiliza e apresenta conceitos sobre policy reform, preceitos básicos sobre a 

participação na discussão de políticas públicas e sobre ferramentas que apoiam o 

entendimento do desenho institucional, como mapa político institucional, e de que 

forma atuar para empreender mudanças regulatórias. Essa seção conta com a definição e 

parâmetros da participação para que o próprio IDDD possa se perceber em um contexto 

político e redesenhar processos de interação política. Desta forma tanto o IDDD como 
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qualquer outra organização podem ter mais uma referência em como se posicionar 

frente aos desafios de um ambiente democrático na formulação de políticas públicas. 

Em seguida, contextualizamos o problema. Se por um lado ampliamos o 

escopo de nosso trabalho quando tratamos do papel do IDDD nesse cenário das políticas 

públicas, por outro não se deve ignorar as realizações do instituto até então, o que nos 

motiva a utilizar a audiência de custódia como o fio condutor da reflexão da atuação 

presente da organização e vislumbrar alternativas para o futuro. Para isso, além do 

marco legal e discussão doutrinária acerca do instituto da prisão provisória, apontamos 

as indicações que nos direcionarão na terceira seção. 

Por fim, a terceira seção faz uma discussão sobre as dificuldades de se 

discutir custos no setor público, que nos leva a um primeiro indício de uma agenda 

propositiva do IDDD, a gestão do processo penal.  

A amostra de casos julgados analisados, representativa do universo 

pesquisado, evidenciou a impossibilidade de se afirmar que o modelo proposto pelo 

IDDD acarretaria diminuição do número de presos provisórios, logo, geraria economias 

adicionais ao sistema. A despeito de nunca ter sido testado, é fato que as regras 

anteriores à Lei 11.719/2008 guardava similitudes com o modelo proposto pelo IDDD, 

mas ressaltando, desde já, que se trata de coisas diversas. Assim, é impossível de 

antemão afirmar que a instituição da audiência de custódia, por si só, conduziria a um 

processo em que a regra seria a liberdade e não a prisão.  

Apesar disso, a audiência logo após a prisão do acusado poderia criar um 

ambiente favorável a uma guinada para um novo ciclo, onde a prisão provisória seria 

exceção. O processo se tornaria mais humano e não como ocorre hoje, que tramita à 

revelia do réu, dando ensejo a formação de uma massa carcerária “sem rosto”. Massa 

esta formada por setor marginais da sociedade.  

Ainda neste sentido, poderia favorecer o uso de instrumentos diversos da 

prisão, que teve seu rol de alternativas ampliado pela Lei nº 12.403/2011, mas ainda é 

flagrantemente ignorado pelos julgadores. Na audiência de custodia o juiz poderia 

calibrar melhor a medida cautelar diversa da prisão aplicável ao acusado, inclusive 

evitando o uso abusivo e desproporcional da prisão provisória. A desproporcionalidade 
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do uso da prisão preventiva como instrumento de expiação ficou muito evidente na 

pesquisa realizada. 

A formação deste “réu sem rosto”, conforme referido, favorece uma cultura 

de aprisionamento. O juiz não tem um feedback de retrospectiva porque sequer conhece 

o réu que está julgando, logo, na prática, não reavalia no curso do processo a 

necessidade de manutenção da custódia cautelar decretada no início do processo. 

Além do mais, o formato processual adotado hoje é moldado para conduzir 

a uma condenação. A maioria esmagadora das sentenças condenatórias são lastreadas 

tão somente no depoimento dos policiais, sujeitos estes que não são isentos. Ao fim e ao 

cabo, eles teriam interesse em confirmar a eficiência do trabalho que desenvolveram. 

Ao acusado não é facultado arrolar testemunhas nesta fase processual, fato que irá 

impactar negativamente quando do julgamento do processo. Esta evidente falta de 

paridade de armas, em que o Estado exerce força esmagadora sobre o réu não se 

coaduna com o modelo processual pensado pelo legislador constituinte. 

Por outro lado, o trabalho aponta as deficiências da gestão do poder público, 

problema agravado pela falta de transparência dos órgãos envolvidos. Através da lei de 

acesso a informação foi impossível acessar os dados que comporiam as informações de 

custeio do transporte do preso, obtendo respostas que não correspondiam a demanda 

solicitada.  

O contato estabelecido com a Secretaria de Administração Penitenciária -

SAP de São Paulo, através do protocolo 57225148398, resultou em resposta vaga e 

descontextualizada do próprio questionamento. Ao perguntar sobre o custo do 

transporte do custodiado, a SAP respondeu com as despesas por coordenadorias da 

secretaria. Supondo o conhecimento do gestor público, nos cabe inferir que o dado não é 

de domínio da própria secretaria. 

Outro fator evidenciado pela nossa investigação foi a (falta de) 

transparência do judiciário, que se mostrou ao largo das tendências de abertura dos 

dados do poder público. O acesso aos processos que subsidiaram as principais 

conclusões nossas se deu pela presença de um defensor público como autor do trabalho, 

apesar desses processos serem públicos. 
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Por fim, alguns temas se candidatam ao nosso interesse para futura 

investigação e também como possibilidades de agenda exploratória por parte do IDDD 

como pontos de atenção e estudo para melhoria do processo penal brasileiro: 

 A citada transparência do judiciário deveria ser explorada não apenas 

como mera deficiência de sua gestão mas também sob o prisma dos 

incentivos que colaboram com a manutenção do status quo. 

Recentemente, a discussão sobre a transmissão dos julgamentos tem 

sido um debate da opinião pública mas pouco explorado pelos grupos de 

interesse no locus público; 

 A gestão do custodiado é um tema complexo, pois, além dos 

instrumentos necessários ao transporte deste, a preservação das garantias 

fundamentais e mecanismos de reintegração do preso, existe a relação 

entre o poder executivo e judiciário. Os meandros desta relação aponta 

indícios de conflito entre os órgãos que deveriam trabalhar de maneira 

coordenada na gestão do custodiado e em políticas e reinserção social; 

 O uso das videoconferências, apesar de exaustivamente debatido, parece 

ainda carecer de uma discussão mais aprofundada como mecanismo de 

gestão e seu impacto financeiro; 

 A discussão de custos na administração pública, como um sistema 

gerencial central, preconizado por Nelson Machado (2002), parece 

desgastada. Esse desgaste aponta para a possibilidade de se discutir um 

sistema de custos do governo a partir de ações específicas do governo; 

 O exercício do lobby, muitas vezes, é visto pelo terceiro setor como uma 

contaminação pelo ambiente político. O IDDD, ao contrário, 

compreende a necessidade de se atuar como legítimo grupo de pressão e 

já participa do exercício da democracia, com conteúdo e mensagens bem 

estruturadas. O estudo e divulgação de sua atuação pode vir a se tornar 

um caso de atuação, comparados a outras associações que também 

atuam dessa forma e um paralelo a sindicatos patronais e empresas que 

atuam no ambiente político como influenciadores de políticas públicas. 

Assim como diversas organizações se reinventam e evoluem, o IDDD tem 

todas as condições de usar dos valiosos resultados que têm obtido ao longo dos anos 
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para remodelar enfoques de sua defesa de causa, ampliar sua rede de relacionamento e 

buscar novos caminhos e conteúdos que possam apoiar o alcance de seus objetivos.  

Trata-se de uma destacada e competente organização, que pode seguir 

usando o apoio do debate acadêmico para influenciar e refinar seus argumentos, e 

centrar mais esforços no jogo político que, a partir de 2015 deve sofrer alguma 

estruturações. Estar presente não só nesse momento é importante, mas no momento 

anterior, em que o debate eleitoral de 2014, toma a cena e identifica de antemão que 

seriam apoiadores e opositores, e quais serão, daí em diante, os próximos passos. 

Deseja-se, finalmente, que este trabalho estimule o leitor a refletir sobre as 

questões analisadas e incite a realização das pesquisas futuras nos temas acima 

apontados. 
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