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RESUMO 
 

 

O presente estudo objetiva a análise do real funcionamento e efetividade das Audiências de 

Custódia, a partir de um recorte da Central de Custódia localizada no Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro. Idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o instituto possui as 

finalidades precípuas de averiguação da ocorrência de violência policial nas abordagens para 

a efetivação do flagrante e retração da quantidade de presos provisórios. A relevância 

contemporânea da discussão é incontroversa, dada a necessária inovação do direito penal e 

processual penal, consubstanciando-se em uma inovação capaz de resgatar o respeito à 

liberdade e integridade física dos presos. Trata-se, assim, de uma tentativa de humanizar o 

direito e reverter o elevado índice de assoberbamento do sistema penitenciário brasileiro. No 

entanto, foi preciso averiguar se a Audiência de Custódia está sendo utilizada simplesmente 

como um mecanismo de governo apto a desafogar as penitenciárias brasileiras 

descriteriosamente, pois, em caso positivo, seria necessário reverter o quadro, tendo como 

parâmetro prioritário os direitos humanos. Realizou-se uma análise comparativa dos aspectos 

teóricos e práticos do instituto. No que se refere aos aspectos práticos, efetivou-se um 

minucioso trabalho de campo e entrevistas com atores jurídicos atuantes na central. Concluiu-

se que o instituto não está ancorado em um mero mecanismo administrativo, na medida em 

que evita prisões desnecessárias. No entanto, é detentor de problemáticas que precisam ser 

remediadas, sendo promovidas as devidas adaptações para que, na prática, funcione de forma 

mais efetiva. Portanto, a Audiência de Custódia é capaz de representar um avanço para o 

ordenamento jurídico brasileiro, sendo uma inovação processual eficiente para mudar a 

cultura do encarceramento, revertendo a saturação catastrófica das prisões, economizando 

recursos públicos, evitando a prisão de inocentes e, a longo prazo, evitando injustiças. 

 

Palavras-chave: Audiência de Custódia. Conselho Nacional de Justiça. Inovação. Relevância 

contemporânea. Sistema penitenciário brasileiro. Direitos humanos. 



 

 

ABSTRACT 
 

 

The aim of this study was to analyze the real operation and effectiveness of the Custody 

Hearings, focused on the Central of Custody located in the Rio de Janeiro State Court of 

Justice. Conceived by the National Council of Justice, the institute’s primary purpose consists 

on investigating any occurrence of police violence during the approaches to the execution of 

the flagrant and the retraction in the number of provisional prisoners. The contemporary 

relevance of this discussion is uncontroversial, given the necessary innovation of criminal law 

and criminal procedural law, consubstantiating itself as an innovation capable of rescuing the 

respect for freedom and physical integrity of prisoners. It is, therefore, an attempt to humanize 

the entitlements and to reverse the high levels of overcrowding in Brazilian penitentiary 

system. However, it was necessary to investigate if the Custody Hearing is being used simply 

as a government mechanism capable of emptying the Brazilian penitentiaries without any 

discretion, because if so, it would be necessary to reverse the circumstances, with human 

rights as the priority. A comparative analysis of the theoretical and practical aspects of the 

institute was accomplished. Regarding the practical aspects, a meticulous fieldwork was 

executed and some interviews with legal actors, who work at the core, were taken. It was 

concluded that the institute is not anchored in a mere administrative mechanism, since it 

avoids unnecessary arrests. However, it presents problems that need to be solved, with the 

necessary adaptations, so that it could work in a more effectively way in practice. Therefore, 

the Custody Hearing is able to represent an advance for the Brazilian legal system, being an 

efficient procedural innovation to change the culture of incarceration, reversing the 

catastrophic saturation of prisons, saving public resources, preventing innocent people from 

being arrested and, in the long run, avoiding injustices. 

 

Keywords: Custody Hearing. National Council of Justice. Innovation. Contemporary 

relevance. Brazilian penitentiary system. Human rights. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Em razão da situação alarmante em que se encontram as penitenciárias brasileiras, a 

audiência de custódia é um tema de relevância contemporânea, sendo responsável por 

propiciar relevantes discussões no âmbito do direito penal e processo penal. Para muitos, é 

vista como uma forma de incremento aos direitos humanos, na medida em que contribui para 

o cumprimento efetivo dos direitos e garantias dos presos, processo penal eficiente, 

constitucionalizado e democrático. No entanto, para outros, é vista como um paliativo que 

resolve apenas os sintomas de problemas que permanecerão sem solução, tais como a inércia 

do Poder Executivo em construir novos presídios, a demora do Poder Judiciário e Ministério 

Público em analisar benefícios dos presos, a falta de legislação adequada à correta execução 

da pena e o déficit de aplicação das medidas cautelares alternativas à pena privativa de 

liberdade. E, ainda, com o agravante de onerar ainda mais a máquina judiciária brasileira, de 

forma irrazoável, descriteriosa e não consciente. 

Apesar de ambas as posições conflitantes, é incontroverso que essa inovação 

teoricamente possui objetivos louváveis, buscando o respeito à liberdade e integridade física 

dos presos e culminando em uma tentativa de resgatar a eficácia de direitos fundamentais, os 

quais pareciam estar perdidos nas zonas lúgubres em que encontram-se os indivíduos 

esquecidos e marginalizados pela sociedade. 
 

A apresentação da pessoa presa, sem demora, à autoridade judicial - audiência de 

custódia - está prevista em tratados internacionais, que foram assinados e ratificados pelo 

Brasil em 1992. São esses: O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San José, internalizados por 

intermédio dos do Decretos nº 592 e 678, respectivamente. É importante salientar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando provocado no âmbito do RE 466.343, por maioria, 

consolidou que as normas convencionais de direitos humanos possuem natureza supralegal. 
 

Em 2015, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) firmou parcerias para que a audiência de 

custódia fosse efetivada nos tribunais. O lançamento deste projeto pelo referido órgão teve como 

principais parceiros o Ministério da Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). É 

importante salientar que o TJ-SP implementou a audiência de custódia, em fevereiro de 2015, de 

forma pioneira no país. Assim, deu-se início a um programa responsável por garantir que os 

presos em flagrante fossem apresentados a um juiz de custódia, dentro de um prazo 
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máximo de 24 horas, sendo firmado como referência o art. 306, §1º do Código de Processo 

Penal, o qual menciona o referido prazo para a apreciação do auto de prisão em flagrante pelo 

juiz. 
 

Mediante o Termo de Cooperação Técnica nº 07/2015, o CNJ firmou o compromisso 

de realizar a articulação com todos os tribunais estaduais, de forma a garantir que o “Projeto 

Audiência de Custódia” fosse implementado, de forma prioritária, nas capitais dos entes 

federados. Ademais, com a finalidade precípua de garantir maior efetividade ao instituto, o 

órgão firmou também o Termo de Cooperação Técnica nº 16/2015 com o Conselho da Justiça 

Federal, com o objetivo de que as audiências de custódia também fossem adotadas nos 

Tribunais Regionais Federais. 
 

Os estados da federação aderiram de forma célere ao “Projeto Audiência de Custódia” 

e, em 14 de outubro de 2015, instituído o projeto no Distrito Federal (DF), esse se tornou 

presente na totalidade das unidades federativas. E, em dezembro de 2015, a audiência de 

custódia foi disciplinada no ordenamento jurídico brasileiro, com fundamento direto nos pré 

citados pactos internacionais, através da Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ). 
 

A justificativa legal para essa determinação, de acordo com o Supremo Tribunal 

Federal, é o fato de o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) possuir competência para editar 

resolução que obrigue os estados da federação a realizarem audiências de custódia em seus 

respectivos tribunais, independentemente de a competência para legislar sobre processo penal 

ser privativa União. O dispositivo que legitima a competência do CNJ é o art. 103-B, §4º da 

Constituição Federal, visto que cabe a esse órgão o controle administrativo do Poder 

Judiciário em âmbito nacional. 
 

Em decorrência da iniciativa virtuosa do Conselho Nacional de Justiça no que se 

refere à prevenção e combate à tortura mediante a instituição do projeto Audiência de 

Custódia, o Ministro Ricardo Lewandowski, à época presidente do Supremo Tribunal Federal 

(STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), recebeu o Prêmio Direitos Humanos 2015, 

no Palácio do Planalto. 
 

No que se refere ao processo legislativo, há o Projeto de Lei nº 554/2011, cuja autoria 
 

é do Senador Antonio Carlos Valadares, que propõe a alteração do Código de Processo Penal 

de modo a prever a obrigatoriedade da apresentação da pessoa presa, no prazo de 24 horas, ao 

juiz designado para audiência de custódia. O Projeto de Lei nº 7.804/2014 também possui o 
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mesmo objetivo de versar sobre o cabimento da audiência de custódia. Entretanto, as referidas 

propostas encontram-se ainda em tramitação. 
 

A audiência de custódia consiste na apresentação imediata do preso em flagrante e do 

auto de prisão em flagrante, expedido anteriormente na delegacia, à autoridade judiciária no 

prazo de vinte e quatro horas. Ou seja, o preso é apresentado pessoalmente ao juiz, que 

utilizando-se do princípio constitucional da oralidade, decidirá sobre a licitude da prisão. As 

manifestações do Ministério Público e da Defensoria Pública ou advogado pessoal do preso 

também são registradas no decorrer da audiência. Ao final, o juiz terá quatro alternativas 

possíveis. Poderá converter a prisão em flagrante em prisão preventiva; substituir a prisão em 

flagrante por medidas cautelares diversas; conceder liberdade provisória com ou sem o 

pagamento de fiança; ou, efetuar o relaxamento da prisão, caso essa, eventualmente, seja 

ilícita. 
 

Após tal decisão, pode haver o controle jurisdicional voluntário da mesma, através de 

recurso da defesa ou do Ministério Público ao Tribunal de Justiça, sem embargo de que a 

aludida decisão seja modificada pelo juiz titular da vara criminal a quem o feito for 

distribuído, o qual será o juiz natural da questão. Desse modo, afere-se que a decisão de 

custódia é uma análise preliminar feita com cautela e firmeza pelo juiz, de modo a avaliar se o 

indivíduo tem condição de ser posto em liberdade sem pôr em risco a segurança da sociedade, 

a qual deve ser protegida. 
 

É importante salientar que o desembargador do TJ-RJ Paulo Baldez, em entrevista, 

asseverou que as audiências de custódia são efetivadas, exclusivamente, no caso de prisão em 

flagrante delito, não havendo esse procedimento na hipótese de pedido de prisão temporária. 

Isso porque essa modalidade de prisão possui outros requisitos, pressupondo-se, por exemplo, 

para a representação do delegado ou Ministério Público, a existência de inquérito policial e 

indícios de autoria e materialidade. Nesse caso, o pedido de prisão temporária será analisado 

por um juiz de vara criminal.
1
 

 
A partir dos dados supracitados, lanço o seguinte problema que buscarei responder em 

meu Trabalho de Conclusão de Curso: Tomando-se como referência a prática brasileira, está a 

audiência de custódia sendo utilizada apenas como um mecanismo de governo apto a 

 
 
 

 
1 PJERJ. Audiência de custódia: presos poderão ser encaminhados para assistência social e médica. Assessoria 

de Imprensa, Rio de Janeiro, 17 set. 2015. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-

/noticias/visualizar/23109>, acessado em 08/11/2017.
 

 

2
 SEVERO, Rivadavia. Despesa do Judiciário cresce, mas o custo por habitante cai em 2016. Agência CNJ de
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desafogar as penitenciárias brasileiras sem critério técnico? Em caso positivo, como reverter 

essa situação tendo como parâmetro precípuo a proteção aos direitos humanos? 
 

Minha hipótese é a de que a audiência de custódia está sim sendo utilizada como mero 

mecanismo de governo para desafogar as prisões pura e simplesmente. Caso esta seja a 

conclusão de minha pesquisa, a referida situação deverá mudar, visto que esse instituto 

inovador não pode ser visto apenas como um paliativo para remediar a incontroversa 

saturação das penitenciárias brasileiras. Ademais, a audiência de custódia é um mecanismo 

custoso, que acresce ainda mais o custo da máquina judiciária brasileira, o qual já é 

exorbitante, conforme se demonstrará no presente trabalho. Portanto, é preciso que o referido 

custo seja revertido de forma eficiente em favor dos cidadãos brasileiros, protegendo os 

direitos humanos. Afinal, não poderia ser tolerado um mecanismo de governo infrutífero e 

sem fundamento legítimo e racional. 
 

Foi realizada a análise comparativa dos aspectos teóricos do instituto da audiência de 

custódia, idealizados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e seu real funcionamento na 

prática. No que se refere aos aspectos práticos, esses foram examinados a partir de um recorte 

da Central de Custódia localizada no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ). 

Para isso, assisti às audiências de custódia, entrevistei um juiz, um promotor de justiça e dois 

defensores públicos, atuantes diretamente na Central de Custódia e, posteriormente, averiguei, 

em uma das varas criminais do tribunal, se a maioria dos provimentos jurisdicionais de 

custódia estão sendo mantidos ou reformados pelo juiz togado. 

Com relação à justificativa pessoal, o tema me desperta grande curiosidade e interesse. 

Não apenas pelo fato de pertencer ao ramo do direito penal, com o qual tenho grande 

afinidade, mas, principalmente, por ser um meio atualíssimo e pioneiro para a humanização 

do direito e a reversão do grande assoberbamento do sistema penitenciário brasileiro. A 

oportunidade de poder trabalhar sobre um tema com tamanha repercussão na realidade é um 

privilégio incalculável para mim. 
 

Por fim, acredito que a discussão sobre a real eficiência da audiência de custódia, por 

ser rica e de suma importância, trará contribuições não só para o âmbito acadêmico e 

científico, mas também para o desenvolvimento social, dada a incontroversa relevância da 

discussão e necessária inovação do processo penal. 
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1 PANORAMA GERAL DO INSTITUTO 
 
 

 

1.1 O paradoxo do sistema carcerário brasileiro: o alto custo e a ineficiência: 
 
 

 

Anteriormente à abordagem da problemática do sistema carcerário brasileiro, 

examinarei o impacto do custo do Poder Judiciário como um todo na economia nacional, visto 

que a sua exorbitância tem sido alvo de fortes críticas entre juristas de todas as áreas do 

direito. 
 

Matéria jornalística
2
 presente no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afirma 

que o Poder Judiciário foi responsável por uma despesa total de R$ 84,8 bilhões no ano de 

2016, o que explicita um crescimento de 0,4% em relação ano de 2015. Dados quantitativos 

presentes na referida notícia informam que, em 2016, o custo supracitado representou um 

ônus de R$ 411, 73 para cada indivíduo no Brasil. Esse custo é, ainda, bem superior quando 

avaliamos o custo do Poder Judiciário sobre o PIB de outros países detentores de renda per 

capita similar. 
 

Segundo relato
3
 do Jornal “O Globo”, estudos afirmam que o Poder Judiciário é 

responsável, na atualidade, por 1,3% do Produto Interno Bruto ao ano, ou seja, 2,7% de tudo 

o que é gasto por todos os entes federativos. 
 

Ao mesmo tempo em que a máquina judiciária é altamente custosa, é também 

ineficiente, visto que os juízes não são capazes de dar uma solução aos conflitos que se 

apresentam em tempo razoável. Isto é, o alto custo da Justiça, extremamente elevado se 

comparado ao de outras nações, não se reverte, proporcionalmente, em uma prestação 

jurisdicional efetiva e de qualidade para a população. 
 

Essa situação foi afetando a legitimidade deste Poder, acarretando críticas nacionais de 

modo a provocar uma reforma urgente e a real efetividade da jurisdição. 
 

De acordo com a Professora e desembargadora Leila Mariano
4
 (p. 89-102): 

 
 
 
 
 

 
2
 SEVERO, Rivadavia. Despesa do Judiciário cresce, mas o custo por habitante cai em 2016. Agência CNJ de 

Notícias, 04 set. 2017. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85362-despesa-do-judiciario-cresce-
mas-o-custo-por-habitante-cai-em-2016>, acessado em 19/10/2017.

  

3 CASADO, José. A Justiça mais cara do mundo. O Globo, 04 jul. 2016. Disponível em: 
https://oglobo.globo.com/opiniao/a-justica-mais-cara-do-mundo-19689169, acessado em 15/11/2016.

 

4 MARIANO, Leila, A formação humanística dos magistrados como condição para a concretização dos direitos 
fundamentais, p.100.
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O número cada vez maior de demandas, algumas bastante complexas, envolvendo 

conflitos de largo alcance social, traz como consequência uma maior 

responsabilidade do Judiciário e faz surgir exigência da sociedade e do mercado de 

verem atendidos seus pleitos em tempo hábil, daí as acirradas críticas que lhe são 

dirigidas, a atingir diretamente a sua legitimidade. Principalmente após a nova 

ordem constitucional, dois grandes temas, a morosidade e a corrupção, passaram a 

ocupar a pauta da imprensa e a agenda política, motivando movimentação nacional 

pela reforma do Judiciário. 

 

Através dos dados pré citados, vê-se que a solução não passa por um simples 

incremento de recursos financeiros ao Judiciário, mas por uma política que realmente mude a 

forma de pensar dos juízes atuais. Isto é, a mudança de perfil para um juiz contemporâneo é 

urgente, dada a crise do Poder Judiciário atual e seu déficit de legitimidade. 

Abordada a análise do alto custo da máquina judiciária brasileira como um todo, 

passarei à abordagem de uma problemática mais específica, que, apesar de restrita ao âmbito 

do direito penal, é tão ou mais importante que a anterior. Isso porque, através desta 

problemática, lidamos com o direito fundamental mais primordial e elementar de todos: a 

liberdade. 
 

O sistema prisional é uma atividade cara na maior parte dos países do globo. 

Entretanto, em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, esse custo tende a ser 

mais alto, visto que há uma preocupação maior com políticas públicas relacionadas ao 

desenvolvimento econômico, além das questões mais urgentes, tais como saúde. 

Nos custos relativos ao sistema carcerário, estão os gastos do governo para a 

manutenção de vida dos indivíduos dentro das prisões e para a criação de novas 

penitenciárias, de modo a suprir a demanda do Poder Judiciário. 
 

Segundo reportagem do site do CNJ, a atual presidente do Supremo Tribunal Federal e 

do Conselho Nacional de Justiça, a Ministra Cármen Lúcia, afirmou, durante o 4º Encontro do 

Pacto Integrador de Segurança Pública Interestadual e da 64ª Reunião do Colégio Nacional de 

Secretários de Segurança Pública (Consesp), em Goiânia, o seguinte: 
 

“Um preso no Brasil custa R$ 2,4 mil por mês e um estudante do ensino médio custa 

R$ 2,2 mil por ano. Alguma coisa está errada na nossa Pátria amada.”
5

 
 

O fato de um preso ser mais custoso ao Estado do que um estudante mostra a tamanha 

dimensão do problema e o grande impacto financeiro no orçamento do país advindo do 

sistema prisional, sendo urgente uma reforma que distribua a verba estatal de forma mais 

 
 
 

5
 CNJ. Cármen Lúcia diz que preso custa 13 vezes mais do que um estudante no Brasil. Agência CNJ de 

Notícias, 10 nov. 2016. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83819-carmen-lucia-diz-que-preso-

custa-13-vezes-mais-do-que-um-estudante-no-brasil>, acessado em 15/11/2016. 
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eficiente. Segundo reportagem, o custo anual em um presídio federal chega a ser de R$ 40 mil 

para cada preso.
6

 
 

Desde que se tornou presidente do Supremo Tribunal Federal, a Ministra Cármen 

Lúcia realizou inspeções surpresa aos presídios do Rio Grande do Norte e Distrito Federal 

como forma de acompanhar mais proximamente as condições das penitenciárias. 
 

Apesar dos altos recursos financeiros aplicados ao sistema carcerário, esse continua 

precário, sendo composto de penitenciárias cada vez mais assoberbadas. Essa superlotação 

dos presídios torna cada vez mais árduo o cumprimento das garantias relativas à integridade 

física e moral dos presos, previstas em diversas legislações, tanto nacionais quanto 

internacionais, culminando em graves violações aos direitos humanos. 
 

O art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal assegura ao preso o respeito à 

integridade física e moral. Essa dispõe ainda, em seu art. 5º, inciso III, que ninguém será 

submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Além da previsão 

constitucional, a Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84), em seu art. 11, elenca o rol de 

assistências asseguradas aos presos. 
 

As consequências das violações aos direitos humanos são severas. Em primeiro lugar, 

a simples privação da liberdade não gerará a ressocialização do preso, não o preparando, 

portanto, para voltar a conviver em paz social na sociedade. A situação é ainda mais grave 

pelo fato de a maior parte da população se omitir diante desta triste realidade, vendo no 

direito penal e na privação da liberdade uma forma de retribuição ao acusado pelo delito 

cometido. No entanto, atualmente, o elevado índice de reincidência mostra o contrário, ou 

seja, os males advindos do sistema acarretaram um ciclo vicioso, onde a punição gera o 

incentivo para o cometimento de novos crimes e a perpetuação da violência. 

São inúmeros exemplos práticos que comprovam o triste quadro das penitenciárias 

brasileiras. O sistema prisional no Brasil vive uma situação tão precária e nefasta que no 

Estado do Espírito Santo, no município de Serra, foram utilizados contêineres para cumprir a 

função de celas, tendo em vista a impossibilidade de alocação física dos novos presos. Essa 

penitenciária é capaz de manter 144 presos (2014), porém encontrava-se com 306 presos.
7

 

 
 
 

6 DUARTE, Alessandra; BENEVIDES, Carolina. Brasil gasta com presos quase o triplo do custo por aluno. O 
Globo, Rio de Janeiro, 21 nov. 2011. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/brasil-gasta-
com-presos-quase-triplo-do-custo-por-aluno-3283167>, acessado em 15/11/2016.

 

7 SOUZA, Juciene. Sistema carcerário brasileiro. A ineficiência, as mazelas e o descaso presentes nos presídios
  

superlotadoseesquecidospelopoderpúblico,2014.Disponívelem:
 

<https://jucienesouza.jusbrasil.com.br/artigos/129905259/sistema-carcerario-brasileiro>, acessado em 

15/11/2016.
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Diante de tal fato empírico, resta incontroverso que os direitos e garantias individuais do 

preso são transgredidos repetidamente. 
 

Portanto, além de o sistema carcerário brasileiro ser altamente custoso às finanças 

públicas, é também ineficiente, não prevenindo a prática da reincidência. Assim, é necessária 

uma reforma no sentido de reverter a ineficiência desse sistema, visto que, atualmente, temos, 

de um lado da moeda, o aumento desenfreado da violência e o consequente clamor pelo 

recrudescimento de pena e diminuição da maioridade penal, e, de outro, prisões 

completamente afogadas e mazelas carcerárias desumanas. 

 

 

1.2 A audiência de custódia: uma possível alternativa para reduzir os custos do sistema 

carcerário? 

 
Tomando como base os propósitos idealizados pelo Conselho Nacional de Justiça, o 

instituto da audiência de custódia tem como objetivo precípuo a promoção dos direitos 

humanos, através da concessão de liberdade aos indivíduos considerados inofensivos para a 

sociedade. Ademais, sua implementação busca uma redução dos altos custos do sistema 

carcerário através do desassoberbamento consciente das penitenciárias brasileiras. 
 

O Brasil é um país onde o combate à tortura é embrionário e a racionalização do uso 

da prisão praticamente não ocorre. A utilização do instituto da audiência de custódia pode 

consubstanciar-se em um significativo passo na direção da apuração das agressões praticadas 

por agentes estatais e redução do encarceramento indevido. Afinal, a violência e a tortura não 

podem ser toleradas. 
 

Hugo Leonardo e Marina Dias, ambos advogados criminais e membros do Instituto de 
 

Defesa do Direito de Defesa, afirmam (2015)
8
: 

 

 

A manutenção de uma pessoa no cárcere, enquanto responde a processo criminal, 

provoca a ruptura precoce dos laços sociais e familiares e é decisiva para a 

superlotação das prisões. A adoção de tal mecanismo acarretará redução substancial 

de gastos públicos. Isso porque reduzirá o deficit de vagas no sistema carcerário e os 

custos decorrentes da custódia do preso. Permitirá também uma análise mais 

cuidadosa das circunstâncias em que se deu a prisão, possibilitando ao juiz verificar 

a ocorrência de eventuais nulidades, evitando a desnecessária movimentação da 

máquina judiciária com investigações e ações penais que padecem de justa causa.  
 
 
 

 
8
 FERREIRA, Hugo Leonardo; DIAS, Marina. Audiência de custódia garante controle da atuação dos agentes 

do Estado. Revista Consultor Jurídico, 20 jan. 2015. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-jan-
20/audiencia-custodia-garante-controle-atuacao-policia>, acessado em 01/10/2017.
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Atualmente, a audiência de custódia já está sendo estendida aos menores infratores em 

alguns estados da federação (2016)
9
, tais como Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de 

Janeiro e Maranhão. Essa iniciativa foi implementada, primeiramente, pela Coordenadoria da 

Infância e Juventude (CIJ) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, a qual lançou o 

projeto para implantação da audiência de custódia para menores no Estado com o apoio da 

Corregedoria-Geral de Justiça. 

É importante salientar que nada do que for dito no decorrer da audiência, seja em 

favor ou desfavor do preso, poderá ser utilizado no processo penal. Dessa forma, não há 

violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, estando o mecanismo 

de acordo com o devido processo legal, o qual é um dos fundamentos do Estado Democrático 

de Direito e da democracia em si. 
 

Oportuna é a declaração do Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto 

Barroso
10

 (2002, p. 213-216): 

 

O postulado da razoabilidade/proporcionalidade funciona como parâmetro 

hermenêutico que orienta como uma norma jurídica deve ser interpretada e aplicada 

no caso concreto, mormente na hipótese de incidência dos direitos fundamentais no 

processo, para a melhor realização dos valores e fins do sistema constitucional. 

 

Portanto, sendo o processo legal um mecanismo efetivo de controle estatal pelos 

jurisdicionados particulares, esse se consubstancia não apenas materialmente, mas também 

quanto às garantias processuais previstas no texto constitucional. 
 

Superada esta questão teleológica, passarei à análise dos aspectos positivos e 

negativos da audiência supracitada. 
 

Segundo reportagem do site do Conselho Nacional de Justiça (2015)
11

, o Ministro do 

Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski, Presidente do Conselho Nacional de 

Justiça à época, estimou, durante o lançamento do projeto da audiência de custódia em Minas 

Gerais, em 17 de julho de 2015, que a adoção desse novo mecanismo pode gerar a economia 

de R$ 4,3 bilhões aos cofres públicos. Isso porque cada preso tem o custo médio de 

aproximadamente R$ 3000,00. 
 
 

 
9 FARIELLO, Luiza. Audiência de Custódia começa a ser estendida aos menores infratores. Agência CNJ de 
Notícias, 21 mar. 2016. Disponível em <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/81834-audiencia-de-custodiacomeca-
a-ser-estendida-aos-menores-infratores>, acessado em 15/10/2016.

 

10 BARROSO, Luís Roberto, Interpretação e Aplicação da Constituição, São Paulo: Saraiva, 2002.
  

11 ZAMPIER, Débora. País pode economizar R$ 4,3 bi com Audiência de Custódia, diz Lewandowski. Agência 
CNJ de Notícias, 17 jul. 2015. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/79916-pais-pode-economizar-
r-4-3-bi-com-audiencia-de-custodia-diz-lewandowski>, acessado em 20/10/2016.
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Assim, sendo este método uma forma legítima de redução da população carcerária, 

pode vir a contribuir para o combate à cultura do encarceramento, de modo a incentivar a 

reserva da pena privativa de liberdade apenas para os indivíduos efetivamente perigosos para 

a sociedade. Desse modo, a partir da avaliação preliminar do flagrante delito, evitam-se 

equívocos e maus tratos a acusados em flagrante que nem sequer ainda tiveram julgamento 

para ter sua culpabilidade confirmada. 
 

Segundo reportagem do site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (2015)
12

, o 

Ministro Ricardo Lewandowski afirmou que o Brasil se tornou o quarto país que mais prende 

no mundo. Porém, os altos índices de encarceramento não representaram uma queda nos 

índices de criminalidade. Além disso, do total de indivíduos presos no país, aproximadamente 

40% são provisórios, ou seja, sua culpabilidade não está formada. Esses dados aparecem em 

vídeo presente no site do Conselho Nacional de Justiça, o qual mostra que, apenas no Rio de 

Janeiro, a prisão é aplicada antes do julgamento em definitivo em 72% dos casos. Entretanto, 

após o julgamento final, apenas 40% desses casos tiveram uma condenação prisional.
13

 Isso 

significa que a quantidade de indivíduos inocentes mantidos presos injustamente é enorme, 

movimentando e onerando a máquina pública sem necessidade. 
 

Portanto, com base nesses dados, vê-se que a audiência de custódia poderá ser uma 

forma eficiente de peneirar os casos dos indivíduos que devem, realmente, permanecer presos 

provisoriamente, desafogando as prisões, reduzindo custos, evitando a movimentação 

desnecessária da máquina pública e impedindo injustiças. Ou seja, resta incontroverso que a 

adesão de todos os Estados da federação ao projeto acarretará celeridade e economia 

processual, de modo que os recursos empregados hoje desnecessariamente no cárcere sejam 

revertidos de forma estratégica para setores com maior carência, urgência e necessidade. Isso, 

a longo prazo, trará grande eficiência ao sistema prisional. 

Entretanto, é necessário salientar que esse mecanismo pode ser fonte de injustiças e 

consequências negativas. Isso porque, com uma simples entrevista pelo juiz, não há como 

avaliar minunciosamente os fatos apresentados, sendo uma avaliação superficial que pode, em 

certos casos, ser um fator de risco para a garantia de ordem pública. E esse risco poderá se 
 
 

12
  PJERJ. Assessoria de Imprensa. TJ do Rio implanta audiência de custódia, Rio de Janeiro, 18 set. 2015. 

Disponível em: 

<http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home?p_p_id=portletassessoriaimprensadestfototexto_WAR_portletassessoria 

imprensa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_portletassessoriaimprensadestfototexto_ 

WAR_portletassessoriaimprensa_jspPage=%2Fhtml%2Fview%2Fvisualizacao%2Fnoticia.jsp&_portletassessori 

aimprensadestfototexto_WAR_portletassessoriaimprensa_noticiaId=23010>, acessado em 20/10/2016.  
13 CNJ. Audiência de Custódia. Sistema Carcerário, Execução Penal e Medidas Socioeducativas. Disponível em 
<http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia>, acessado em 20/10/2016.
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transformar em uma futura violência, acarretando um círculo vicioso que poderá se perpetuar 

indefinidamente. A isso se soma o fato de que, muitas vezes, os juízes não têm a experiência 

necessária para realizar essa análise de forma satisfatória, visto que essa análise não se limita 

ao âmbito do direito puro, mas adentra em aspectos psicológicos do indivíduo, assunto que 

não é mais de sua alçada. 
 

Além disso, a audiência de custódia evidencia uma análise realizada por um juiz 

designado pelo Presidente do Tribunal de Justiça, não sendo aquele magistrado detentor das 

garantias inerentes a um juiz titular, tal como a inamovibilidade, o que pode comprometer a 

sua imparcialidade. Isso porque, como já dito anteriormente, sua permanência nesta função 

depende exclusivamente do Presidente do Tribunal, o qual poderá adotar critérios valorativos 

e políticos, fato que, eventualmente, pode interferir em suas decisões. 
 

Principalmente em um contexto de crise, como o que estamos vivenciando 

atualmente, há risco de os governadores dos Estados, devido à falta de verba para criação de 

novas vagas no sistema carcerário, incentivarem os Presidentes dos Tribunais de Justiça a 

pressionar os juízes de custódia para que esses decidam mais no sentido de libertar os presos 

em flagrante, de modo a diminuir artificialmente a população carcerária. Caso isso realmente 

ocorra, a realidade é maquiada. E, um problema adicional é que, após o recurso da decisão de 

custódia chegar a um juiz titular em uma vara criminal, é extremamente árduo, na prática, 

reverter a decisão recorrida. Isso devido à impossibilidade fática de encontrar o indivíduo 

acusado para reverter a decisão de relaxamento da prisão para uma prisão preventiva, por 

exemplo. Portanto, é evidente que, diante desse quadro apresentado, as decisões dos juízes de 

custódia tornariam-se completamente políticas, e não mais jurídicas com base em critérios 

realmente objetivos e fundamentações robustas. 

A segurança jurídica também pode ser comprometida, visto que há grande rotatividade 

dos juízes de custódia, tendo esses juízes visões distintas acerca da realidade, o que leva à 

aplicação de medidas diferentes para situações fáticas idênticas, acarretando, portanto, 

disparidades jurídicas e falta de previsibilidade. 

A movimentação da máquina judiciária, ou seja, o deslocamento dos policiais até o 

local da audiência para levar o preso, o contato prévio do preso por tempo razoável com o 

advogado ou defensor público, a apresentação no preso ao juiz de custódia em um prazo de 24 

horas, a participação do Ministério Público e Defensoria Pública e entrevista com o autuado, é 

extremamente custosa. 
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Além disso, há também os custos implícitos, ou seja, os juízes de custódia, caso não 

fossem designados para esse fim, poderiam estar, nesse tempo, proferindo outras sentenças ou 

decisões. Isso sem falar nos custos em manter esses juízes, que como já explicitado, são 

designados para essa função pelo Presidente do Tribunal de Justiça. Outro custo implícito 

desconsiderado é o custo social da violência que se perpetua, advindo de más decisões dos 

juízes de custódia que desconsideram completamente o auto de prisão em flagrante lavrado na 

delegacia feito através de declarações de policiais. Esse custo social transforma-se, 

rapidamente, em custo explícito para a máquina judiciária, visto que, na maioria das vezes, a 

soltura descriteriosa do preso em flagrante se converte em novos crimes, acarretando mais 

custos ao Poder Judiciário. 
 

Outro problema que é recorrente nas decisões judiciais tradicionais e também vem à 

tona durante as audiências de custódia é o solipsismo dos juízes responsáveis por essas 

decisões. Esses são solipsistas quando decidem apenas com base em seus valores e em sua 

consciência, o que representa o embrião do ativismo judicial. 

A partir da superação do positivismo clássico, época em que o juiz era meramente a 

“boca da lei” e os princípios gerais de direito não tinham a capacidade de “fechar” o sistema 

das normas processuais, muitos magistrados passaram a adotar uma postura de 

discricionarismos e arbitrariedades, aderindo, portanto, ao decisionismo desenfreado. 

Entretanto, não se pode, com base em um argumento de superação da literalidade das 

leis - positivismo primitivo - afastar completamente o conteúdo objetivo do sistema 

normativo, visto que esse foi desenhado a partir de um processo democrático que privilegia o 

Estado Democrático de Direito atual e os princípios constitucionais morais que amoldam as 

normais processuais, “fechando” esse sistema de forma satisfatória. 
 

Segundo o eminente jurista Lenio Luiz Streck (2011, p.18)
14

: 
 

 

Da condição de refém de um assujeitamento a uma estrutura de caráter objetivista 

(metafísica clássica presente na ideia exegética e pandectista), passou-se a fase do 

“assujeitamento da estrutura a um sujeito solipsista”. Enfim, do “aprisionamento” do 

intérprete a um sistema racional- conceitual, passamos ao império da vontade (do 

poder), último princípio epocal da modernidade. Não é por nada que, para Kelsen, a 

interpretação feita pelos juízes é um ato de vontade. 

 

No caso das audiências de custódia, especificamente, há grande risco de os juízes de 

custódia decidirem o destino dos presos em flagrante com base em nada mais que um juízo 

 

 
14 STRECK, Lenio Luiz, O (Pós-) Positivismo e os Propalados Modelos de Juiz (Hércules, Júpiter e Hermes) – 
Dois Decálogos Necessários, Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, p.18.

 



22 
 

 

subjetivo de ponderação sem nenhum critério objetivo. É necessário estar ciente de que uma 

ponderação que resolva diretamente um caso concreto é impossível na prática. Na realidade 

judicial, a solução dada ao caso é a simples escolha, pelo juiz, da solução que lhe parece mais 

justa conforme sua consciência, buscando uma verdade real que é impossível de ser 

encontrada. 
 

O juiz, como único intérprete genuíno da lei, deve completar o texto normativo. Ou 

seja, o juiz deve produzir o direito que se aplicará ao caso concreto baseando-se não apenas 

na realidade social, mas também no texto normativo e nos princípios constitucionais 

responsáveis por “fechar” o sistema, como já dito anteriormente. Desse modo, fica evidente 

que a interpretação é uma atividade constitutiva e não declaratória. 
 

É preciso salientar que, a partir de um mesmo texto normativo, ou seja, signo 

linguístico, podem advir várias normas com o juízo de interpretação, principalmente no caso 

de essa interpretação ser realizada por indivíduos distintos. Entretanto, o limite para essa 

interpretação é o próprio texto normativo, não podendo o intérprete extrapolá-lo. 

A partir da análise do solipsismo dos juízes de custódia, conclui-se que buscar a 

justiça, através do mito de uma verdade real, ofende a democracia. A justiça é um termo 

indeterminado, dependendo dos valores que cada indivíduo detém, sendo a verdade 

processual satisfatória por si só. Assim, pensar de outro modo incentiva o decisionismo, o 

ativismo judicial e a insegurança jurídica. 
 

Em suma, a audiência de custódia, em tese, poderia diminuir os custos do Poder 

Judiciário, através de uma legítima redução da população carcerária, evitando a prisão de 

inocentes, promovendo paz social e a reserva da pena privativa de liberdade para os 

indivíduos que realmente representam um risco para sociedade. Entretanto, se for realizada 

sem nenhum critério objetivo, unicamente para desafogar as penitenciárias, ao invés de 

diminuir os custos do Poder Judiciário, irá em sentido contrário, aumentando os custos totais, 

perpetuando a violência contra a população e desprestigiando os direitos humanos. 

 

 

1.3 Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347 e a audiência de 

custódia: 

 

 

O  Supremo  Tribunal  Federal,  na  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  (ADI)  nº 
 

5.240/SP, manteve firme a postura de repudiar qualquer tentativa de frustrar a efetividade das 
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normas convencionais de direitos humanos que previam a audiência de custódia. Essa energia 

da Suprema Corte para efetivar os referidos tratados internacionais não teve fim naquele 

julgamento, pois o órgão foi instado novamente a se manifestar sobre as audiências de 

custódia, e, em 09 de setembro de 2015, apreciou, em sede liminar, a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 347. 
 

A ADPF nº 347, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), em junho de 

2015, teve como pedido principal o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da 

violação de direitos fundamentais da população carcerária e que fosse determinada a adoção 

de diversas providências no que diz respeito ao tratamento da questão prisional do país, dada 

a permanente violação a preceitos fundamentais da Constituição Federal. 
 

Na petição inicial, foi requerida a concessão de cautelar de forma que, além de outras 

medidas necessárias, todos os juízes e órgãos de tribunais fundamentassem de forma expressa 

os motivos que culminaram na impossibilidade de adoção de medidas alternativas à pena 

privativa de liberdade. Além disso, os juízes e tribunais deveriam considerar explicitamente 

em suas decisões, em todas as fases do processo penal, a caótica situação prisional do país. 

No mérito, o autor demandou que a Corte Suprema julgue a ação procedente e determine ao 

governo federal a elaboração e implementação de um plano nacional que tenha a finalidade de 

solucionar os problemas descritos na exordial. 

O voto do relator, Ministro Marco Aurélio, proferido em agosto de 2015, determinou 

aos juízes e tribunais que lancem, em casos de determinação ou manutenção de prisão 

provisória, a motivação expressa pela qual não aplicam medidas alternativas à privação de 

liberdade; que passem a realizar, em até 90 dias, audiências de custódia, com o 

comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, 

contados do momento da prisão; que considerem, fundamentadamente, o quadro dramático do 

sistema penitenciário brasileiro no momento de concessão de cautelares penais, na aplicação 

da pena e durante o processo de execução penal; e que estabeleçam, quando possível, penas 

alternativas à prisão. À União, o relator determina que libere o saldo acumulado do Fundo 

Penitenciário Nacional para utilização na finalidade para a qual foi criado, abstendo-se de 

realizar novos contingenciamentos (2015, p. 23 - 24).
15

 

 
 
 

 
15
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Em seu voto, o ministro abordou o fato de a crise do sistema prisional estar 

frequentemente na pauta do Tribunal em várias ações ajuizadas, tais como a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 5170, a qual dispõe sobre a possibilidade de direito de indenização aos 

presos, por danos morais, em razão das diversas violações sofridas no âmbito prisional. Há 

também o Recurso Extraordinário 592581, que aborda a necessidade e possibilidade de o 

Poder Judiciário impor aos estados federativos e União a realização de obras nas 

penitenciárias brasileiras. Ademais, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5356, a Corte 

declarou a inconstitucionalidade de lei que estabelecia o bloqueio de sinal de rádio e 

comunicação nas zonas prisionais. 
 

Marco Aurélio abordou o fato de o Brasil ser detentor da terceira maior população 

carcerária do mundo e o grande déficit prisional no país. Afirmou ainda, em seu voto, que 

grande parte dos indivíduos presos estão sujeitos às condições de superlotação dos presídios, 

torturas, homicídios, violência sexual, celas imundas e insalubres, proliferação de doenças 

infectocontagiosas, comida imprestável, falta de água potável, de produtos higiênicos básicos, 

de acesso à assistência judiciária, à educação, à saúde e ao trabalho, bem como amplo 

domínio dos cárceres por organizações criminosas, insuficiência do controle quanto ao 

cumprimento das penas, discriminação social, racial, de gênero e de orientação sexual (2015, 

p.4 -5).
16

 

 
Desse modo, afirmou que, além dos princípios previstos na Constituição Federal, 

foram violadas diversas normas que prescrevem os direitos e garantias dos presos, tais como o 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e a Convenção contra a Tortura, além da 

própria Lei de Execução Penal. E, segundo o ministro, essas constantes violações aos direitos 

fundamentais dentro das penitenciárias brasileiras também geram consequências desastrosas 

para a sociedade e impedem a ressocialização. 
 

Na forma do voto do relator, o afastamento do estado de inconstitucionalidade apenas 
 

é possível diante da mudança significativa do Poder Público e atuação de todos os Poderes da 

República e entes federativos, visto que a responsabilidade pelo quadro é de todos esses, 

sendo necessária uma coordenação institucional. 
 

Por último, concluiu ser papel do Supremo Tribunal Federal retirar as autoridades 

públicas do estado de letargia, provocar a formulação de novas políticas públicas, aumentar a 
 

 
16

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito 
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deliberação política e social sobre a matéria e monitorar o sucesso da implementação das 

providências escolhidas, assegurando a efetividade prática das soluções propostas (2015, 

p.19).
17

 
 

O Supremo Tribunal Federal, em 09 de setembro de 2015, concedeu parcialmente a 

liminar, a fim de determinar a todos os juízes e tribunais a realização das audiências de 

custódia em até noventa dias. Dessa forma, o preso seria encaminhado para comparecer 

perante a autoridade judiciária competente em até vinte e quatro horas, as quais seriam 

contadas a partir da prisão em flagrante. Ademais, a Corte também concluiu que o saldo 

acumulado do Fundo Penitenciário Nacional deveria ser liberado, sem qualquer tipo de 

limitação, de modo que esse pudesse ser utilizado especificamente na finalidade de sua 

criação. Dessa forma, proibiu a realização de futuros contingenciamentos. 

A maioria dos ministros do Supremo também concordaram com a proposta 

formalizada pelo Ministro Luís Roberto Barroso com relação à necessidade de que a União e 

o Estado de São Paulo forneçam, no prazo de um ano, informações sobre a situação do 

sistema prisional do país. Ou seja, esses diagnósticos em termos quantitativos e pecuniários 

deveriam ser encaminhados ao relator, de forma que a Corte tivesse elementos suficientes 

para julgar o mérito. 
 

Segundo reportagem do site, o Ministro Celso de Mello afirmou (2016)
18

: 
 

“Os recursos financeiros que integram o fundo penitenciário nacional têm uma 

vocação própria, uma destinação específica e com essas medidas de bloqueio de recursos 

subverte-se a função precípua que justifica a imposição da sanção penal.” 
 

Ao proferir seu voto e acompanhar o relator, a Ministra Cármen Lúcia enfatizou a 

importância de um diálogo com a sociedade acerca do tema. Afirmou que existem no Brasil 

um total de 1.424 unidades prisionais, sendo somente quatro federais, o que mostra que os 

estados federativos são responsáveis pelos presos que deveriam ser de responsabilidade da 

União. A ministra ressaltou, ainda, a experiência positiva advinda da parceria público-privada 

em penitenciária de Minas Gerais. Segundo Cármen Lúcia, é preciso inovação para o fiel 
 
 
 
 

 
17
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cumprimento das leis, dado o fato de que o modelo tradicional de penitenciária já está 

obsoleto e falido. 
 

Tendo em vista o exposto, conclui-se que apenas duas do total de oito liminares 

requeridas foram deferidas: realização das audiências de custódia e descontingenciamento do 

fundo penitenciário. 
 

Portanto, no tocante aos votos proferidos pelos ministros, apesar de divergências com 

relação ao modus operandi, em todos foi reconhecida a profunda e generalizada transgressão 

aos direitos fundamentais dos presos, definitivos e provisórios, e a premente necessidade de 

reversão deste preocupante quadro de violações. 

A expressão “estado de coisas inconstitucional” foi utilizada pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento da referida ADPF, a qual foi proposta em face de todos os estados 

brasileiros, Distrito Federal e União, em razão das omissões inconstitucionais com relação à 

defesa da dignidade dos indivíduos que estão nas penitenciárias brasileiras. É importante 

salientar que como a ADPF é uma ação residual, essa pode cuidar de omissões 

administrativas generalizadas. 
 

O estado de coisas inconstitucional é uma situação em que há uma violação 

generalizada e sistêmica de direitos fundamentais, inércia, e incapacidade reiterada e 

persistente das autoridades públicas em modificar a conjuntura a respeito do tema em análise. 
 

O Ministro Ricardo Lewandowski, ao utilizar a referida expressão, esclareceu que se 

tratava de uma categoria que foi desenvolvida na Corte Constitucional da Colômbia. Segundo 

reportagem (2015)
19

, o ministro afirmou: 
 

“Essa é uma interferência legítima do Poder Judiciário nessa aparente 

discricionariedade nas verbas do fundo penitenciário brasileiro.” 
 

A Constituição Federal garante o direito à vida e dignidade da pessoa humana, 

independentemente de serem presos processuais ou terem sofrido uma sentença condenatória. 

Na decisão, foi apurada a situação vexatória de como essas pessoas são tratadas, além do 

descaso e negligência máxima do Estado. 

Apesar de o STF não ter apreciado o mérito, na liminar, liberou um fundo para as 

prisões. Ao analisar o tema, abordou a necessidade de realização das audiências de custódia. 

É importante explicitar o fato de que não se trata somente da defesa dos direitos 

humanos em si, mas da defesa da própria supremacia da Constituição Federal, a qual não 
 
 

19
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prescreve o tratamento degradante dado às pessoas que estão nas penitenciárias brasileiras, 

garantindo a integridade física e moral dos presos, na forma do art. 5°, inciso XLIX, CF. 

 

 

1.4 A instituição da audiência de custódia em São Paulo pelo Provimento Conjunto 

03/2015 e as críticas de inconstitucionalidade: 

 

 

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) implementou a audiência de custódia de 

forma pioneira, em fevereiro de 2015, através de um provimento. De acordo com reportagem 

presente no site do CNJ, São Paulo, segundo dados quantitativos do Levantamento Nacional 

de Informações Penitenciárias referentes a dezembro de 2014, possui a maior população 

carcerária do Brasil, totalizando mais de 220 mil presos
20

. 
 

O Provimento Conjunto 03/2015 foi responsável por estipular regras de conduta para 

juízes, defensores, promotores, delegados e policiais, determinando o comparecimento do 

preso em flagrante delito à audiência de custódia dentro do prazo de 24 horas. Instituiu, 

portanto, a audiência de custódia. No entanto, a referida norma inédita, elaborada pela 

Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral da Justiça, foi responsável por 

promover diversas críticas no âmbito jurídico, ensejando, inclusive, ajuizamento de Ação 

Direta de Inconstitucionalidade e Mandado de Segurança. As principais críticas giram em 

torno da usurpação da competência legislativa privativa do ente federal e princípio da 

legalidade. 
 

Com relação à primeira, os críticos defendem que o referido ato normativo autônomo 

padece de vício de inconstitucionalidade formal subjetiva, visto que como o objeto do 

Provimento é matéria processual penal, a competência seria privativamente da União, na 

forma do art. 22, I, da Constituição Federal. Desse modo, o Provimento feriria o pacto 

federativo de repartição de competências, visto que houve usurpação da competência 

privativa do ente federal. 
 

Ademais, os críticos também acreditam que houve transgressão ao princípio da 

legalidade, previsto no art. 5º, II, da Constituição Federal, pelo fato de que, dada a 

competência privativa da União, infere-se que há exigência de lei no sentido formal e material 

do termo. Ou seja, seria preciso um processo legislativo constitucional para que a elaboração 
 
 

20
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da norma fosse democrática. É importante salientar que o Provimento possui inegável 

abstração jurídica e aplicação erga omnes no Estado de São Paulo, possuindo os mesmos 

efeitos jurídicos de uma lei. Assim, matéria processual penal não poderia ter sido editada por 

um ato administrativo do Poder Judiciário, o que explicita sua inconstitucionalidade. 

Segundo os juristas contrários ao Provimento, a situação é ainda mais grave pelo fato 

de existirem projetos de lei em tramitação cuja finalidade é determinar a realização da 

audiência de custódia, sendo o Provimento, portanto, um atalho ilegítimo e inconstitucional, 

transgredindo o crivo do Poder Legislativo, e consequentemente, a democracia. 

Marcellus Polastri, Procurador de Justiça do Rio de Janeiro, também aborda a 

problemática, defendendo a imprescindibilidade de lei federal que regule a matéria (2016, p. 
 

212)
21

: 
 

 

Na verdade, assim, a normatização da audiência de custódia no Brasil deve ser feita 

pela lei federal, sobretudo, fixando-se um prazo que seja razoável como significante 

da expressão “sem demora” e se estabelecendo normas de procedimento, pois se é 

verdade que, supletivamente, o Estado-membro pode até fazer regulamentações que 

se traduzem como experiências temporárias, certas normas de validade geral e 

nacional têm que constar de lei federal, sob pena de se incidir em uma 

inconstitucionalidade formal e se dar um conflito com o CPP e, assim, ser passível 

de impugnação. 

 

No que se refere ao primeiro vício, os juristas contrários ao Provimento também citam 

o art. 144, § 6º, da Constituição Federal, que dispõe o seguinte (BRASIL, 1988)
22

: 

 

Art. 144 A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,  
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva 

do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

 

Desse modo, os críticos afirmam que o Poder Judiciário estaria usurpando poderes do 

Poder Executivo, configurando uma violação aos princípios de harmonia e independência dos 

Poderes. Isso porque, como dispõe o pré citado dispositivo constitucional, os policiais civis e 

militares são subordinados aos Governadores dos Estados. Portanto, não poderia o Poder 

Judiciário editar norma cuja finalidade seja claramente definir atribuições e regras de conduta 

aos policiais civis e militares, visto que a Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo e a 
 
 

21
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respectiva Corregedoria-Geral da Justiça não possuem autoridade funcional hierárquica 

(poder de comando e coordenação) sobre os referidos órgãos do Poder Executivo 

responsáveis pela segurança pública. Em suma, o Provimento 03/2015, ao instituir a audiência 

de custódia, determinou regras de conduta aos delegados de polícia e seus agentes públicos, 

integrantes da Administração Pública Direta, explicitando ofensa ao princípio da separação e 

harmonia dos poderes, previsto no art. 2º, CF. 
 

A conclusão é que, segundo os argumentos expostos pelos críticos, o Provimento 

Conjunto 03/2015 estaria maculado em razão de vícios formais relativos à competência e 

forma de edição. 
 

Todas as críticas mencionadas anteriormente encontravam-se presentes nos 

fundamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5240, ajuizada em face do 

Provimento 03/2015 que, como já exposto anteriormente, foi elaborado pela Presidência do 

Tribunal de Justiça e Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo para disciplinar o 

procedimento da audiência de custódia no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, conheceu apenas parcialmente 

a ação. No que se refere ao julgamento do mérito da ADI, em agosto de 2015, a Corte julgou 

improcedente, por maioria de votos, o pedido de declaração de inconstitucionalidade 

requerida pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol/Brasil). Ficou vencido 

o ministro Marco Aurélio, que concluiu pela extinção preliminar da ação por entender que a 

norma sob análise não poderia ser questionada em sede de ADI e, no mérito, julgou 

procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade. 
 

A Corte asseverou que o art. 7º, item 5, da Convenção Americana de Direitos 

Humanos sustou os efeitos de qualquer norma infraconstitucional que estivesse em conflito 

com esse tratado internacional, visto que o mesmo, por privilegiar os direitos humanos, possui 

caráter supralegal no ordenamento jurídico, conforme determinação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do RE 349.703/RS. O referido tratado dispõe o seguinte
23

: 

 

Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz 

ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser 

julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de 

que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que 

assegurem o seu comparecimento em juízo.  

 
23
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Em seu voto, o ministro Celso de Mello, intercedeu a favor da implementação do 

instituto, afirmando que (2016, p. 21)
24

: 

 

Essa implementação é essencial e necessária ao resguardo da liberdade individual, à 

preservação do estado natural de incoercibilidade das pessoas em geral e mostra-se 

fiel ao mandamento constante da nossa Constituição, e das declarações 

internacionais, que é o da proteção judicial efetiva. 

 

O ministro Luiz Fux, relator da ADI, também elogiou o instituto da audiência de 

custódia, enfatizando sua eficiência em garantir a efetividade de direitos básicos do preso, 

obstando prisões ilícitas e desnecessárias, o que reflete positivamente na problemática do 

superencarceramento. Segundo consta em seu voto (2015)
25

: 

 

Não é por acaso que o Código de Processo Penal brasileiro consagra a regra de 

pouco uso na prática forense, mas ainda assim fundamental, no seu artigo 656, 

segundo o qual, recebida a petição de habeas corpus, o juiz, se julgar necessário e 

estiver preso o paciente, mandará que este lhe seja imediatamente apresentado em 

data e hora que designar. Verifico aqui que não houve, por parte da portaria do 

Tribunal de Justiça, nenhuma extrapolação daquilo que já consta da Convenção 

Americana, que é ordem supralegal, e do próprio CPP, numa interpretação 

teleológica dos seus dispositivos. 

 

Portanto, concluiu-se que o comparecimento do preso em flagrante à audiência de 

custódia no prazo de 24 horas é compatível com a concepção da garantia fundamental de 

liberdade, finalidade precípua do habeas corpus. Isto é, a essência do referido remédio 

constitucional é alcançada no momento da reunião do juiz com o preso, visto que é nessa 

oportunidade que o juiz tem a possibilidade de questionar o preso sobre suas condições 

pessoais e condições objetivas da prisão em flagrante. Afinal, o próprio Código de Processo 

Penal, em seu art. 656, dispõe que “recebida a petição de ‘habeas corpus’, o juiz, se julgar 

necessário, e estiver preso o paciente, mandará que este lhe seja imediatamente apresentado 

em dia e hora que designar”. Assim, o Provimento 03/2015 não exorbitou o que já estaria 

previsto no art. 7º, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos, de caráter 

supralegal, e o art. 656, do CPP, estando a norma em perfeita compatibilidade com a essência 
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desses dispositivos, chegando os ministros a essa conclusão por meio de uma interpretação 

teleológica. 
 

Com relação aos artigos 1º, 3º, 5º, 6º e 7º do Provimento Conjunto 03/2015, concluiu-

se que esses apenas tornariam efetivas algumas determinações da Convenção Americana 

sobre Direitos do Homem e do Código de Processo Penal. Dessa forma, as referidas 

determinações seriam compreendidas de forma explícita e sistemática, sendo cumpridos, 

consequentemente, na prática. Além disso, como as regulamentações retiram fundamento 

jurídico de validade de lei, tal como já abordado, não haveria possibilidade de controle de 

constitucionalidade dos dispositivos retromencionados. 
 

No que se refere aos artigos 2º, 4°, 8°, 9º, 10 e 11 do Provimento, a Corte afirmou que 

esses configurariam determinações correspondentes à organização administrativa interna do 

Tribunal de Justiça de São Paulo. Seriam, portanto, normas advindas do exercício legítimo de 

atribuição conferida pelo art. 96, I, a, da Constituição Federal. 

O relator da ADI, ministro Luiz Fux, asseverou que o Provimento não representou 

regulação de normas de direito ou usurpou competência atribuída a outros poderes, sendo 

responsável apenas por promover atos de autogestão do tribunal, definindo comandos de mera 

organização administrativa interna. 

O Supremo concluiu que, pelo fato de o fundamento jurídico de validade dos referidos 

dispositivos ser a própria Constituição Federal, o controle de constitucionalidade pela via 

abstrata seria admissível. No entanto, segundo o STF, diferentemente do que foi narrado na 

petição inicial, os princípios da legalidade e da reserva de lei de iniciativa privativa da União 

não foram violados pelo provimento em análise. Isso porque, como já salientado 

anteriormente, o Provimento Conjunto 03/2015 não configuraria uma inovação no 

ordenamento jurídico brasileiro, sendo responsável apenas por tornar evidentes e efetivas 

algumas determinações esparsas da Convenção Americana sobre Direitos do Homem e do 

Código de Processo Penal. 
 

É importante salientar que o Código de Processo Penal foi recepcionado pela Carta 

Constitucional de 1988 na forma de lei federal processual e a Convenção Americana sobre 

Direitos do Homem possui status supralegal, conforme jurisprudência pacífica do STF. 

Ademais, o princípio da separação e harmonia dos poderes também foi respeitado, visto que a 

norma responsável pela criação de novas regras de conduta para os delegados de polícia e 

seus agentes públicos não é o provimento impugnado, mas a Convenção Americana sobre 

Direitos do Homem e o Código de Processo Penal. Esses, de acordo com os arts. 3º e 6º da 
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Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), produzem efeito imediato e erga 

omnes, sendo obrigatório o seu cumprimento. 
 

O ministro Luiz Fux, no que se refere à terminologia, preferiu utilizar a expressão 

“audiência de apresentação” em detrimento do termo “audiência de custódia”, pois esse 

poderia indicar erroneamente que a regra do instituto seria a conversão da prisão em flagrante 

em “custódia”, isto é, em prisão. No entanto, no processo penal, a liberdade é sempre a regra, 

sendo a prisão a exceção. Por isso, “audiência de apresentação”, segundo ele, seria um termo 

mais apropriado. Entretanto, afirma o jurista Gustavo Henrique Badaró (2015)
26

: 

 

Não me parece errado continuar a utilizar a expressão “audiência de custodia”, que 

já se pode considerar consolidada pela doutrina. Isso porque, uma da acepções da 

palavra custódia é exatamente, a de “proteção, guarda”; ou ser “conservado sob 

segurança e vigilância, como medida de preservação, prevenção ou proteção”. Na 

referida audiência, o juiz zela, cuida, protege a liberdade do indivíduo. 

 

Ademais, durante o julgamento da ADI, compareceram à tribuna do STF 

representantes da Defensoria Pública da União e da Defensoria Pública do Espírito Santo, 

admitidas no processo sob a forma de amicus curiae. Ambas as entidades expuseram as 

virtudes da audiência de custódia, defendendo, com veemência, esse instituto que, embora já 

previsto no ordenamento jurídico, vem sendo implementado de forma tardia. Por isso, 

afirmou-se
27

 que a adoção da audiência de custódia representa um “caráter revolucionário e 

histórico” no processo penal brasileiro. 
 

Tendo em vista todo o exposto, conclui-se que a disciplina pelos Tribunais da 

apresentação da pessoa presa à autoridade judicial competente é constitucional, sendo, 

portanto, válida a audiência de custódia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26

 BADARÓ, Gustavo. Audiência de custódia no Rio de Janeiro tem três aspectos preocupantes. Revista 

Consultor Jurídico, Rio de Janeiro, 09 set. 2015. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-set-
09/gustavo-badaro-audiencia-custodia-rj-pontos-preocupantes>, acessado em 14/06/2016. 
27 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Plenário confirma validade de normas do TJ-SP sobre audiências de

 

custódia. Notícias STF, 20 ago. 2015. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=298112> , acessado em 14/06/2017. 
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2 ASPECTOS RELEVANTES DA IMPLANTAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 

NO RIO DE JANEIRO E SUA LEGITIMIDADE PERANTE A SOCIEDADE CIVIL 

 

 

2.1 Resolução nº 29 TJ/OE/RJ de 2015: A disciplina da audiência de custódia no âmbito 

do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e críticas derivadas 

 

 

A Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), conhecida como “Pacto de 

San José da Costa Rica”, promulgada no Brasil mediante o Decreto no 678/1992, prevê em 

seu art. 7º, item 5, que “toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à 

presença de um juiz.”
28

 O Pacto dos Direitos Civis e Políticos e a Convenção Europeia de 

Direitos Humanos possuem previsões no mesmo sentido no art. 9º, item 3, e art. 5º, item 3, 

respectivamente. 
 

Como já abordado anteriormente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em virtude 

da ADPF 347, reconheceu a aplicabilidade imediata dos dispositivos pré citados, estipulando 

que a audiência de custódia fosse obrigatoriamente realizada por todos os juízes e tribunais 

em até 90 dias. Dessa forma, a Suprema Corte garantiu que o preso fosse apresentado à 

autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contadas da ocasião da prisão em 

flagrante delito. Em decorrência disso, os estados brasileiros foram compelidos a implementar 

a audiência de custódia, se ainda não o tivessem feito. 
 

No entanto, é preciso salientar que o instituto da audiência de custódia e seu 

procedimento específico ainda não está previsto em lei no sentido formal, já que os projetos 

de lei que objetivam essa finalidade ainda encontram-se em tramitação. Por esse motivo, os 

tribunais buscaram suprir essa falta através da via administrativa, através de provimentos e 

resoluções. Portanto, apesar da existência da Resolução 213 de 2015 do CNJ, que 

regulamenta o procedimento da audiência de custódia, dispondo sobre a apresentação do 

preso à autoridade judicial no prazo máximo de 24 horas, cada estado, através de atos internos 

de seus respectivos Tribunais de Justiça, editou atos próprios aplicáveis a sua jurisdição. No 
 
 
 

 
28 CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Pacto San José da Costa Rica, 22 novembro de

  

1969.RatificadapeloBrasilem25desetembrode1992.Disponívelem:
 

<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm>, acessado em 

15/10/2017.
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entanto, essa falta de padrão único gerou discrepâncias e inconsistências entre os estados da 

federação. 
 

A disciplina da audiência de custódia no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro adveio da Resolução TJ/OE/RJ nº 29/2015, com as devidas alterações promovidas 

pela Resolução TJ/OE/RJ nº 32/2015. 
 

Gustavo Henrique Badaró, apesar de apoiar o projeto das audiências de custódia, já se 

manifestou sobre três aspectos que considera preocupantes na Resolução do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro. São esses: “(i) ausência de um prazo definido para a apresentação 

do preso; (ii) a possibilidade de dispensa da audiência em razão das condições pessoais do 

preso, e; (iii) facultatividade da presença do Ministério Público.”
29

 

 
Com relação ao primeiro item, Badaró critica o art. 2º, caput, da Resolução 29/2015, o 

qual dispõe que “Toda pessoa presa em flagrante delito será apresentada, sem demora, ao juiz 

competente, a fim de realizar-se audiência de custódia” (RIO DE JANEIRO, 2015)
30

. O 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi o único dos tribunais que, ao disciplinar a audiência 

de custódia através de ato normativo interno, não definiu um prazo cronológico próprio, 

repetindo simplesmente os dizeres do art 7º, item 5, da Convenção Americana de Direitos 

Humanos. E, segundo Gustavo Badaró, a adoção da expressão “sem demora”, sem a definição 

de seus contornos precisos, gera uma discricionariedade indesejada. Foi, portanto, uma 

escolha infeliz do Órgão Especial do TJ-RJ, visto que a submissão ao princípio da legalidade 
 

é uma regra que incide sobre qualquer tipo de prisão cautelar. Além disso, ao ser feita uma 

análise comparativa, percebe-se que todos os outros tribunais estaduais que disciplinaram a 

audiência de custódia no âmbito de sua jurisdição fixaram o prazo máximo de 24 horas, com 

exceção do Tribunal de Justiça do Maranhão, que adotou o prazo de 48 horas. O prazo de 24 

horas é o adotado pela Resolução 213 de 2015 do CNJ e pelo Projeto de Lei 554/2011. 
 

Concordo totalmente com a referida crítica, pois a falta de previsão de um prazo 

específico pode acarretar problemas consideráveis na ocasião de avaliação do 
 

descumprimento do prazo máximo de apresentação do preso ao juiz, e consequente  
 

 
29

 BADARÓ, Gustavo. Audiência de custódia no Rio de Janeiro tem três aspectos preocupantes. Revista 

Consultor Jurídico, Rio de Janeiro, 09 set. 2015. Disponível em: <https://consultor-
juridico.jusbrasil.com.br/noticias/239384933/audiencia-de-custodia-no-rio-de-janeiro-tem-tres-aspectos-
preocupantes>, acessado em 16/10/2017.  
30

 RIO DE JANEIRO. Resolução TJ/OE/RJ nº 29/2015, de 11 de setembro de 2015. DJERJ, de 26 de agosto de 
2015, com as alterações promovidas pela Resolução TJ/OE/RJ nº 32/2015. Disciplina a Audiência de Custódia

 
 

no âmbito do TJ/RJ. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2015/12/e9c65ba8bd6e3ac3a9ee50be584e3f4a.pdf>, acessado em 

10/08/2017. 
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relaxamento da prisão ilícita. Afinal, a partir de qual prazo o dispositivo estaria sendo 

violado? Seria inconcebível deixar a resposta a cargo de uma avaliação subjetiva caso a caso. 
 

É necessário dar um critério objetivo ao juiz, sendo inadmissível uma flexibilidade que abra 

brechas para violações a direitos humanos. 

O jurista Badaró constrói uma possível solução para o problema. Ele afirma o seguinte 

(2015)
31

: 

 

Tomando por base a jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos, Miguel 

Ángel Encimar del Pozo afirma que é possível estabelecer alguns critérios: (i) a 

Corte geralmente considera violada a Convenção quando o prazo da detenção 

excede o legalmente previsto no direito interno; (ii) a Corte costuma julgar com 

severidade a detenção sem apresentação perante a autoridade judicial quando se 

prolonga por período de 4 dias ou mais; (iii) a Corte não costuma aceitar como 

justificação para a ampliação ou prolongamento do prazo da detenção o fato de se 

tratar de luta contra o terrorismo ou o fato de as investigações policiais ainda não 

terem terminado. 

 

Na prática do Rio de Janeiro, utiliza-se o prazo de 24 horas. No entanto, como se 

demonstrará no presente trabalho, esse prazo é mitigado em algumas ocasiões, tais como 

finais de semana, feriados e recessos forenses. 
 

De qualquer forma, é essencial ter em mente que o instituto da audiência de custódia 

não prevê garantias para a pessoa presa de um lado para, posteriormente, retirá-las do outro. 

Portanto, enquanto a presente problemática não é superada, é preciso consciência ao 

interpretar a referida expressão, fazendo-o de uma forma sistemática e integrada ao direito 

interno (Código de Processo Penal, Resolução 213 de 2015 do CNJ e jurisprudência 

consolidada do STF), o qual prevê um lapso temporal de 24 horas. No entanto, de qualquer 

forma, acredito ser extremamente importante a alteração da Resolução nº 29/2015, com o 

intuito de fixar um critério objetivo para o juiz, por meio de um prazo específico de 24 horas 

ou não, superando as controvérsias, fechando brechas e dirimindo injustiças. 
 

A segunda problemática apontada pelo jurista é a previsão do art. 2º, parágrafo único, 

da Resolução nº 29/2015, a qual dispõe que “Por decisão judicial, devidamente 

fundamentada, será dispensada a apresentação do preso quando forem reconhecidas 

circunstâncias pessoais que a inviabilizem” (RIO DE JANEIRO, 2015)
32

. 
 
 

31
 BADARÓ, Gustavo. Audiência de custódia no Rio de Janeiro tem três aspectos preocupantes. Revista 

Consultor Jurídico, Rio de Janeiro, 09 set. 2015. Disponível em: <https://consultor-
juridico.jusbrasil.com.br/noticias/239384933/audiencia-de-custodia-no-rio-de-janeiro-tem-tres-aspectos-
preocupantes>, acessado em 16/10/2017.  
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 RIO DE JANEIRO. Resolução TJ/OE/RJ nº 29/2015, de 11 de setembro de 2015. DJERJ, de 26 de agosto de 
2015, com as alterações promovidas pela Resolução TJ/OE/RJ nº 32/2015. Disciplina a Audiência de Custódia

 



36 
 

 

A crítica é realizada em virtude da CADH, a qual tutela que a audiência é obrigatória, 

sem previsão de exceções. É óbvio que determinadas condições do preso, principalmente as 

que dizem respeito ao seu estado de saúde, podem justificar o adiamento momentâneo da 

audiência, porém, isso não enseja que essa não ocorra. Portanto, Gustavo Badaró assevera que 

a gravidade do crime ou a periculosidade do indivíduo, por exemplo, jamais poderão justificar 

a não ocorrência da audiência de custódia, que é uma garantia do preso em flagrante delito 

(2015)
33

. 
 

Por último, Badaró critica a previsão do art. 6º, caput, da Resolução nº 29/2015, que 

dispõe que “Aberta a audiência, o preso será ouvido a respeito das circunstâncias da prisão e 

suas condições pessoais, manifestando-se, em seguida, o MP e a defesa, se presentes ao 

ato”
34

. Isso porque a facultatividade da presença do representante do Ministério Público e 

Defensoria Pública na audiência de custódia, possibilitada pela redação da parte final do 

dispositivo, não é permitida pela CADH, que prevê que tal comparecimento é obrigatório. 
 

É incontestável que o defensor público é essencial para a viabilização de um 

contraditório e ampla defesa efetivos. Sua presença garante o respeito às garantias e direitos 

do preso, tendo esse o dever de atestar a própria legalidade da audiência de custódia. Assim, o 

juiz, após as manifestações do defensor público e do custodiado, poderá analisar todos os 

fatos ensejadores da prisão, considerados pela autoridade de polícia na ocasião da prisão em 

flagrante, além dos argumentos contrários à conversão da prisão em flagrante em preventiva. 

Dessa forma, o provimento jurisdicional da custódia será tomado de uma maneira muito mais 

informada, decidindo o juiz com base no contexto específico de cada situação. 

Ademais, segundo Badaró, o defensor público assegura a paridade de armas com o 

Ministério Público no que se refere aos argumentos estritamente jurídicos sobre a legalidade 
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da prisão e sobre a necessidade e adequação de sua manutenção, substituição e revogação 

(2015)
35

. 
 

A presença do Ministério Público ao ato jurisdicional é também indispensável e 

obrigatória, tendo como base o art. 282, §2º, do Código de Processo Penal. Esse dispositivo 

prevê que “As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 

partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial 

ou mediante requerimento do Ministério Público” (BRASIL, 1941)
36

. Isto é, o juiz, durante a 

fase investigatória, não é autorizado a decretar medidas cautelares ex officio. Em decorrência 

disso, no caso de o Ministério Público não comparecer à audiência de custódia, não havendo 

requerimento para conversão da prisão em flagrante em alguma medida cautelar, conforme 

previsão do art. 310, CPP, não será permitido ao juiz decretar a prisão preventiva ou qualquer 

outra medida cautelar alternativa à prisão.
37

 

 

De acordo com Gustavo Badaró (2015)
38

: 
 

 

A audiência de custódia converte-se em ato essencial para completar o ato complexo 

e de duração continuada que se transformou a prisão em flagrante. Sem a presença 

de defensor e do Ministério Público, a prisão em flagrante não poderá ser convertida 

em qualquer medida, devendo ser considerada ilegal e relaxada a prisão, como 

previsto no artigo 5º (Resolução 29 de 2015). 

 

A possibilidade de imposição de medidas cautelares pelo juiz de custódia, em 

substituição à manutenção do réu em prisão, encontra-se prevista nos arts. 5º e 8º, da 

Resolução 29 de 2015
39

. Segundo reportagem presente no site do Poder Judiciário do Estado 
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39 Art. 5º - Elaborado o exame pericial, o preso será encaminhado ao Juiz para a audiência de custódia, 
exclusivamente destinada à apreciação da legalidade da prisão em flagrante, da sua conversão em prisão 
preventiva ou da concessão de liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares.

 

 
Art. 8º - O juiz, diante das informações colhidas na audiência, encaminhará o liberado, se for o caso, à equipe 

multidisciplinar, visando seu atendimento e eventual inclusão na rede de assistência social, em projeto social 

conveniado ou do próprio Tribunal. 
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do Rio de Janeiro, o Projeto de Audiência de Custódia, engendrado pelo CNJ, prevê como 

medidas cautelares: comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a 

lugares específicos, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de 

ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, 

suspensão do exercício da função pública ou atividade de natureza econômica/financeira, 

internação provisória nas hipóteses de crimes de violência/ grave ameaça, fiança ou a 

monitoração eletrônica.
40

. 
 

O artigo “Reflexões sobre a jurisdição contemporânea: o contraditório participativo e 

as audiências de custódia” aborda mais uma crítica, que não diz respeito apenas à Resolução 

29 de 2015 do TJ-RJ, mas também à própria Resolução 213/2015 do CNJ. 
 

O art. 8º, §2º, da Resolução 213/2015 do CNJ prevê que “A oitiva da pessoa presa será 

registrada, preferencialmente, em mídia, dispensando-se a formalização de termo de 

manifestação da pessoa presa ou do conteúdo das postulações das partes, e ficará arquivada na 

unidade responsável pela audiência de custódia” (RIO DE JANEIRO, 2015)
41

 
 

A Resolução 29/2015 do TJ-RJ, em seu art. 6º, parágrafo único, reproduz a mesma 

regra, tutelando que (RIO DE JANEIRO, 2015)
42

: 

 

Art. 6º Aberta a audiência, o preso será ouvido a respeito das circunstâncias da 

prisão e suas condições pessoais, manifestando-se, em seguida, o MP e defesa, se 

presentes ao ato.  
Parágrafo único. As declarações do preso colhidas, preferencialmente, por meio 

digital, serão lacradas e mantidas em separado. 

 

Os juristas Anderson de Paiva Gabriel e Rafael Estrela Nóbrega, autores do referido 

artigo, asseveram que essa previsão impõe uma forte limitação cognitiva ao processo penal, 
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consubstanciando-se em um retrocesso indesejado (2017)
43

. Segundo eles, da leitura do art. 

155, CPP, percebe-se que os elementos informativos colhidos na investigação, inclusive, 

podem embasar a formação de convicção do juiz, mesmo que colhidos sem o envolvimento 

da defesa ou do Ministério Público. Sendo isso permitido pela lei, não há motivo para que a 

oitiva do preso seja sigilosa, tendo em vista que foi obtida na audiência de custódia, perante o 

juiz, e com a participação direta do Ministério Público e defensor, o qual teve a chance de 

prestar assistência e orientação na ocasião da entrevista individual.
44

 Portanto, para os 

críticos, as declarações do preso deveriam acompanhar o procedimento. 
 

Segundo os juristas (2017)
45

: 
 

 

Em nosso sentir, fere por completo a razoabilidade permitir que o termo de 

declaração de conduzido, realizada em sede policial durante a lavratura de um auto 

de prisão em flagrante, sem qualquer acompanhamento por parte da defesa, faça 

parte do processo, mas sua oitiva realizada em juízo, durante a audiência de 

custódia, sob o crivo do contraditório e possibilitadas as manifestações do Ministério 

Público e de seu defensor, não. E pior, nos termos do art. 155 do CPP, a oitiva 

policial pode influenciar o convencimento do magistrado, mas o depoimento em 

sede de audiência de custódia, não! É uma questão de coerência. 

 

Afirmam, também, que a Constituição Federal, nos termos do art. 5º, inciso LX, tutela 

que “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 

intimidade ou o interesse social o exigirem” (BRASIL, 1988)
46

. No entanto, não é esse um 

caso que enseja a restrição, pois, aqui, o interesse social vai no sentido de permitir a 

publicidade total do ato. Afinal, trata-se de uma determinação inerente ao próprio Estado 

Democrático de Direito, a qual é, inclusive, responsável por legitimá-lo perante seus 

jurisdicionados (2017)
47

. 
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De acordo com Marcellus Polastri (2016, p. 911 apud Anderson Paiva e Rafael 

Nóbrega, 2017)
48

: 

 

Pode-se argumentar que o “lacramento” evitaria a contaminação do juiz do processo 

pelas declarações do preso. Porém, ao contrário, não se pode tirar da apreciação do 

juiz do processo uma declaração que é produzida em audiência jurisdicionalizada, 

mesmo que em fase de investigação. A Itália tentou retirar a vista dos elementos de 

investigação do futuro juiz do processo quando de sua reforma processual penal, 

eliminando-se dos autos que formariam o processo penal as peças de investigação 

preliminar (indagine preliminari), para não “contaminar” o juiz, mas, na própria 

Itália leis posteriores mudaram esse sistema, ante a falência na luta contra o crime. 

 

Ademais, asseveram que uma decisão justa pressupõe que o juiz firme seu 

convencimento mediante o exame pormenorizado de todas as informações obtidas. É dessa 

forma que se chega mais próximo à elucidação da verdade real, através de um campo de visão 

mais robusto. Não se pode concluir de antemão que o conhecimento pelo magistrado das 

declarações do preso, submetidas a contraditório, serão necessariamente desfavoráveis ao réu, 

e, por isso, promover o lacre indispensável ao sigilo preconizado. Afinal, o conteúdo pode se 

prestar, inclusive, para fundamentar uma sentença absolutória (2017)
49

. 
 

Em suma, os autores do referido artigo defendem, de forma a garantir a isonomia e o 

contraditório em sede policial, a necessidade de acompanhamento ao preso pela Defensoria 

Pública desde a lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Ademais, sustentam que a 

oitiva ao preso, realizada durante a audiência de custódia, com a participação da defesa e 

Ministério Público, seja devidamente documentada e juntada ao processo judicial, da mesma 

forma realizada com o inquérito policial e o auto de prisão em flagrante. 
 

Após toda a análise da Resolução 29/2015 do TJ-RJ e a exposição das oportunas 

críticas jurídicas, conclui-se que a audiência de custódia, apesar de ser um avanço processual 

considerável, é ainda muito incipiente, apresentando problemas pontuais importantes, o que 

torna necessária a lapidação de seu procedimento. Dessa forma, as aspirações do Conselho 

Nacional de Justiça e, principalmente, os valores constitucionais relacionados aos direitos 

humanos serão concretizados em sua plenitude. 
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2.2 O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e os reiterados descumprimentos 

das decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal sobre a obrigatoriedade da 

realização das audiências de custódia: 

 

 

No presente tópico, abordarei duas recentes Reclamações Constitucionais apresentadas 

pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, responsáveis por provocar o STF, em 

virtude de vários descumprimentos de suas decisões e das regulamentações que determinam a 

obrigatoriedade da audiência de custódia. Ademais, explorarei as respectivas decisões da 

Suprema Corte e os consequentes avanços conjunturais proporcionados por esses importantes 

pronunciamentos. 
 

Ambas as Reclamações Constitucionais apontaram, na inicial, como seus principais 

fundamentos, o art. 7º, item 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; o artigo 9º, 

item 3, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos; o art. 5º, § 2º, da Constituição 

Federal e, principalmente, a insistência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em atentar 

diretamente contra a decisão da Medida Cautelar na ADPF nº 347, já analisada anteriormente 

no presente trabalho. 
 

Em 24 de maio de 2017, a DPRJ, representada pelo Defensor Público designado para 

atuar na 2ª DP do Núcleo de Audiência de Custódia, apresentou a Reclamação Constitucional 

nº 27.206, no Supremo Tribunal Federal, com pedido liminar para “possibilitar a apresentação 

dos presos em flagrante da cidade do Rio de Janeiro em razão de suposto cometimento de 

violência no âmbito doméstico ou familiar no prazo de 24 horas, a contar da prisão, inclusive 

quando a restrição ocorrer em finais de semana, feriados ou recessos forenses”
50

. 

Em primeiro lugar, o referido defensor público, Eduardo Januário Newton, afirma que 

o art. 2º da Resolução RJ/OE nº 29/2015, ao afirmar que “Toda pessoa presa em flagrante 

delito será apresentada, sem demora, ao juiz competente, a fim de realizar-se a audiência de 

custódia”
51

 (grifo nosso), não admite restrições à realização da audiência. Afinal, não foi 
 
 
 

50 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº 27.206. Reclamante: Defensoria Pública do Estado do 
Rio de Janeiro. Reclamado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Relator: Ministro Marco Aurélio.

 

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2017. Disponível em: 

<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/519547986/medida-cautelar-na-reclamacao-mc-rcl-28938-rs-rio-

grande-do-sul-0013269-2720171000000>, acessado em 25/10/2017.
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prevista nenhuma exceção ao instituto. Ademais, mesmo sobrevinda alguma exceção na 

referida Resolução, a restrição não seria admitida pelo ordenamento jurídico, pois essa estaria 

em desacordo com o decidido pelo Plenário do STF na ADPF nº 347, a qual possui efeito 

vinculante erga omnes. Portanto, a audiência de custódia deve ser efetivada para todas os 

indivíduos privados de sua liberdade, em razão da prisão em flagrante delito. 
 

Apesar da previsão do art. 2º da Resolução RJ/OE nº 29/2015 e da decisão do STF na 

ADPF nº 347, a determinação de obrigatoriedade da realização da audiência de custódia não 

vem sendo cumprida no que se refere às prisões em flagrante decorrentes de supostos delitos 

que, em tese, se relacionem à Lei Maria da Penha, razão que ensejou a presente Reclamação. 

Portanto, apesar de expirado o prazo de 90 dias imposto para a implementação do instituto 

pelos tribunais (ADPF nº 347), ainda persiste a não realização da audiência nesses casos. Essa 

negativa de efetivação da audiência de custódia está prevista explicitamente no Aviso nº 

80/2015 do TJ-RJ, que dispõe
52

: 

 

O Desembargador LUIZ RIBEIRO DE CARVALHO, Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, AVISA aos Magistrados, Escrivães, 

Responsáveis pelo Expediente, Secretários de Juízes e demais servidores em atuação 

nas serventias de primeiro grau com competência criminal e especial de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, que a Central de Audiência de Custódia, 

instalada nos termos da Resolução nº 29/2015, por se tratar de Projeto Piloto, não 

conhecerá das comunicações de prisão em flagrante que tenham como objeto 

apuração de prática de crime relacionado à violência doméstica e familiar contra a 

mulher. 
 

 

A consequência disso é a existência de duas categorias diferentes de presos em 

flagrante, as quais recebem tratamentos distintos, o que viola a isonomia. Ou seja, há presos 

em flagrante que têm o direito subjetivo à audiência de custódia garantido e os que não 

possuem esse direito. Com relação a esses, os Tratados Internacionais de Direitos Humanos 

não possuem efeito prático, o que explicita uma clara transgressão aos preceitos 

convencionais que preveem a apresentação sem demora à autoridade judicial. 
 

Na exordial, a Defensoria Pública assevera estar consolidado, em diversos precedentes 

do STF, o entendimento de que a audiência de custódia é um direito do preso, e por isso, não 
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pode ser passível de efetivação ao bel-prazer do Poder Público
53

. O defensor cita, ainda, dois 

julgados do STF sobre o tema
54

: 

 

No presente caso, como a prisão do reclamante ocorreu em 26/06/2016, ou seja, 

após o prazo de 90 dias concedido pelo Plenário desta Corte aos tribunais e juízes, 

deveria ter-lhe sido garantida a realização de audiência de custódia, no prazo de 24 

horas. Ao proceder de forma diversa, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de 

São João do Meriti/RJ parece-me ter afrontou claramente a autoridade do acórdão 

prolatado na ADPF-MC 347. A audiência de custódia, a ser realizada no prazo de 24 

horas contadas do momento da prisão, é direito subjetivo do preso, garantido pelo 

Supremo Tribunal Federal, e, penso, não pode ser afastado, por questões, 

populacionais, orçamentárias, ou pela não criação de uma central específica 

direcionada às audiências de custódia.
55

 
 

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO 

REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. 

REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO DO PRESO (...) 2. Nos 

termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO 

AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos 

Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como 

decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de 

apresentação é de observância obrigatória. 3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de 

referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às 

providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado.
56

 
 

Não se pode tolerar que o Aviso 80/2015 do TJ-RJ seja observado mesmo após o 

transcurso do prazo de 90 dias estabelecido na Medida Cautelar da ADPF nº 347. Por isso, no 

mérito, foi pedida a ratificação da medida liminar requerida e o consequente afastamento do 

Aviso 80/2015 do TJ-RJ. Segundo Eduardo Newton, excepcionar de forma indevida a 

realização da audiência de custódia significa contribuir com a prática do grande 

aprisionamento e essa realidade não pode permanecer.
57

 O defensor público menciona ainda, 
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que, em 19 de maio de 2017, ocorreu audiência na Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, a qual debateu a política de encarceramento em massa existente no Brasil
58

. 

Portanto, o parâmetro temporal, estabelecido na Medida Cautelar da ADPF nº 347 e ratificado 

pela Reclamação nº 25.891/GO, precisa ser respeitado, realizando-se as audiências de 

custódia no prazo de 24 horas, contadas da prisão em flagrante, inclusive quando a prisão 

ocorrer em finais de semana, feriados e recessos forenses. 

O órgão reclamado, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao prestar 

informações, assinalou que a implantação gradual da audiência de custódia no estado está em 

curso, de forma a cumprir as determinações da Resolução 213/2015 do CNJ
59

. Assevera que 

deve haver um tratamento distinto para os envolvidos nos delitos previstos na Lei Maria da 

Penha, pois esses ilícitos possuem peculiaridades próprias, derivadas de sua natureza
60

. 

Afirmou ainda que, nesses casos, há necessidade de se preservar a segurança da vítima, 

postergando-se a oitiva do indivíduo para que essa seja realizada pelo Juízo com competência 

material para o julgamento do caso, o qual terá melhores condições de analisar se a prisão é 

adequada
61

. 

O relator do caso, Ministro Marco Aurélio, enfatizou a grande relevância da alegação. 

E, assinalou que, embora o TJ-RJ tenha ressaltado a implantação gradual das audiências de 

custódia no estado, corroborou o teor do Aviso 80/2015 do TJ-RJ ao admitir tratamento 

diferenciado para os presos em flagrante por violência doméstica. O ministro ressaltou a 

ofensa ao que foi decidido pelo Plenário do STF na ADPF 347, a qual, além de determinar a 
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implementação das audiências de custódia em até 90 dias, estabeleceu que as audiências de 

custódia devem ser realizadas em até 24 horas, contadas da prisão, não prevendo nenhuma 

exceção para os delitos previstos na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 
 

Em virtude do referido descumprimento, o ministro deferiu a liminar afirmando o 

seguinte
62

: 

 

Defiro a liminar para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

que observe, no tocante aos delitos versados na Lei Maria da Penha, a 

obrigatoriedade de realização das audiências de custódia na Comarca do Rio de 

Janeiro, no prazo máximo de 24 horas, contadas do momento da prisão, inclusive 

quando ocorrida em fim de semana, feriado ou recesso forense. 

 

A referida decisão consubstanciou-se em um grande avanço no instituto das audiências 

de custódia, motivando a edição do Aviso nº 65/2017 do TJ-RJ, o qual estabeleceu, em 28 de 

setembro de 2017
63

: 

 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA, no uso de 

suas atribuições legais, CONSIDERANDO a parte dispositiva do provimento 

jurisdicional liminar exarado nos autos da Reclamação Constitucional n. 27.206/RJ 

da lavra do Ministro Marco Aurélio, cuja decisão impõe a inclusão no sistema das 

Audiências de Custódia dos crimes oriundos da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da 

Penha); AVISA aos Magistrados, Escrivães, Responsáveis pelo Expediente, 

Secretários de Juízes e demais servidores em atuação nas serventias de 1ª Grau com 

competência Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher, que 

torna-se sem efeito o AVISO n. 80/2015, devendo a partir de então, admitir-se, no 

sistema de Audiências de Custódia, o recebimento dos Autos de Prisão em Flagrante 

que tenham como objeto a apuração da prática de crimes relacionados à violência de 

gênero, a fim de que seja resguardado ao indiciado a realização da audiência de 

custódia. 

 

Em 30 de agosto de 2017, foi apresentada outra Reclamação pela Defensoria Pública 

do Estado do Rio de Janeiro (Reclamação Constitucional nº 28.173). A petição foi 

apresentada ao Supremo Tribunal Federal em virtude de violações ao decidido por essa Corte 

na ADPF 347 MC/DF, e também expôs considerações importantíssimas. 
 

No que se refere aos pedidos, o reclamante postulou o seguinte
64

: 
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A concessão de medida liminar, no sentido de que prolatado provimento 

jurisdicional, por parte desse Colendo Supremo Tribunal Federal que determine a 

realização das audiências de custódia/apresentação no Rio de Janeiro no prazo 

estabelecido na MC na ADPF no 347, isto é, em 24 horas. 
 

No mérito, o postulante pugnou
65

: 
 

 

Pela procedência da pretensão ora deduzida, o que implicará na ratificação da 

medida liminar, tornando-a, assim, definitiva, no sentido de que o Poder Judiciário 

Fluminense realize, a contar do momento da prisão, a audiência de 

custódia/apresentação das pessoas privadas de liberdade, mesmo que o prazo se 

efetive em finais de semana, feriados ou quaisquer outras datas sem expediente 

forense. 

 

Segundo a DPRJ, através da Resolução nº 213/2015 do CNJ, de dezembro de 2015, 

ficou consolidado que o conceito jurídico indeterminado “sem demora”, previsto nos tratados 

internacionais, implicaria no lapso temporal de 24 horas. No entanto, na Reclamação, o 

defensor público afirma
66

: 

 

Ao menos para 81 (oitenta e uma) comarcas do estado do Rio de Janeiro, isto é, 

todas menos a da Capital, com o devido perdão do caráter direto da assertiva, o 

decidido na MC na ADPF no 347 e nada é a mesma coisa, pois o estado das artes se 

mantem o mesmo de outra, ou seja, sem a realização das audiências de 

custódia/apresentação, o que repercute, por via de consequência, na falta de 

observância do prazo de 24h. 
 

Além disso, assevera que o fato de existir um Projeto-Piloto exclusivo para a capital 

do estado deixa clara a falta de preocupação com os direitos subjetivos da totalidade dos 

indivíduos privados de sua liberdade, pois a falta de universalização do instituto já se perpetua 

por mais de dois anos, em detrimento da determinação judicial imposta pelo Supremo 

Tribunal Federal.
67
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Afirma-se que o art. 2º da Resolução TJ/OE/RJ nº 29/2015 não mencionou prazo 

específico para a realização da audiência de custódia. No entanto, é plausível, tomando como 

base uma ilustração por amostragem aleatória, a afirmação de que o prazo de 24 horas não é 

observado plenamente quando a referida audiência é efetivada pelo eterno Projeto-Piloto. 

Assim, segundo o defensor público, trata-se de uma utopia desejada, mas não realizada, 

apesar de o instituto fazer parte do patrimônio jurídico do preso.
68

 

Na petição, foram trazidos pela Defensoria Pública inúmeros casos em que fica 

explicitado o descumprimento do prazo máximo de 24 horas. Citarei, a título de exemplo, 

apenas dois deles
69

: 

 

Indiciado UILLIAN MATHIAS (Autos do processo no 0126939-

27.2017.8.19.0001): efetivada no dia 26 de maio de 2017 e a audiência de 

custódia/apresentação somente foi realizada no dia 05 de junho de 2017; 
 

Indiciado TIAGO CARDOSO DE ASSUNÇÃO (Autos no 0198251-

63.2017.8.19.0001): prisão efetivada no dia 05 de agosto de 2017 e a audiência de 

custódia/apresentação somente foi realizada no dia 18 de agosto de 2017; 
 

A DPRJ assevera, ainda, que a não observância reiterada do prazo de 24 horas pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, além de frustrar a decisão do Plenário do 

STF na ADPF nº 347, também vai de encontro com os julgados da Corte Internacional de 

Direitos Humanos (CIDH), cuja jurisdição foi reconhecida de forma voluntária pela 

República do Brasil.
70

 De forma a ilustrar esse argumento, foram trazidos na petição dois 

casos julgados pela CIDH. No primeiro precedente, a sentença proferida reconheceu que o 

conceito jurídico indeterminado “sem demora” não permite a apresentação do preso à 

autoridade judiciária após quase uma semana da prisão em flagrante. No segundo, o prazo de 

5 dias também foi considerado incompatível com a previsão da Convenção Americana sobre 
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Direitos Humanos. Portanto, foi argumentado que o referido descumprimento pelo TJ-RJ é 

capaz, inclusive, de acarretar a responsabilização do Brasil internacionalmente.
71

 
 

Portanto, segundo consta na Reclamação, a transgressão ao prazo máximo de 24 horas 
 

é uma prática admitida pelo TJ-RJ, principalmente nas ocasiões em que as prisões em 

flagrante se sucedem nas sextas-feiras, sábados ou em dias de feriado, realizando-se a 

audiência de custódia apenas na segunda-feira seguinte, e isso caso não se verifique algum 
 

imprevisto, o qual poderia postergar ainda mais a efetivação da audiência.
72

 Eduardo Januário 

Newton afirma, ainda, que não é plausível justificar a não realização das audiências de 

custódia, nos finais de semana, mediante o argumento de falta de estrutura do Poder 

Judiciário. Isso pelo fato de existir o Plantão Judiciário, em que promotores de justiça, 

defensores públicos e juízes de direito exercem suas atribuições.
73

 
 

É importante salientar que a Procuradoria Geral da República concedeu parecer 

favorável à presente Reclamação, ressaltando que o TJ-RJ já se manifestou abertamente 

argumentando que não existe lei que o obrigue a realizar a audiência de custódia no prazo de 

24 horas. Isso apesar da decisão vinculante da Suprema Corte obrigando os Tribunais de 

Justiça a implementarem o instituto em todas as comarcas.
74

 
 

O relator, Ministro Edson Fachin, ao apreciar a liminar, apesar de reconhecer a 

relevância dos argumentos expostos pela Defensoria Pública, decidiu ser indispensável 

realizar uma colheita de esclarecimentos anteriormente ao julgamento da liminar, pois, a 

partir das informações, teria-se um campo maior de visão para enfrentar do pleito
75

. Em 
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virtude disso, postergou a análise da liminar e solicitou, com urgência, as seguintes 

informações ao Tribunal de Justiça
76

: 

 

a) se existe orientação normativa de órgão especial ou administrativo deste Tribunal 

no sentido de que seja observado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas do momento 

da prisão para a realização de audiência de apresentação, tal como consignado por 

este STF na ADPF 347 MC/DF; b) se a referida Corte estadual, nas ações penais 

originárias submetidas à sua jurisdição, vem dando cumprimento ao consignado na 

ADPF 347 MC/DF; c) se procede a informação deduzida pelo reclamante, no sentido 

que as audiências de apresentação não são realizadas em feriados, finais de semana e 

recesso forense, nas Comarcas da capital e interior do Estado; d) se existe alguma 

orientação normativa do TJRJ dispensando ou determinando a realização de 

audiência de apresentação em feriados, finais de semana e recesso forense; e) se o 

fato de o plantão judiciário ser atendido unicamente por juízes da Capital do Estado 

compromete a realização de audiências de apresentação em processos distribuídos às 

Comarcas do interior do Estado; f) se já foram implementadas as Centrais de 

Audiência de Custódia (CEAS), mencionadas na Resolução TJ/OE N. 29/2015 deste 

Tribunal, indicando, se positivo, as localidades onde situadas e a abrangência de sua 

jurisdição e g) se, no julgamento do HC 0029586-87.2017.8.19.0000, ultimado pela 

Sexta Turma do TJRJ, em 27.07.2017, verificou-se a existência de qualquer 

peculiaridade a justificar a assertiva exarada no acórdão no sentido de que “inexiste 

no ordenamento penal brasileiro, norma que determine e regulamente a exigência de 

que o preso em flagrante seja apresentado, pessoal e imediatamente, à autoridade 

judiciária para a realização de audiência de custódia”. 

 

Segundo reportagem, datada de 11 de outubro de 2017, o defensor público Eduardo 

Januário Newton, responsável pela apresentação das pré citadas Reclamações Constitucionais 

ao STF, concedeu reportagem afirmando que
77

: 
 

“Levando em conta a experiência de 9 meses na custódia, o prazo de 24 horas é 

importante para aferir tortura. Se passar muito tempo, não têm mais vestígios das agressões.” 
 

Portanto, a não observação pelo TJ-RJ do lapso temporal de 24 horas para a realização 

da audiência de custódia, contadas da prisão, acarreta o esvaziamento do propósito de 

investigação dos casos de violência e tortura policiais, o que jamais pode ser tolerado. 

 

 

2.3 Considerações sobre o relatório divulgado pela Defensoria Pública do Estado do Rio 

de Janeiro após um ano de audiência de custódia: 

 
 
 
 

 
76 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº 28.173. Reclamante: Defensoria Pública do Estado do 
Rio de Janeiro. Reclamado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Relator: Ministro Edson Fachin. 
Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2017. Disponível em: <http://cdn01.justificando.cartacapital.com.br/wp-
content/uploads/2017/10/10143048/texto_312861629.pdf >, acessado em 25/10/2017.

 

77 JUSTIFICANDO. TJRJ descumpre realização de audiências de custódia e terá que responder ao STF. Carta 
Capital, Rio de Janeiro, 18 nov. 2017. Disponível em: <http://justificando.cartacapital.com.br/2017/10/11/tjrj-
descumpre-realizacao-de-audiencias-de-custodia-e-tera-que-responder-ao-stf/>, acessado em 25/10/2017.

 



50 
 

 

Em outubro de 2016, foi divulgado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ) 

um relatório inédito sobre os resultados da experiência de um ano da implementação da 

audiência de custódia neste estado (18 de setembro de 2015 até 18 de setembro de 2016.) A 

referida divulgação ocorreu na sede da instituição, durante o seminário denominado “A 

Defensoria Pública e a Audiência de Custódia”. 
 

De acordo com o relatório presente no site da DPRJ, em apenas um ano, 5.302 presos 

em flagrante passaram pelas audiências de custódia. Isso devido ao fato de que 5.319 

custodiados foram entrevistados, porém, desse total, 4 indivíduos foram soltos em plantão 

judiciário, 1 indivíduo foi hospitalizado e, em 12 casos, a audiência de custódia não foi 

realizada. O estudo também aponta que, em média, foram realizadas uma média de 22 

audiências de custódia diariamente.
78

 É importante salientar que, no decorrer dos meses sob 

análise, o número de audiências realizadas por dia sofreu um aumento progressivo, em 

decorrência do aumento considerável da quantidade de delegacias atendidas pelo instituto. 
 

Portanto, o instituto foi capaz de possibilitar a apresentação do custodiado ao defensor 

público designado para sua representação em menos de 24 horas. Essa entrevista individual 

possui a principal finalidade de esclarecer a situação jurídica do preso, além de possibilitar a 

esse indivíduo a indicação do contato de sua família e testemunhas, fato que representa um 

avanço substancial ao exercício da ampla defesa e contraditório pelo custodiado e pela própria 

Defensoria Pública. 
 

A partir da implementação da Central de Custódia no Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro, regulamentada pela Resolução 29, de 24 de agosto de 2015, os defensores públicos 

designados foram responsáveis por acompanhar as audiências cotidianamente, inclusive com 

o preenchimento de um questionário de atendimento a cada preso em flagrante. Por meio 

desses questionários, feitos através de entrevistas individuais, conseguiu-se delinear o perfil 

social e econômico dos presos representados pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro e, 

ainda, apontar o resultado da análise da prisão em flagrante feita pelo juiz de custódia. 

Portanto, o relatório reproduz a sistematização dos dados auferidos pelos defensores públicos, 

proporcionados através do preenchimento do questionário ao preso. 
 

Portanto, em regra, o defensor público designado realiza a entrevista individual com o 

preso e preenche o questionário anteriormente ao início da sessão na qual o indivíduo será 

representado. No entanto, nada impede que o custodiado prefira ser representado por um 

 
 
 

78 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Um Ano de Audiência de Custódia no Rio 
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advogado, o qual pode comparecer para acompanhá-lo na audiência. Caso isso ocorra, o 

defensor público faz uma anotação na ficha preenchida informando que o advogado foi 

responsável pela defesa do réu na audiência de custódia. No relatório, há a informação de que 

apenas 6,39% são representados por advogado particular, o que significa que, em 93,61% dos 

casos, o preso foi representado pela Defensoria Pública. 
 

A organização e estudo dos dados reunidos possibilitou à DPRJ o planejamento e a 

constituição de quatro órgãos, além da produção de um protocolo de atuação dos defensores 

públicos que foram designados para o acompanhamento dos presos em flagrante nas 

audiências de custódia, o que foi institucionalizado pela Resolução nº 801/2015 da 

Deliberação nº 107/2015. 
 

Ademais, é importante salientar que o relatório produzido pela Defensoria Pública, 

responsável pela coleta e análise de dados desde 2015, é o primeiro do tipo a ser realizado no 

Brasil por uma instituição pública, incluindo-se a pesquisa de campo em um projeto de 

formulação de políticas públicas de acesso à justiça, a partir da criação e a estruturação do 

órgão “Diretoria de Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça”. Isso demostra o grande 

empenho da DPRJ em explicitar as virtudes e os avanços que o instituto da audiência de 

custódia proporcionou ao sistema prisional do Rio de Janeiro. 
 

De acordo com o relatório, tomando como base o total pré citado de 5.302 

custodiados, houve concessão de liberdade provisória em 1.710 dos casos, além do 

relaxamento da prisão em flagrante para 82 indivíduos. Isso significa que o provimento 

jurisdicional da custódia foi responsável por garantir a liberdade em 33,8% dos casos. No 

entanto, tendo em vista o período analisado, percebe-se que o índice de concessão de 

liberdade foi diminuindo progressivamente no decorrer dos meses. Apesar da redução do 

índice de soltura, continua com relevância o comparecimento do preso à presença do juiz, de 

forma que esse avalie a manutenção da prisão. 

É importante salientar que uma das dificuldades encontradas para que o custodiado 

responda o processo em liberdade, o que reduziria o excessivo número de presos provisórios 

no sistema penitenciário, é a previsão do Código de Processo Penal que, com o objetivo de 

garantir a conveniência da instrução criminal, requer indiretamente que o réu tenha residência 

fixa e emprego formal. No entanto, como se verá a seguir, esse não é o perfil social da grande 

maioria dos presos em flagrante. 
 

Há também, no relatório, a informação de que apenas 2,8% do total de presos em 

flagrante foram novamente apreendidos pelo cometimento de nova conduta criminosa, 
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retornando à audiência de custódia. Desses indivíduos, houve exclusão de 89 por falta de 

informação e de 154 devido a necessidade de realização de mais de uma audiência para o 

mesmo preso. 
 

Portanto, o importante dado é que, em média, a referida medida foi responsável por 

evitar o ingresso de dois indivíduos no sistema carcerário fluminense a cada dia, resultado que 

mostra a grande efetividade dessas audiências preliminares em contribuir para reversão da 

superlotação das penitenciárias e evitar prisões desnecessárias.
79

 
 

Consta também, na pesquisa, o dado de que 34,22% dos indivíduos, excluídos os 

casos sem informação, possuíam condenação anterior. Desses indivíduos, condenados 

anteriormente, 1.068 motivaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
80

 
 

No que se refere ao perfil dos custodiados, o relatório supramencionado da DPRJ 

indica que 73,63% se declaram pretos e pardos; enquanto 25,95% declaram-se brancos. 

Segundo os dados quantitativos, a liberdade provisória foi concedida para 31,85% dos 

custodiados do primeiro grupo e 37,95% do segundo grupo.
81

 
 

A pesquisa também indica que 83,58% dos presos têm idade entre 18 e 36 anos e 

68,17% possuem escolaridade até o ensino fundamental. Além disso, tomando como base os 

3.526 custodiados que afirmaram possuir trabalho anteriormente à prisão em flagrante, 

11,85% disseram ser capazes de comprovar o vínculo empregatício através da assinatura na 

carteira de trabalho.
82

 
 

O roubo lidera as infrações penais mais cometidas, com uma porcentagem de 27,67%. 

Em seguida, temos o furto, abrangendo 23,14% dos casos. Em terceiro lugar, com 13,07%, 

estão os casos previstos na Lei de Drogas. Para esses crimes, a liberdade provisória foi 

concedida pelo juiz de custódia nos percentuais de 7,31%, 67,41%, e 41,61%, 
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respectivamente. Portanto, no que se refere à capitulação penal indicada pela autoridade 

policial, o estudo aponta que os crimes contra o patrimônio representaram 66% dos casos 

analisados.
83

 
 

No que se refere à indagação sobre existência de ocorrência na Vara de Infância e 

Juventude, em 75% dos casos com informação os indivíduos afirmaram que não há. Além 

disso, outro dado importante é que em 18,22% do total de casos sob análise os custodiados 

alegaram fruir de algum benefício da execução penal.
84

 
 

O relatório também trouxe dados valiosos no que diz respeito ao principal objetivo 

enfatizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a implementação da audiência de 

custódia, ou seja, a finalidade precípua de coibir a violência policial. Segundo a pesquisa, 

34% do total de presos alegaram ter sido vítimas de agressão policial, o que corresponde a 

1.802 indivíduos. Desses presos, 1.573 afirmaram poder identificar o agressor, ressaltando a 

ocorrência de violência, principalmente, por parte dos agentes da Polícia Civil, Polícia 

Militar, Guarda Municipal, segurança privada, populares, vítima, milícia, e outros.
85

 

 
É importante destacar que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), ao ser 

provocado pela Defensoria Pública em sede de Ação Civil Pública, julgou procedente o 

pedido formulado, no sentido de vedar a divulgação de imagens dos presos em flagrante. 

Entretanto, 65,41% dos custodiados revelaram que, durante a realização da identificação na 

delegacia, foram fotografados em decorrência da prisão em flagrante em situações distintas.
86

 
 

Ademais, 4,37% do custodiados, excluindo-se os casos sem informação, afirmaram ter 

sido torturados na ocasião da prisão.
87

 O Brasil é um país em que o combate à tortura é ainda 
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muito incipiente, ao mesmo tempo em que é uma prática ainda recorrente. Em virtude disso, a 

apresentação do preso ao juiz designado para a audiência de custódia, em até 24 horas, 

possibilita maior efetividade no que diz respeito ao controle da atuação dos agentes públicos 

responsáveis pela prisão. No caso de ter ocorrido agressão policial, essa é a ocasião adequada 

para argui-la, haja vista que, na maioria das vezes, os resquícios de violência ainda estarão 

fisicamente perceptíveis no custodiado. Além disso, o preso estará amparado pelo Poder 

Judiciário em um local apropriado para a denúncia, o que possibilitará o emprego das 

diligências necessárias para averiguação. 

Dos 5.302 presos atendidos pela Defensoria Pública, 7,13% são do sexo feminino e, 

desse total, 68,11% foram liberadas após a audiência de custódia. A maioria das mulheres 

foram presas em virtude de crimes contra o patrimônio envolvendo furto (60,58%) e o 

segundo crime mais cometido foram os relacionados à Lei de Drogas (19,31%).
88

 
 

Tomando como base o número total de presas, 75,13% declararam já possuir filhos. E 

12,96% encontravam-se grávidas ou possuíam suspeita de gravidez no momento em que 

foram presas em flagrante. No que se refere às custodiadas grávidas ou com suspeita de 

gravidez, 55,10% foram liberadas pelo juiz na audiência de custódia. A maior parte das presas 

em flagrante é preta e parda, perfazendo uma porcentagem de 55,29%. Além disso, 57,94% 

declararam ter apenas o ensino fundamental.
89

 

Segundo conclusão do relatório, após um ano de acompanhamento das audiências de 

custódia no Rio de Janeiro, possibilitado pela análise dos questionários individuais preenchidos 

pelo defensor público, depreende-se que o projeto está consolidado.
90

 No entanto, acredito que 

essa conclusão é precoce, pois o instituto da audiência de custódia é ainda muito 
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incipiente. Fato que comprova essa afirmação é que o projeto piloto que inaugurou a primeira 

Central de Custódia abarca apenas os presos em flagrante da capital do estado. 
 

Consolidado ou não, é incontroverso que a iniciativa de construção de um relatório 

anual por uma instituição pública, de forma a analisar a implementação das audiências de 

custódia no Rio de Janeiro e suas minúcias, foi frutífera. Afinal, é a partir de um estudo 

preliminar e acompanhamento constante que os avanços vão sendo percebidos 

progressivamente. Ademais, os dados coletados pela DPRJ serão úteis para o estudo da real 

efetividade das políticas públicas e seu aperfeiçoamento pelo Estado, inclusive contribuindo 

para remediar a indiscutível falta de transparência atual do sistema de justiça criminal. 
 

Portanto, após todo o exposto, conclui-se que o estudo demonstrou não apenas o 

comprometimento da DPRJ com o instituto inovador promovido no Brasil pelo Conselho 

Nacional de Justiça, mas também com os jurisdicionados, pois foi proporcionado um 

monitoramento detalhado da situação jurídica dos presos em flagrante e de seu perfil social. 

Esse foi o primeiro passo de um longo caminho no sentido de prevenir e driblar as mazelas 

advindas do superencarceramento. 

 

 

2.4 A legitimidade da audiência de custódia perante a sociedade civil: 
 
 

 

A fixação por penas privativas de liberdade e a consequente cultura do encarceramento 
 

é uma realidade incontestável, conforme se demonstrará a seguir. No senso comum, trata-se 

da única medida capaz de conter a violência e retribuir ao condenado o mal que foi causado 

por seus atos. Isto é, o momento da prisão representa meramente uma sensação de “paz” 

momentânea para a população. Trata-se de uma falsa ideia de segurança, visto que as prisões 

brasileiras e a precarização de sua estrutura não são capazes de fazer com que o preso retorne 

à sociedade com a garantia de que no futuro não cometa novos crimes. 
 

Após a prisão, a sociedade esquece, ou simplesmente ignora, que, um dia, aquele 

indivíduo não ressocializado será posto em liberdade e voltará a ser uma ameaça constante à 

paz social. Portanto, enquanto as penitenciárias continuarem do jeito em que se encontram, o 

ciclo vicioso de violência apenas se perpetua. Ademais, um agravante a essa triste realidade é 

o desinteresse dos governantes em buscar alternativas para essa situação. Afinal, isso não será 

bem visto ou passará despercebido perante os olhos atentos da grande maioria da população, a 
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qual acredita que as penitenciárias não são dignas de receberem recursos públicos enquanto 

problemas prioritários, tais como saúde, educação e segurança não forem erradicados. 
 

Penas e medidas alternativas foram implementadas pelo legislador com o objetivo de 

reverter esse quadro, buscando precipuamente a ressocialização do indivíduo e o 

desassoberbamento penitenciário. No entanto, ainda hoje, encontram-se muito incipientes, 

justamente em razão de uma mentalidade retrógrada. 

Essa mentalidade reflete diretamente na legitimidade da audiência de custódia. Criar 

toda uma estrutura, cujos custos são consideráveis, objetivando coibir a violência policial, não 

constitui um mecanismo louvável perante o julgamento de grande parte da sociedade. Assim, 

a vontade de robusta camada da população contrasta com a urgente necessidade de combate à 

superpopulação carcerária e o incremento à proteção dos direitos humanos. 
 

Segundo reportagem do site G1, foi realizada uma pesquisa em julho de 2015, pelo 

Datafolha, a qual revelou que 50% dos brasileiros concordam com a frase “bandido bom é 

bandido morto”. De resto, 45% discordam da expressão e 5% não concordam nem discordam 

ou não sabem.
91

 No total, foram entrevistados 1.307 indivíduos em 84 cidades com mais de 

100 mil habitantes. Ainda de acordo com a referida reportagem, a pesquisa também 

demonstrou como ficam os resultados percentuais ao serem comparados grupos distintos:
92

 

 

A diferença aumenta ou cai um pouco quando separada por sexo. Entre os homens, 

52% concordam e 45% discordam. Já entre as mulheres, 48% concordam e 46% 

discordam. Separado por idade, quanto mais velho, mais a expressão é aprovada. Na 

faixa de 16 a 24 anos, 42% concordam. Já para os que têm 60 anos ou mais, 65% 

estão de acordo. Quando separado por cor da pele, a maior diferença é entre brancos 

e pretos. Para os brancos, 53% concordam e 41% discordam. Já entre os pretos, 44% 

concordam e 50% discordam. Por região do país, a maior diferença está entre o 

Sudeste – 48% concordam e o mesmo número discorda – e o Sul, onde 54% 

concordam e 37% discordam. 

 

O resultado da pesquisa é preocupante. Entretanto, é fato também que essa conduta 

não é nenhuma surpresa. Muito pelo contrário. É extremamente comum, principalmente 

através da liberdade propiciada pelas redes sociais, comentários no sentido de apoio a atitudes 

violentas contra criminosos, ou até mesmo contra indivíduos que ainda nem sequer ainda 

foram julgados. Não há inocentes até que se prove o contrário, pelo menos no que diz respeito 
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aos crimes que não são de colarinho branco. Essa atitude se torna ainda mais explícita quando 

há policiais envolvidos no caso. Grande parte da população os vê como heróis que buscam a 

justiça intermitentemente. Violências ou até mesmo torturas cometidas por esses servidores 

são sempre justificáveis em razão de atos dos acusados. Seria um ultraje colocar a índole dos 

policiais à prova em prol de criminosos que merecem o pior. Para quem apoia ou pratica esse 

tipo de conduta, os direitos humanos não são mais vistos como uma proteção garantida pelo 

Estado Democrático de Direito, mas um fardo que precisa ser, de qualquer forma, afastado ou 

mitigado quando se trata de criminosos vindos de uma camada marginalizada. 

O déficit de legitimidade da audiência de custódia se aflora com ainda mais veemência 

quando uma notória injustiça é cometida por um juiz de custódia e essa vem a ter grande 

repercussão midiática. O caso recente do homem que ejaculou em uma mulher dentro de um 

ônibus em São Paulo rendeu duras críticas ao juiz, o que colocou em cheque a real efetividade 

da audiência de custódia perante os olhos da população. 
 

Em 29 de agosto de 2017, um homem foi preso em flagrante após masturbar-se e 

ejacular no braço e no pescoço de uma passageira, contra sua vontade, no interior de um 

ônibus na Avenida Paulista. Houve, inclusive, tentativa de agressão por outros passageiros ao 

criminoso, porém, o motorista e o cobrador do veículo conseguiram evitar as agressões até a 

chegada da Polícia Militar ao local. A tipificação penal da conduta delituosa praticada pelo 

indivíduo foi o crime de estupro. No entanto, ao ser apresentado ao juiz na audiência de 

custódia, menos de 24 horas após o delito cometido, teve sua prisão relaxada. 
 

O juiz de custódia José Eugenio do Amaral Souza Neto concluiu que o ato não se 

enquadraria na redação do tipo penal de estupro, crime hediondo cuja pena cominada é de 6 a 

10 anos de reclusão. Para ele, não houve um real constrangimento do ponto de vista penal, 

visto que essa expressão pressupõe violência ou grave ameaça. E, sendo o estupro um crime 

que está no ápice da violência e violação à dignidade da vítima, sua aplicação, além de exigir 

um rigor elevado, requer um alto grau de reprovabilidade e ofensividade da conduta. Um dos 

trechos da decisão dizia o seguinte
93

: 

 

O crime de estupro tem como núcleo típico constranger alguém, mediante violência 

ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se 

pratique outro ato libidinoso. Na espécie, entendo que não houve o constrangimento,  
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tampouco violência ou grave ameaça, pois a vítima estava sentada em um banco do 

ônibus, quando foi surpreendida pela ejaculação do indiciado. 

 

Em decorrência disso, o juiz responsável enquadrou o ato na contravenção penal de 

importunar alguém de modo ofensivo ao pudor
94

, passível simplesmente de multa. Essa 

alteração obteve o apoio da Defensoria Pública de São Paulo, responsável pela defesa do 

custodiado, e do Ministério Público de São Paulo. Em consequência, a prisão foi relaxada, 

pois uma contravenção não comporta prisão em flagrante, e, por consequência, a necessidade 

de audiência de custódia. O Instituto de Defesa do Consumidor (IDDD) e a Associação 

Paulista de Magistrados (Apamagis) publicaram notas apoiando publicamente o juiz. 
 

No entanto, é importante salientar que a referida contravenção se dirige a condutas 

pouco ofensivas, sem grandes gravames, nas quais não se configura nenhum tipo de 

constrangimento. No caso narrado, é fato que a abordagem sofrida foi ofensiva, violenta e 

constrangedora. Teresa Cabral, juíza e integrante da Coordenadoria da Mulher em Situação de 

Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, afirmou que: 
 

“A maioria dos assédios em transporte público caem nessa vala comum de se entender 

sempre como uma contravenção penal. E a gente não consegue coibir a conduta.”
95

 
 

Por conta disso, muitos juristas defendem uma alteração legislativa para enquadrar 

corretamente uma conduta que não está em nenhum dos dois extremos de gravidade 

existentes na lei. Afinal, a pena deve ser compatível com o gravame cometido. Essa reforma 

urge, pois, atualmente, a prática vem ocorrendo constantemente nos transportes públicos. 

Não tenho pretensão de entrar no mérito sobre o correto enquadramento do delito ou 

necessidade de alteração da lei penal em virtude da lacuna legislativa. Afinal, os próprios 

juízes e tribunais divergem sobre o tema, gerando calorosas discussões jurídicas. No entanto, 

a simples responsabilização do Legislativo e a utilização de tecnicalidades não podem ser 

motivo de soltura de alguém que é claramente uma ameaça à ordem pública e paz social. 
 

A vítima, Cintia Souza, de 23 anos, se pronunciou sobre a decisão do juiz: 
 

“A decisão do juiz doeu muito, muito mesmo. É como se eu estivesse sozinha. A 

decisão do juiz levou em consideração apenas o lado do criminoso, e não o meu. (...) Eu 

apenas quero justiça de verdade (...)”
96

 

 
 

 
94 Art. 61, Decreto Lei nº 3.688/194: Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo 
ofensivo ao pudor. Pena - multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

 

95 PAIVA, Paula. Vítima diz que decisão de juiz soltar abusador 'doeu muito': 'É como se eu estivesse sozinha'. 
G1, São Paulo, 01 set. 2017. Disponível em <https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/vitima-diz-que-decisao-de-
juiz-soltar-ejaculador-doeu-muito-e-como-se-eu-estivesse-sozinha.ghtml>, acessado em 26/09/2017.

 



59 
 

 

A referida declaração explicita os sentimentos de desamparo estatal e impunidade 

sentidos pela vítima em decorrência da decisão do juiz, que são corroborados pela maioria da 

população. Esse quadro de injustiça faz com que haja o questionamento da real efetividade da 

audiência de custódia perante os olhos da sociedade, o que pode levar à perda de legitimidade. 

O fato é que a decisão do juiz de custódia foi equivocada. Cabia análise dos 

antecedentes do agressor, de modo a concluir se esse poderia ou não ser posto em liberdade. 

O indivíduo acumulava quinze
97

 anotações em sua ficha policial, em razão do mesmo delito, 

e três condenações por estupro. Portanto, é evidente que se tratava de uma ameaça constante. 
 

Lamentavelmente, não significou uma mera ameaça; essa foi concretizada em 

detrimento de outra vítima. Apenas quatro dias depois do referido delito, o homem voltou a 

ser preso em flagrante em um ônibus que passava pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio e 

encaminhado para a delegacia, onde foi indiciado sob a acusação de estupro consumado, 

sendo acusado de esfregar seu órgão genital na perna da vítima e ainda ter tentado impedir 

sua fuga, segurando-a pela perna. Dessa vez, entendeu-se que o constrangimento foi claro, na 

medida em que foi empregada violência física para a continuidade do ato libidinoso. 
 

O delegado responsável, Rogério de Camargo Nader, do 78º Distrito Policial, solicitou 

ao juiz de custódia a prisão preventiva do acusado e a submissão desse a exames psicológicos 

de forma a analisar sua imputabilidade. Isso devido ao fato de o indivíduo ter alegado, em 

depoimento informal à polícia, que os delitos tiveram início após ele sofrer um acidente em 

2006, que foi responsável por deixá-lo duas semanas em coma. 
 

O indivíduo já possui 17 acusações de crimes sexuais em sua ficha policial e, dessa 

vez, foi preso preventivamente por decisão judicial em nova audiência. Em 21 de setembro de 

2017, o acusado foi denunciado pelo MP pelo crime de estupro consumado.
98

 Na denúncia, 

pediu-se que o réu continue em prisão preventiva e que seja instaurado um incidente de 

insanidade mental objetivando investigar a imputabilidade quando da prática dos crimes. 
 

Portanto, uma verdade deve ser dita; havendo a suspeita de que o indivíduo pudesse 

ser detentor de distúrbios mentais, era imprescindível e urgente que o juiz de custódia José 
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Eugênio do Amaral Souza Neto, ao qual o acusado foi apresentado pela primeira vez, 

demandasse uma avaliação psicológica para constatar a afirmação, ao invés de pôr em risco a 

ordem pública com o simples relaxamento da prisão. Desse modo, caso confirmados os 

distúrbios mentais, o indivíduo poderia ser assistido e submetido a uma medida de segurança. 

Em suma, é essencial que os antecedentes do agressor seja um critério objetivo a ser 

considerado na decisão cautelosa do juiz nas audiências de custódia. Dessa forma, a 

providência jurisdicional será adequada ao caso concreto, aproximando-se de sua justeza, 

acarretando maior efetividade, e consequentemente, legitimando o instituto. Do contrário, 

esse passará a ser visto pela sociedade civil como um mecanismo gerador de injustiças, que 

acarreta impunidade ao mesmo tempo em que minimiza e deturpa os delitos sofridos pelas 

vítimas. 
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3 UM ESTUDO PRÁTICO: AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA NO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO 

 

 

3.1 A recente interiorização das Centrais de Custódia no estado do Rio de Janeiro: 
 
 

 

O Projeto-Piloto que instalou a primeira Central de Custódia, nas dependências do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), foi destinado inicialmente para 

atender somente aos presos em flagrante da capital do Rio de Janeiro. Essa implementação foi 

efetivada com lastro do art. 1º, parágrafo único, da Resolução nº 29/2015. No entanto, o 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já afirmou, quando prestou informações no 

âmbito da Reclamação Constitucional nº 27.206 MC/RJ, que a referida Resolução será 

reeditada, de modo a prever a criação de outras três centrais, que alcançarão o interior do 

estado. Segundo o órgão, a interiorização das Centrais de Custódia será realizada através da 

realização de obras de infraestrutura em diversas localidades, voltadas à instalação de 

serventias, entre as quais as situadas em Benfica, Volta Redonda e Campos dos Goytacazes.
99

 

O processo de ampliação do projeto tem perspectiva de funcionamento a partir de outubro de 

2017. Além disso, o TJ-RJ também já se manifestou revelando que há estudos para extensão 

das audiências no âmbito dos plantões judiciários de finais de semana e feriados. 
 

A referida interiorização vem ocorrendo gradualmente. Em 02 de outubro de 2017, foi 

inaugurada, em Benfica, nova Central de Audiência de Custódia, a qual terá funcionamento 

na Cadeia Pública José Frederico Marques. Segundo reportagem, cerca de 50 audiências de 

custódia deverão ser feitas diariamente nesse local.
100

 A justificativa dada para a localização 

escolhida, dentro da unidade prisional, baseou-se na economia de recursos, no resguardo da 

segurança da população e na garantia da cidadania do preso. Esses foram os motivos 

enfatizados no evento de inauguração. Portanto, sendo as audiências realizadas no interior da 

penitenciária, não haverá necessidade de deslocamento do preso e aparato policial para a 

escolta. 
 

 
99 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº 27.206. Reclamante: Defensoria Pública do Estado do 
Rio de Janeiro. Reclamado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Relator: Ministro Marco Aurélio.

 

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2017. Disponível em: 

<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/519547986/medida-cautelar-na-reclamacao-mc-rcl-28938-rs-rio-

grande-do-sul-0013269-2720171000000>, acessado em 26/10/2017.
  

100 O GLOBO. Central de Audiência de Custódia é inaugurada dentro de presídio em Benfica. Rio de Janeiro, 02 out. 
2017. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/central-de-audiencia-de-custodia-inaugurada-dentro-de-presidio-
em-benfica-21898574>, acessado em 26/10/2017.
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Segundo reportagem, o desembargador Claudio de Mello Tavares, corregedor-geral da 

Justiça, ao elogiar a iniciativa, afirmou o seguinte:
101

 

 

Além de servirem para acelerar as audiências de custódia, elas trazem para a 

sociedade segurança, uma vez que, a partir de agora, se torna desnecessário o 

transporte de presos para o fórum da capital. Sem falar no que isso representa em 

termos de economia de combustível e escolta. 
 

Ademais, em 16 de outubro de 2017, foi inaugurada a Central de Audiência de 

Custódia de Volta Redonda, cujas instalações atenderão às prisões em flagrante que forem 

efetuadas na região sul fluminense. Essa estrutura terá funcionamento no interior da Cadeia 

Pública Franz de Castro Holzwarth. Segundo reportagem, as dependências são detentoras de 

duas salas de audiência, espaço para atendimento psicossocial, perícia médica e local para os 

representantes da Defensoria Pública, do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do 

Brasil.
102

 

 
O coordenador da Central no município e juiz que atuará nas audiências de custódia, 

 

Mauricio Magnus, afirmou que: 
 

“A expectativa é otimizar o atendimento, agilizar a decisão e o tratamento em casos de 

alguma tortura ao preso.”
103

 

Ainda, segundo a notícia, no dia 30 de outubro de 2017, será inaugurada a Central de 

Custódia em Campos dos Goytacazes, a qual será responsável por atender aos presos em 

flagrante no norte e noroeste do estado.
104

 
 

Ambos os projetos de implantação de novas Centrais de Custódia foram resultado de 

um acordo de cooperação técnica entre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-

RJ) e a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). 
 

Segundo o defensor público Eduardo Januário Newton:  
 
 
 
 
 

 
101 O GLOBO. Central de Audiência de Custódia é inaugurada dentro de presídio em Benfica. Rio de Janeiro, 02 out. 
2017. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/central-de-audiencia-de-custodia-inaugurada-dentro-de-presidio-

em-benfica-21898574>, acessado em 26/10/2017.
  

102 CONJUR. TJ-RJ inaugura central de audiência de custódia em Volta Redonda. Revista Consultor Jurídico, 
Rio de Janeiro, 17 out. 2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-out-17/tj-rj-inaugura-central-
audiencia-custodia-volta-redonda>, acessado em 26/10/2017.

  

103 CONJUR. TJ-RJ inaugura central de audiência de custódia em Volta Redonda. Revista Consultor Jurídico, 
Rio de Janeiro, 17 out. 2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-out-17/tj-rj-inaugura-central-
audiencia-custodia-volta-redonda>, acessado em 26/10/2017.

  

104 CONJUR. TJ-RJ inaugura central de audiência de custódia em Volta Redonda. Revista Consultor Jurídico, 
Rio de Janeiro, 17 out. 2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-out-17/tj-rj-inaugura-central-
audiencia-custodia-volta-redonda>, acessado em 26/10/2017.
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“O precário Projeto-Piloto do TJRJ será, enfim, interiorizado e a subcidadania sofrerá 

um golpe, já que a localização geográfica não mais determinará a efetivação de Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos e de uma decisão do STF.”
105

 
 

Entretanto, é preciso salientar que não basta a ampliação da abrangência das 

audiências de custódia no estado sem que essa seja acompanhada por uma superação da 

resistência ideológica à efetivação dos propósitos do instituto. Essa resistência não constitui 

segredo e está, muitas vezes, explícita, inclusive em pronunciamentos de juristas que 

deveriam observar a ordem jurídica vigente, mas se mostram renitentes. 
 

Essa é uma das várias preocupações do defensor público mencionado anteriormente, o 

qual assevera
106

: 

 
Ao menos, a partir da realidade vivenciada pelo autor, afirma-se que o Poder 

Judiciário se mostra renitente ao cumprimento da ordem jurídica. E quando as suas 

promessas de efetivação plena das audiências de custódias se efetivarem, quando 

então será extinta a divisão existente entre presos que são apresentados em juízo e os 

que não são, sequer será possível aplaudir como grandiosa conquista obtida. Se um 

dia chegar a abolição do critério geográfico como determinante para a realização da 

audiência de custódia, o encastelado Poder Judiciário fluminense terá, enfim e 

tardiamente, entendido o que é o Estado de Direito. 
 

Há, inclusive, magistrados que repudiam o instituto da audiência de custódia e o 

associam, explicitamente, à impunidade. De acordo com o artigo “Imediatismo político ou 

processo real através da audiência de custódia”, contido em recente obra intitulada 

“Audiência de custódia”, organizada por Antônio Eduardo Ramires Santoro e Carlos Eduardo 

Gonçalves (2017, apêndice, apud Eduardo Newton, 2017), a juíza Yedda Christina Ching-san 

Filizola Assunção defende o seguinte
107

: 

 

A audiência de custódia na forma como ela foi instituída, com regulamentação pelo 

CNJ e pelos Tribunais viola a legalidade das normas processuais, mas além disso é 

uma enorme fonte de violação de princípios processuais, como do Juiz Natural e da 

uniformidade, posto que há lugares onde está sendo realizada audiência de custódia, 

e lugar onde não está. A grande questão da audiência de custódia, é a finalidade. De 

fato, não esconderam que a finalidade era soltar presos em flagrante, o que por si só 

já é um absurdo (…) Se a nossa mazela já era a impunidade, quando concedemos 

liberdade a presos em flagrante legitimamos a delinquência, e estimulamos a  

 
105

 NEWTON, Eduardo. O fim das audiências de custódia é realidade no Rio de Janeiro. Justificando. Carta 

Capital, Rio de Janeiro, 02 out. 2017. Disponível em: <http://justificando.cartacapital.com.br/2017/10/02/o-fim-
das-audiencias-de-custodia-e-realidade-no-rio-de-janeiro/>, acessado em 30/10/2017.  
106 NEWTON, Eduardo. O fim das audiências de custódia é realidade no Rio de Janeiro. Justificando. Carta 
Capital, Rio de Janeiro, 02 out. 2017. Disponível em: <http://justificando.cartacapital.com.br/2017/10/02/o-fim-
das-audiencias-de-custodia-e-realidade-no-rio-de-janeiro/>, acessado em 30/10/2017.

 

107 NEWTON, Eduardo. O fim das audiências de custódia é realidade no Rio de Janeiro. Justificando. Carta 
Capital, Rio de Janeiro, 02 out. 2017. Disponível em: <http://justificando.cartacapital.com.br/2017/10/02/o-fim-
das-audiencias-de-custodia-e-realidade-no-rio-de-janeiro/>, acessado em 30/10/2017.
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vingança privada. Em suma. Audiência de custódia é uma bobagem criada pelo 

CNJ, por vaidade, e que tem por finalidade a soltura de pessoas que foram presas em 

flagrante. 

 

O fato é que a referida juíza, de acordo com o Aviso nº 64/2017 do TJ-RJ, publicado 

no Diário de Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro, está na lista dos magistrados 

responsáveis pela efetivação das audiências de custódia no período de novembro de 2017 a 

janeiro de 2018, o que é motivo de preocupação quando se tem em mente os objetivos 

idealizados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no que se refere aos direitos humanos. 
 

O juiz não pode ser detentor de uma mentalidade de quem exerce cargo de agente de 

segurança pública, negando cumprimento à ordem jurídica vigente. É inconcebível que o 

magistrado atue nessa função dúplice: juiz de direito e agente de segurança pública. Essa 

postura já foi criticada no âmbito do TJ-RJ, durante o julgamento do agravo regimental em 

habeas corpus nº 0011249-55.2015.8.19.0000 (2014, apud Eduardo Newton, 2017), em que a 

3ª Câmara Criminal asseverou:
108

 

 

O juiz se transforma em secretário de segurança. Ele passa a ser o responsável pela 

segurança pública mantendo os indivíduos encarcerados numa postura típica de um 

juiz Hércules, isto é, ‘um juiz imaginário, de capacidade e paciência sobre-humanas, 

que aceita o direito como integridade’ (...) Segurança pública não é função do juiz. 

Não é papel a ser desempenhado pelo magistrado enquanto guardião dos direitos e 

garantias fundamentais no processo criminal. 
 

Portanto, a permanência dessa postura revela uma grande problemática, ou seja, o 

risco de que a expansão das Centrais de Custódia se consubstancie em mera mudança ilusória, 

não podendo esse cenário ser tolerado. A resistência ideológica, que ainda persiste para 

alguns juízes, deve ser superada urgentemente. 

 

 

3.2 Impressões gerais e o procedimento da audiência de custódia no âmbito do Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro: 

 

 

As informações a seguir foram colhidas mediante pesquisa de campo, realizada 

durante o mês de agosto de 2017, na Central de Custódia localizada nas dependências do TJ-

RJ. 
 
 
 

 
108 NEWTON, Eduardo. O fim das audiências de custódia é realidade no Rio de Janeiro. Justificando. Carta 
Capital, Rio de Janeiro, 02 out. 2017. Disponível em: <http://justificando.cartacapital.com.br/2017/10/02/o-fim-
das-audiencias-de-custodia-e-realidade-no-rio-de-janeiro/>, acessado em 30/10/2017.
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As audiências de custódia ocorrem diariamente, de segunda a sexta-feira. Apesar de o 

site do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro apontar que, no total, há seis 

magistrados designados para atuar na central
109

, pude perceber que apenas quatro juízes são 

responsáveis pela realização das audiências. Esses magistrados se revezam no decorrer da 

semana, permanecendo na central dois juízes por dia. As dependências são detentoras de 

quatro salas de audiência, além de local específico para os representantes da Defensoria 

Pública e do Ministério Público. Ademais, caso haja necessidade de atendimento, devido ao 

estado de saúde física e mental do preso, está à disposição da Central de Custódia uma sala 

para equipe médica e outra destinada à equipe psicossocial. 
 

São efetivadas uma média de trinta audiências diariamente, com exceção de segunda-

feira, em que, devido às prisões em flagrante ocorridas no final de semana, o número de 

audiências realizadas chega a setenta. Ademais, no caso de as prisões em flagrante ocorrerem 

durante os plantões judiciários, os juízes são informados, de forma que esses casos sejam 

avaliados posteriormente. De acordo com a juíza auxiliar da presidência do TJ-RJ, Maria 

Tereza Donatti, quando não existia a audiência de custódia, após a prisão em flagrante, um 

comunicado era remetido à autoridade judicial. E, em geral, o magistrado mantinha a prisão 

até o dia da primeira audiência, a qual poderia ocorrer até três meses depois.
110

 

 
Previamente à audiência, é realizada, pelo defensor público designado, entrevista 

pessoal e reservada com o preso, de forma a obter informações relevantes sobre o indivíduo, 

tais como, seus dados pessoais, sua saúde, contato pessoal e familiar, vida profissional 

pregressa, informações sobre a prisão atual, informações sobre eventuais agressões ou tortura, 

a versão apresentada para os fatos que ensejaram a prisão em flagrante e os eventuais 

antecedentes prisionais. Com base no que for dito pelo custodiado, é preenchido um 

formulário de controle da Defensoria Pública, o qual consta no Anexo A do presente trabalho. 
 

Ademais, no caso de o preso ter sofrido algum tipo de violência, esse é encaminhado a 

um local para a realização de perícia médica, anteriormente à audiência de custódia, onde 

obterá atendimento. Afinal, um dos objetivos precípuos do instituto é a devida apuração de 

eventuais agressões ou abusos efetivados por agentes da segurança pública ou, até mesmo, 
 
 
 

 
109

 PJERJ. TJRJ realiza mais de mil audiências de custódia em quatro meses. Assessoria de Imprensa, Rio de 
Janeiro, 16 fev. 2016. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/ca/home/-/noticias/visualizar/29310>, acessado em 
31/10/2017.
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pela população, a qual, recorrentemente, busca a justiça com as próprias mãos. Infelizmente, 

essa é uma prática que está se tornando cada vez mais frequente em nosso país. 
 

No que se refere à audiência de custódia, os custodiados aguardam sua vez em um dos 

corredores da Central de Custódia, onde devem permanecer estáticos de frente para a parede, 

por ordem dos policiais, enquanto não são chamados pela autoridade judicial. No entanto, 

pude perceber que, apesar da seriedade da situação em que se encontravam, muitos riam 

disfarçadamente e conversavam entre si. 
 

O juiz de custódia pede para que o policial traga o preso à sala de audiência. Havendo 

coautoria, o juízo é realizado conjuntamente. Nesse caso, haverá um policial responsável por 

cada preso, permanecendo aquele no fundo da sala durante todo o procedimento. A mesa 

possui formato de “T”, permanecendo o promotor de justiça, o secretário do juiz e, entre 

esses, o magistrado, no degrau de cima. E, ao entrar na sala, algemado, o preso se senta em 

frente à autoridade judicial, na ponta da mesa, ao lado do defensor público designado ou de 

seu advogado particular, na parte de baixo da sala de audiência. Todo o procedimento é 

gravado. 

Previamente ao início do procedimento, o secretário do juiz faz perguntas pessoais ao 

preso, o qual deve respondê-las junto ao microfone. As respostas são armazenadas 

imediatamente no computador. Essas perguntas são de praxe, cujo objetivo principal é 

facilitar a identificação e localização do preso no caso de ser concedida a liberdade provisória, 

e são as seguintes: se o custodiado(a) possui algum apelido pelo qual é conhecido(a); número 

da carteira de identidade; naturalidade; estado civil; data de nascimento; de qual cor o 

custodiado(a) se declara; filiação; endereço; profissão; grau de escolaridade; se possui filhos; 

renda mensal aproximada; se mora com alguém; telefone para contato; endereço do local de 

trabalho; se possui dependência de drogas; se já foi preso(a) ou processado(a) anteriormente; 

se possui tatuagem; local da tatuagem. No caso de o indivíduo privado de sua liberdade ser do 

sexo feminino, adiciona-se ao rol de perguntas se há suspeita de gravidez ou se está 

efetivamente grávida. Ademais, havendo indícios de distúrbios mentais, o preso(a) também é 

indagado sobre essa suspeita, ou seja, se é detentor(a) ou não de algum transtorno mental e, 

no caso de a resposta for afirmativa, quais remédios utiliza para controlar esse quadro. 
 

Após a impressão do referido questionário feito pelo secretário do juiz e a assinatura 

do acusado(a) ao documento, o magistrado realiza a abertura da audiência de custódia, 

mencionando, primeiramente, o nome do custodiado e o número do procedimento. 
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A audiência trata-se de um procedimento demasiadamente célere e repetitivo. Isso 

ocorre porque a autoridade judicial não deve entrar no mérito das circunstâncias de fato e em 

suas minúcias, mas tão somente avaliar as condições pessoais do indivíduo privado de sua 

liberdade. Posteriormente, o mérito da ação penal será analisado por outro juiz, de forma que 

esse não se contamine ou obtenha informações do ocorrido na audiência de custódia. A média 

temporal de duração da audiência foi de cinco minutos. No entanto, a duração variou de dois 

a doze minutos. 
 

Primeiramente, a autoridade judicial indaga o custodiado se esse sofreu alguma 

agressão ou tortura quando foi detido e levado à delegacia. Caso afirmativo, pergunta-se 

quem efetuou a violência, em que circunstâncias essa ocorreu e se a agressão continuou após 

a imobilização. Ademais, pede-se a caracterização física do agente, questiona-se se o agressor 

estava fardado e se esse compareceu à delegacia. No entanto, em diversas vezes, o preso 

afirmou não conseguir ver o rosto, pois foi obrigado a manter a cabeça baixa o tempo todo; ou 

se limitou a dar características físicas completamente abrangentes. Essa situação demonstra o 

grande empecilho à identificação do servidor e posterior apuração do caso relatado. 

É preciso salientar que o questionamento pela autoridade judicial - se o preso foi 

agredido ou torturado no momento da prisão - é de suma relevância para a efetividade do 

procedimento; afinal, a referida constatação se consubstancia em uma finalidade precípua do 

instituto construído pelo CNJ. Essa importância se reflete diretamente no momento da 

audiência de custódia para todos os atores jurídicos ali envolvidos, sendo necessário dar 

ênfase às declarações dadas pelo agredido. Presenciei um caso onde essa necessidade ficou 

muito clara e, por isso, o relatarei aqui. Apesar de o custodiado ter dito no começo da 

audiência, quando indagado pelo magistrado, que não sofreu nenhuma violência ou tortura, ao 

término da assentada, foi visualizada, pelo defensor público, marcas de cigarro em sua mão 

direita. Indagado por aquele, o custodiado afirmou que o policial que o abordou subtraiu o 

cigarro que esse estava fumando e o apagou em sua mão de pouquinho em pouquinho. 
 

Após a declaração tardia, o juiz, primeiramente, afirmou que a audiência já havia se 

encerrado e que já tinha sido dada a oportunidade para o preso se manifestar sobre eventual 

violência no momento da prisão, tendo o custodiado negado qualquer ocorrência. Entretanto, 

rapidamente, voltou atrás, fazendo constar na ata as declarações sobre o ocorrido ao final da 

audiência de custódia. Ademais, como não havia perito naquele momento no tribunal, o 

defensor público e a promotora de justiça tiraram foto, com seus próprios celulares, das mãos 

do custodiado. Portanto, a partir desse caso, percebe-se a grande relevância das declarações 
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do preso sobre eventual violência ou tortura para a efetividade da audiência de custódia, 

sendo imprescindível a constatação, ainda que tardiamente. 
 

Posteriormente à referida indagação ao preso pelo juiz, é dada ao Ministério Público 

oportunidade para se manifestar. O promotor de justiça relata o caso e enfatiza o crime que 

ensejou a prisão em flagrante. Na grande maioria das vezes, esse pede ao juiz a conversão da 

prisão em flagrante em prisão preventiva. Para sustentar esse pedido, o órgão normalmente 

alega a necessidade de preservação da garantia de ordem pública, garantia da aplicação da lei 

criminal e, no caso de crime relacionado à Lei de Drogas, o risco à saúde pública. Em geral, o 

argumento para embasar a necessidade de garantia da aplicação da lei penal é a ausência de 

comprovante de residência fixa do custodiado, o que prejudica sua futura localização. No caso 

de o preso ter tido passagem recente em audiência de custódia, o promotor argumenta já ter 

sido dada oportunidade ao indivíduo, não tendo esse aproveitado o benefício concedido, 

havendo risco de novos delitos. Ademais, havendo reiteração criminosa relacionada aos 

delitos previstos na Lei de Drogas, analisa-se se a quantidade apreendida foi mais 

significativa do que a da vez anterior, o que, caso afirmativo, pode ser um forte argumento 

contra a concessão da liberdade provisória. 
 

No entanto, ocorre também de o Ministério Público pedir a concessão de liberdade 

condicional, mediante o cumprimento de medidas cautelares, no caso de o indivíduo não 

oferecer perigo à ordem coletiva, for primário, não ter passagem recente em audiência de 

custódia e ser fácil sua localização. Portanto, apesar da existência de certos critérios objetivos, 

os quais sempre estão na sustentação, vê-se que se trata de uma análise casuística. 
 

A especificação das anotações criminais pretéritas do custodiado também é muito 

importante para a argumentação do Ministério Público na audiência. Trata-se do modo mais 

eficaz de obter informações relevantes relativas à vida pregressa do preso, as quais podem 

influenciar diretamente na decisão do juiz de converter ou não a prisão em flagrante em 

preventiva. Afinal, se o indivíduo continuou praticando a conduta ilícita, mesmo após ter 

obtido liberdade provisória com imposição de medidas cautelares em audiência de custódia 

anterior, significa que essas não foram suficientes para garantir a ordem pública. Resta 

incontroverso, portanto, que os antecedentes criminais possuem grande força argumentativa. 

É importante salientar que os flagrantes não vêm instruídos com os antecedentes 

criminais dos acusados. O art. 3º da Resolução 29/2015 do TJ-RJ prevê que “a Central de 

Custódia, ao receber o Auto de Prisão em flagrante, deverá providenciar o registro, a autuação 
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e juntada de Folha de Antecedentes Criminais e histórico penal do preso, para exame imediato 

do Juiz”. 
 

Tive a oportunidade de presenciar o procedimento realizado pelo Ministério Público 

para ter acesso aos antecedentes criminais. Através do site do TJ-RJ, os servidores conseguem 

buscar algumas anotações criminais por meio do nome do custodiado. No entanto, na grande 

maioria das vezes, essas não vêm completas. Portanto, ocorre que as informações são 

retiradas de um sistema próprio, denominado “Portal de Segurança do Estado”. Trata-se de 

um sistema integrado, em que o delegado de polícia, após findo o auto de prisão em flagrante, 

encaminha dados online sobre aquele indivíduo. Dessa forma, os servidores da Central de 

Custódia poderão averiguar a vida pregressa do preso em flagrante, tendo acesso aos 

antecedentes criminais, às informações sobre o cumprimento da prisão e aos dados pessoais 

do custodiado. Desde setembro de 2015, o Rio de Janeiro possui esse grande diferencial, 

responsável por possibilitar a colaboração entre a polícia e a justiça, otimizando o tempo para 

a busca de antecedentes criminais. 

Todos os atores jurídicos envolvidos na audiência de custódia, ou seja, o promotor de 

justiça, o defensor público e o juiz, têm acesso a essa plataforma. No entanto, pude observar 

que, na prática, apenas o Ministério Público faz o esclarecimento das anotações, levando-as 

ao exame do juiz na audiência de custódia. 

Após a sustentação do Ministério Público, o defensor público ou o advogado particular 

do custodiado tem a oportunidade de se manifestar contra a conversão da prisão em flagrante 

em preventiva. A defesa, com o intuito de conseguir que o acusado obtenha liberdade 

provisória, normalmente alega, quando é o caso, a existência de residência fixa, o fato de o 

custodiado ser primário, o cumprimento efetivo de determinações judiciais impostas em 

audiência de custódia anterior (ausência de evasão) e a quantidade pouco significativa de 

drogas apreendidas. 
 

Ademais, normalmente, quando é feito pela defesa o pedido de relaxamento da prisão, 

esse é embasado no fato de a audiência de custódia ter ocorrido posteriormente ao prazo de 

máximo de 24 horas, o qual decorre de legítima opção do Conselho Nacional de Justiça e 

Supremo Tribunal Federal. Isso porque, como já foi abordado anteriormente no presente 

trabalho, o conceito jurídico indeterminado “sem demora”, presente em convenções 

internacionais, foi interpretado e o lapso temporal definido. E, tomando como base o decidido 

em Reclamação Constitucional, também já retromencionada, oriunda da Defensoria Pública, a 
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Corte Suprema afirmou que o referido prazo deve ser observado, inclusive, em finais de 

semana, feriados e suspensão do expediente forense. 
 

Diferentemente do promotor de justiça, o qual busca convencer o juiz através de uma 

análise puramente jurídica dos fatos, o defensor público elabora uma argumentação mais 

apelativa, buscando também o convencimento do juiz por outros meios. Presenciei, em várias 

audiências, a defensoria pública abordando a problemática do custo médio de cada preso para 

o Estado e o assoberbamento das penitenciárias, argumentando que, se o indivíduo será solto, 

de qualquer forma, posteriormente, não há porque mantê-lo preso na audiência de custódia. 

Em uma das audiências, o defensor público chegou a afirmar, ainda, que “a justiça, assim 

como a cobra, só pica pés descalços”. 

A defesa também utiliza muito, em sua argumentação jurídica, o princípio da 

homogeneidade, principalmente no caso de crimes relacionados à Lei de Drogas. Por 

exemplo: no caso de ausência de mercancia e utilização de drogas para uso próprio, é 

inconcebível que o acusado permaneça preso preventivamente após a audiência de custódia, 

visto que, quando for efetivamente julgado, não há possibilidade de esse indivíduo 

permanecer no regime fechado. Isto é, a cautelar não pode ser mais gravosa do que a pena 

passível de ser aplicada ao fim do processo. Apesar de esse princípio ser mais utilizado pela 

defensoria pública, em algumas vezes, também foi abordado na argumentação do parquet, 

obviamente, em sentido oposto ao exemplificado. 
 

No caso de agressão ou tortura, no momento da prisão em flagrante, a defensoria 

pública, ao final de sua argumentação, pede ao juiz o encaminhamento do custodiado ao 

Instituto Médico Legal (IML). Em diversas situações, também foi requerida pelo defensor 

público o envio de cópia da mídia da audiência de custódia para a Comissão da Alerj de 

Tortura e Direitos Humanos. Ademais, quando cabível, é possível, ainda, o encaminhamento 

de ofício ao órgão competente visando uma auditoria militar. É importante salientar que nada 

impede que os pedidos supracitados sejam feitos pelo Ministério Público, dada sua função de 

fiscal da ordem jurídica, porém, pela postura atuante da defesa, isso não foi necessário. 

Em uma das audiências, presenciei o custodiado entrando na sala com uma perna só, 

pois a outra estava ferida e totalmente enfaixada. A grande quantidade de sangue coagulado 

estava aparente. Durante a audiência, o indivíduo gemia de dor e suava frio, além de não 

conseguir apoiar a perna em uma situação confortável por causa das algemas nas mãos. Além 

dos evidentes ferimentos no membro inferior, o preso pediu autorização ao juiz para levantar 

a camisa e mostrar duas marcas de perfurações, na parte superior da coxa, ocasionadas por 
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tiros disparados por policiais. O pedido foi concedido pela autoridade judicial, o qual, 

posteriormente, indagou o preso sobre as circunstâncias das agressões. Ao final do 

procedimento, o defensor público, diante do deplorável estado clínico do indiciado, entendeu 

ser necessário o envio da cópia da mídia para a Comissão de Direitos Humanos da Alerj, cuja 

função é de combate e prevenção à tortura, para que esse órgão tome ciência e adote as 

medidas cabíveis para o caso. 
 

Ao final, a Defensoria Pública concluiu o seguinte: 
 

“O custodiado, em um país que declara textualmente que não existirá penas corpóreas, 

já sofreu a sua. Por isso, entendo perfeitamente cabível a sua colocação em liberdade, quer 

seja pelo relaxamento, quer seja pela revogação. Na dificílima hipótese de Vossa Excelência 

manter essa prisão, entendo que ele deve ser imediatamente encaminhado ao hospital para que 

seja realizada não só a análise, mas também conferido o tratamento necessário, uma vez que é 

inadmissível que uma pessoa privada de liberdade compareça ao prédio forense tal como um 

saci. Um saci, cheio de esparadrapos, relatando agressões por parte da autoridade policial.” 
 

É importante salientar que, no caso de o custodiado se manifestar durante a exposição 

dos argumentos da promotoria ou da defensoria pública, esse é repreendido rispidamente pelo 

juiz. Assim, na prática, a autodefesa não ocorre na audiência de custódia, devendo o preso 

permanecer calado durante toda a audiência, com exceção do momento em que é indagado 

pelo juiz sobre eventual agressão ou tortura no momento da prisão em flagrante. 
 

Após a manifestação do promotor de justiça e defensor público ou advogado do preso, 

o juiz encerra a audiência de custódia. Após esse encerramento, a autoridade judicial sempre 

explica ao preso a tríplice função da audiência de custódia, esclarecendo que essa avalia a 

legalidade da prisão em flagrante, a situação de agressão e realiza uma análise prima facie da 

necessidade de manutenção da prisão ou concessão de liberdade. Sobre o juízo realizado na 

audiência de custódia, Gustavo Badaró assevera que
111

: 

 

O juízo a ser realizado na chamada audiência de custódia é complexo ou bifronte: 

não se destina apenas a controlar a legalidade do ato já realizado, mas também a 

valorar a necessidade e adequação da prisão cautelar, para o futuro. Há uma 

atividade retrospectiva, voltada para o passado, com vista a analisar a legalidade da 

prisão em flagrante, e outra, prospectiva, projetada para o futuro, com o escopo de 

apreciar a necessidade e adequação da manutenção da prisão, ou de sua substituição 

por medida alternativa à prisão ou, até mesmo, a simples revogação sem imposição 

de medida cautelar.  
 

 
111

 BADARÓ, Gustavo. Audiência de custódia no Rio de Janeiro tem três aspectos preocupantes. Revista 

Consultor Jurídico, Rio de Janeiro, 09 set. 2015. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-set-

09/gustavo-badaro-audiencia-custodia-rj-pontos-preocupantes>, acessado em 31/10/2017. 
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Em entrevista sobre o tema, o ex presidente do TJ-RJ, desembargador Luiz Fernando 

Ribeiro de Carvalho, afirmou que as audiências de custódia não têm o objetivo de abrir as 

portas das cadeias, mas sim possibilitar ao juiz a chance de impedir prisões provisórias 

desnecessárias.
112

 
 

Posteriormente à referida elucidação, o juiz profere sua decisão, concentrando-se, a 

maioria, em dois eixos: conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e concessão de 

liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares. 
 

De acordo com o site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o projeto 

Audiência de Custódia, construído pelo CNJ, prevê como medidas cautelares substitutivas à 

prisão
113

: 

 

Comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a lugares 

específicos, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de 

ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de 

folga, suspensão do exercício da função pública ou atividade de natureza 

econômica/financeira, internação provisória nas hipóteses de crimes de violência/ 

grave ameaça, fiança ou a monitoração eletrônica. 

 

Sanzia Rodrigues, assistente social da equipe multidisciplinar do projeto, assevera
114

: 
 

 

Quando a pessoa recebe a medida cautelar, ela é encaminhada para a equipe 

multidisciplinar. A partir daí, vemos qual é a demanda, se é falta de documento, de 

trabalho, de abrigamento etc. Quando o problema está relacionado ao uso de drogas, 

álcool ou depressão, encaminhamos à rede pública. 
 

O encaminhamento para a equipe multidisciplinar, medida compatível com os 

objetivos idealizados pelo CNJ, efetivamente ocorre na Central de Custódia sob análise. É de 

suma importância que os juízes designados sejam detentores dessa consciência, visto que, 

especialmente na esfera criminal, a maioria dos presos em flagrante possui alguma demanda 

específica, dependendo do contexto social em que está inserido. Por exemplo, quando tratava-

se de um dependente químico, o juiz, se concedesse a liberdade provisória, determinava que 
 

 
112 PJERJ. TJRJ realiza mais de mil audiências de custódia em quatro meses. Assessoria de Imprensa, Rio de 
Janeiro, 16 fev. 2016. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/ca/home/-/noticias/visualizar/29310>, acessado em 
02/11/2017.

 

113 PJERJ. TJRJ realiza mais de mil audiências de custódia em quatro meses. Assessoria de Imprensa, Rio de 
Janeiro, 16 fev. 2016. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/ca/home/-/noticias/visualizar/29310>, acessado em 
02/11/2017.

  

114 PJERJ. TJRJ realiza mais de mil audiências de custódia em quatro meses. Assessoria de Imprensa, Rio de 
Janeiro, 16 fev. 2016. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/ca/home/-/noticias/visualizar/29310>, acessado em 
02/11/2017.
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fosse realizada entrevista com psicóloga e que o custodiado comparecesse ao Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS), o qual torna-se responsável por seu atendimento, 

acompanhamento e futura reinserção social. Ou seja, se o custodiado desejar se submeter a 

tratamento, haverá estrutura apta para isso, podendo esse ser conduzido à rede de proteção e 

assistência social do município e do estado. 
 

No caso de o indivíduo alegar possuir distúrbios mentais ou haver indícios desse fato, 

o juiz requeria que fosse realizada avaliação psiquiátrica. Apenas a título de exemplo, o juiz 

de custódia determinou a realização de avaliação médica em uma mulher presa por tráfico de 

drogas, a qual alegou tomar fortes remédios para depressão e ansiedade. A custodiada chorou 

durante todo o procedimento e possuía marcas de automutilação nos pulsos e no corpo. Essa 

já havia passado por audiência de custódia há menos de um ano pelo mesmo crime, em 02 de 

setembro de 2016, e, na ocasião, foi libertada por ser primária com a condição de 

comparecimento mensal ao juízo. Apesar de estar cumprindo a referida determinação, em 

decorrência da reiteração criminosa e pelo fato de ter sido apreendida quantidade de drogas 

ainda mais significativa, houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. 
 

Assim, fica evidente que a audiência de custódia não é um instrumento apto a decidir, 

simplesmente, se o custodiado entra ou não no sistema prisional. Há algo mais que um ato 

exclusivamente jurisdicional, possibilitando, inclusive um apoio psicológico ao indivíduo que 

quer mudar sua vida. Portanto, além de humanizar o tratamento dos presos em flagrante, o 

encaminhamento do custodiado para uma equipe multidisciplinar pode conseguir evitar a 

reiteração criminosa, o que demonstra a relevância social dos convênios buscados pelo TJ-RJ. 
 

Ademais, segundo reportagem, a juíza auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), Maria Tereza Donatti, afirmou que
115

: 

 
O projeto básico do CNJ prevê as centrais de alternativas penais, centrais de 

monitoramento eletrônico e centrais de mediação. Inclusive, o TJ também colaborou 

com a SEAP fornecendo dados para que firme convênio com Ministério da Justiça 

para compra de tornozeleiras destinado aos réus das audiências de custódia. 

 

Portanto, o referido convênio, entre a Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária (SEAP) e o Ministério da Justiça, possibilitará o monitoramento eletrônico dos 

custodiados, sendo uma grande inovação para o instituto da audiência de custódia. 
 
 
 

115 PJERJ. Audiência de custódia: presos poderão ser encaminhados para assistência social e médica. Assessoria de 
Imprensa, Rio de Janeiro, 17 set. 2015. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-
/noticias/visualizar/23109>, acessado em 07/09/2017.
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Para decidir sobre a necessidade da manutenção da prisão ou concessão de liberdade 

provisória, a autoridade judicial faz uma análise casuística. Apesar da existência de alguns 

critérios objetivos, que geralmente influenciam na decisão do juiz de custódia, tais como, por 

exemplo, a existência ou não de residência fixa, a ausência de antecedentes criminais, o 

comparecimento recente em audiência de custódia anterior, a quantidade apreendida de 

drogas e a necessidade de garantia da ordem ou saúde pública; o juiz avalia o caso de forma 

subjetiva. Após assistir diversas audiências de custódia, fui percebendo certa coerência e 

racionalidade das decisões. Ademais, avaliei que os juízes, muitas vezes, aplicam critérios 

próprios, por considerá-los adequados para avaliar a situação. Por exemplo, presenciei um dos 

juízes afirmando que, no caso de crime de roubo, não concede a liberdade provisória sem 

antes ouvir a vítima. 
 

Alguns juízes de custódia, após proferirem sua decisão, procuram exercer uma função 

pedagógica, com o objetivo de influenciar o psicológico do indivíduo, demonstrando que o 

melhor para ele é a mudança de vida, antes que algo pior venha a acontecer a ele ou a sua 

família. Para isso, comunicam-se com o preso informalmente. Em uma das ocasiões, após 

decidir pela concessão de liberdade provisória, o juiz afirmou: 
 

“Já teve vagabundo que teve a oportunidade de responder ao processo em liberdade e 

foi assaltar aqui na frente do Fórum. Espero que esse susto tenha servido de lição. Aproveita a 

oportunidade e sai dessa vida que só vai te trazer problemas. Pensa na sua filha!” 
 

Ao final, o juiz de custódia esclarece, ainda, que o processo será distribuído para outro 

juiz, o juiz natural da causa, o qual examinará a necessidade da manutenção da prisão 

novamente e que será responsável pelo julgamento do processo. Após isso, pede para que os 

policiais levem o preso. 

No decorrer do dia, um servidor passa em cada sala de audiência de custódia com uma 

prancheta, com o objetivo de fazer o controle de quais custodiados permaneceram presos e 

quais obtiveram liberdade provisória. 
 

Tive a oportunidade de conversar com alguns servidores, pertencentes ao setor do 

Ministério Público, atuantes na audiência de custódia. Esses revelaram que uma grande 

problemática é quando se concede o alvará de soltura sem expedição anterior do mandado de 

citação. Isso faz com que o indivíduo seja solto e depois não possa mais ser encontrado, visto 

que grande parte dos custodiados não possuem residência fixa. Ademais, não é incomum o 

não cumprimento pelo custodiado das medidas cautelares impostas para a concessão de 

liberdade condicional, como, por exemplo, o comparecimento mensal perante o juiz da vara 
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criminal. Portanto, se isso ocorrer, na prática, o indivíduo só será encontrado no caso de 

reiteração criminosa e novo comparecimento à audiência de custódia. 
 

No que se refere ao procedimento para a realização da audiência de custódia, tomando 

como base o projeto idealizado pelo CNJ, Flavia Ortega afirma que esse se consubstancia no 

seguinte
116

: 

 

1) Prisão em flagrante; 2) Apresentação do flagranteado à autoridade policial 

(Delegado de Polícia); 3) Lavratura do auto de prisão em flagrante; 4) Agendamento 

da audiência de custódia (se o flagranteado declinou nome de advogado, este deverá 

ser intimado da data marcada; se não informou advogado, a Defensoria Pública será 

intimada); 5) Protocolização do auto de prisão em flagrante e apresentação do 

autuado preso ao juiz; 6) Entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado 

ou Defensor Público; 7) Início da audiência de custódia, que deverá ter a 

participação do preso, do juiz, do membro do MP e da defesa (advogado constituído 

ou Defensor Público); 8) O membro do Ministério Público manifesta-se sobre o 

caso; 9) O autuado é entrevistado (são feitas perguntas a ele); 10) A defesa 

manifesta-se sobre o caso; 11) O magistrado profere uma decisão que poderá ser, 

dentre outras, uma das seguintes: a) Relaxamento de eventual prisão ilegal (art. 310, 

I, do CPP); b) Concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança (art. 310, III, 

CPP); c) Substituição da prisão em flagrante por medidas cautelares diversas (art. 

319, CPP); d) Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310, II, 

CPP); e) Análise da consideração do cabimento da mediação penal, evitando a 

judicialização do conflito, corroborando para a instituição de práticas restaurativas. 

 

Portanto, comparando-se o projeto, em tese, do Conselho Nacional de Justiça, com o 

efetivamente praticado na Central de Custódia do TJ-RJ, vê-se que o procedimento é 

praticamente idêntico. A única diferença é que o Projeto de Custódia supracitado prevê a 

entrevista ao custodiado somente após a manifestação do Ministério Público, enquanto que, 

na prática do Rio de Janeiro, esse é o primeiro ato a ser realizado na audiência. De resto, a 

prática demonstra um fiel cumprimento do idealizado pelo CNJ. 

 

 

3.3 Entrevistas realizadas na Central de Custódia sob análise: 
 
 

 

Na presente seção, serão transcritas as entrevistas efetuadas na Central de Custódia 

localizada nas dependências do TJ-RJ. Essas foram realizadas e gravadas em áudio, nos dias 

26, 27 e 28 de setembro de 2017, com um juiz de custódia, dois defensores públicos e um 

promotor de justiça, todos atuantes na referida central. É importante salientar que os sujeitos 
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estavam cientes de que as entrevistas estavam sendo gravadas. Além disso, foi requerida a 

devida autorização para a utilização de seus nomes no presente trabalho. 
 

De modo a simplificar a estruturação do conteúdo das entrevistas, essas serão 

subdivididas, de acordo com os sujeitos entrevistados, em seções terciárias, e apresentadas 

sob a forma de perguntas e respostas. Trata-se de um questionário semiaberto, com alguma 

flexibilidade, encontrando-se o roteiro das entrevistas realizadas no Apêndice A do presente 

trabalho. No entanto, é preciso esclarecer que nem todos os questionamentos, que constam no 

roteiro, foram perguntados a todos os entrevistados, em decorrência do limitado tempo 

disponibilizado para a realização das entrevistas, ou no caso de a resposta do sujeito já ter 

abordado outras perguntas que seriam feitas. Além disso, como a tipologia da entrevista 

efetuada foi a semiestruturada, foi possível uma maior versatilidade no direcionamento das 

perguntas, dependendo do rumo da conversa. 
 

No que se refere à forma da transcrição da entrevista, as perguntas encontram-se em 

negrito, precedidas da letra “P”, que remete ao termo “pesquisador”. As respostas não foram 

transcritas com a utilização de recurso de formatação e estão precedidas das siglas J (Juiz), 

DP1 (Defensor Público 1), DP2 (Defensor Público 2) e PJ (Promotor de Justiça), dependendo 

do sujeito entrevistado. 

 

 

4.3.1 Entrevista realizada com o juiz de custódia Marcelo Pereira: 
 
 

 

P - Em sua opinião, as audiências de custódia estão sendo efetivas em seu principal 

propósito de coibir violência policial? 
 

J - Acredito que sim. Não temos ainda essa estatística, pelo menos eu não tive acesso a esses 

dados, mas, com a implementação das investigações, dos ofícios às centrais de investigação, 

especialmente à ALERJ, que é detentora de um grupo que faz um trabalho de repressão contra 

qualquer tipo de violência policial, eu acredito que as coisas estejam melhorando. No entanto, 

é um procedimento que necessita de mudança de comportamento, portanto, é natural que 

aconteça um lapso natural relativo para ter-se efetivamente um resultado em relação a isso. 

Por enquanto, temos realizado as medidas no sentido de verificar essas situações e procurar 

dar o encaminhamento exigido. 
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P - Após as declarações de violência policial, é fácil a localização do agente de segurança 

pública envolvido? Qual o procedimento? 
 

J - O início do procedimento de investigação corre por conta do Ministério Público. 

Normalmente, os policiais que agridem são os mesmos que apresentam o preso à delegacia, 

havendo uma facilidade de identificação desses agentes. No entanto, quando não são, muitas 

vezes, ocorre de os presos não conseguirem ver o nome do policial na farda, pois, algumas 

vezes, a postura do policial é de determinar que o preso baixe a cabeça. Inclusive, alguns 

cobrem a cabeça da pessoa quando acontece a violência. Nesses casos, os presos se limitam, 

realmente, a dar somente características físicas. No entanto, a situação de violência não é 

constatada, por nós, na maioria das prisões. Acredito que seja apenas uma minoria que faz 

isso. Na maioria das prisões, não há esse tipo de violência relatada por eles. 

 

P - No caso de ocorrência da violência, os policiais responsáveis são efetivamente 

encontrados e punidos? 
 

J - Acredito que sim. No entanto, esse final de ponta de lança a gente não presencia, até 

porque os juízes de custódia são, às vezes, regionais ou titulares em outros juízos. Isso teria 

que ser visto na auditoria militar ou onde correrá o processo. 

 

P - Os flagrantes vêm instruídos com os antecedentes criminais dos custodiados? 
 

J - Não. Normalmente, quem tem acesso à folha penal do preso é o Ministério Público e a 

Defensoria Pública da Central de Custódia. Inclusive, há uma vontade muito grande dos 

juízes que aqui trabalham que fosse feito um cadastro nacional único. Isso porque, às vezes, é 

apresentado um elemento que responde por algum crime grave em outro estado, mas na folha 

do Rio de Janeiro não tem anotação. E conseguir essas informações demora bastante. 

Portanto, depende muito da pesquisa do promotor de justiça, através do Google, lançando o 

nome e, às vezes, a cidade de origem do elemento. Realmente há uma necessidade de 

integração de informação para que possamos trabalhar melhor. 

 

P - Há obrigatoriedade de os antecedentes criminais dos custodiados serem considerados 

na decisão de custódia? 
 

J - Não há obrigatoriedade, mas a gente sempre analisa. Analisamos o fato que é imputado, 

mas também analisamos a pessoa que, em tese, praticou o fato. Não se pode dar o mesmo 

tratamento para um indivíduo que nunca se envolveu com o aparato judiciário e um que 
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recorrentemente possui problemas na esfera criminal. Portanto, nós analisamos o caso 

concreto também olhando a folha penal. 

 

P - Pode acontecer de, mesmo não havendo trânsito em julgado, os antecedentes 

criminais serem utilizados como um critério objetivo para não conceder a liberdade 

provisória para o indivíduo? 

J - Cada caso é um caso. Sobre maus antecedentes há até decisões recentes do STJ no sentido 

dessa possibilidade. Então, muitas vezes, acontece de os juízes embasarem a decisão olhando 

esse prisma. Isso também vale para audiência de custódia, pois, na fundamentação judicial, 

você acaba utilizando precedentes dos tribunais de uma forma geral. 

 

P - Existe uma estrutura de suporte psicológico para avaliar a capacidade mental do 

custodiado? Pergunto isso em função, por exemplo, do recente caso ocorrido em São 

Paulo, em que um homem ejaculou na mulher, contra a sua vontade, dentro de um 

ônibus. 
 

J - Aqui no Rio de Janeiro, a gente trabalha com um grupo de apoio de psicólogas, mas o 

ideal é que é isso fosse ainda mais bem estruturado. Vivemos uma complicada situação 

econômica no país e, em particular, no estado do Rio de Janeiro. Isso é refletido no serviço 

público de forma direta. O ideal é que a ciência caminhe junto com a justiça nesse sentido de 

ter a facilidade de haver um psicólogo, um psiquiatra ou um assistente social para visitar o 

local onde a pessoa está ou exerce alguma atividade. Esse feedback é importante para que 

possamos proferir uma decisão com o máximo de informação de realidade daquela pessoa 

específica. 

 

P – Qual, então, a consequência de o custodiado alegar possuir distúrbios mentais? 
 

J - Normalmente, há a instauração do incidente de sanidade, sendo preciso suspender o 

processo. Então, abre-se para o promotor e a defesa do acusado a possibilidade de 

questionamentos ao perito do juízo, que seria o psiquiatra. O próprio juiz também tem 

faculdade de fazer perguntas e, depois, com a vinda do laudo, pode-se enquadrar o indivíduo 

como uma pessoa totalmente ou relativamente incapaz. Se assim for, o sancionamento deixa 

de ser uma pena e passa a ser uma medida de segurança com internações ou outro tipo de 

tratamento. Esse procedimento é feito após a audiência de custódia, pois o incidente suspende 

o processo, não sendo aqui o momento adequado. No máximo, poderia ser feita aqui uma 
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primeira constatação, de forma a acenar o juiz natural e o promotor natural, que vai receber o 

processo, que há essa peculiaridade com aquele custodiado e aí sim instaurar o incidente. Ou, 

então, no caso de haver documentação para isso, trazida pela família do custodiado, poderia 

haver a possibilidade de antecipação de uma medida de internação em um hospital 

psiquiátrico. 

 

P - Há a utilização de critérios objetivos para o provimento jurisdicional da audiência de 

custódia ou trata-se de uma avaliação puramente subjetiva? 
 

J - Eu acredito que é sempre caso a caso. É preciso trazer a lei para a realidade do caso 

concreto, fazendo uma sintonia fina, pois, caso contrário, torna-se uma chancela de qualquer 

coisa menos de análise do caso em si. Não é possível fazer uma tarifação, por exemplo, 

homicídio e roubo de um lado e furto e receptação de outro. O caso concreto tem que ser 

analisado para saber se é ou não o momento para conceder a liberdade provisória ou manter o 

indivíduo preso. 

 

P - Há requisitos que devem estar, obrigatoriamente, na decisão da audiência custódia? 
 

J - Toda decisão judicial tem que ser fundamentada por força da Constituição Federal. No que 

diz respeito à audiência de custódia, nós juízes temos que analisar, por exemplo, a 

necessidade da prisão para ordem pública e para a aplicação da lei penal. Ou seja, requisitos 

que o Código de Processo Penal prevê nos artigos correspondentes à prisão preventiva são 

sempre utilizados nas decisões. 

 

P - Há algum tipo de pressão advinda do Poder Judiciário ou de alguma corregedoria do 

tribunal no sentido da necessidade de haver menos prisões devido à impossibilidade 

fática de conseguir alocar os presos nas penitenciárias que já estão assoberbadas? 

J - Não, de forma alguma. No Rio de Janeiro, não há esse tipo de pressão, e seria muito 

complicado para o juiz, que tem independência funcional, trabalhar com uma espada em cima 

da cabeça. Eu, particularmente, não viria para cá se tivesse que ter esse tipo de cuidado de 

fazer uma cota x ou y para alcançar um objetivo traçado administrativamente. Acredito que 

isso seja um problema, exclusivamente, do Poder Executivo, que não se estruturou da forma 

correta e que, lamentavelmente, não sabe investir o dinheiro público, o que acarretou esse 

quadro. Não se pode olhar um problema e querer dar uma solução, quando na verdade as 

coisas passam muito longe daí. Na verdade, eu acredito que, para conseguirmos mudar uma 
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realidade, tem-se que começar garantindo a educação, e isso, no nosso país, é a última coisa 

que se pensa. Portanto, o que ocorre é que temos que analisar, com cautela, a possibilidade de 

o indivíduo, que obtém a liberdade, voltar a delinquir, o que seria um perigo para sociedade. 

Acredito que é esse o vetor que deve nortear a decisão do juiz aqui na custódia. Ou seja, a 

decisão também é preventiva, no sentido de que não se pode colocar qualquer pessoa em 

liberdade, pois, amanhã, pode estar aqui novamente e, talvez, por um crime muito mais grave. 

 

P - Há algum procedimento que você considera que precisa ser alterado para que 

audiência de custódia funcione de forma mais efetiva e eficiente ou você acredita que o 

modos operandi já está funcionando bem? 

J - Eu gostaria muito que a gente pudesse importar, da legislação dos Estados Unidos, para a 

audiência de custódia a possibilidade de barganha de uma sentença definitiva. Ou seja, o 

promotor de justiça poderia fazer uma proposta para o custodiado e esse, olhando a própria 

situação, aceitar ou não. Dessa forma, poderíamos resolver um processo e uma situação de 

vida a menos, agilizando o procedimento. E, ainda, complementando minha resposta a sua 

pergunta anterior, deixando de assoberbar ainda mais o contingente carcerário brasileiro. Há 

casos que, efetivamente, poderiam caminhar por essa linha, tal como os que envolvem os 

crimes dos arts. 155 e 180, do Código Penal, pois, normalmente, o indivíduo tem consciência 

do que fez e quer confessar porque está arrependido. Assim, poderíamos caminhar para um 

tipo de aplicação de pena antecipada que seria efetiva e pouparia papel, dinheiro, tempo e 

local no cárcere. 

 

 

4.3.2 Entrevista realizada com a defensora pública Ruth Cristina Rangel: 
 
 

 

P - Em sua opinião, as audiências de custódia estão sendo efetivas em seu principal 

propósito de coibir a violência policial? 
 

DP 1 - Infelizmente, eu ainda não posso dizer que sim. Estamos no início do encaminhamento 

das agressões à central de inquéritos, mas, há ainda muita resistência, inclusive, com a 

questão da identificação do policial, que, às vezes, é muito difícil. Isso porque a pessoa, às 

vezes, é agredida com a cara para o chão, não consegue ler o nome do policial, ou ocorre a 

troca de policiais e o agressor não comparece à delegacia. Acredito faltar uma boa vontade 

estatal para investigar. Apenas quando as agressões são realmente graves e os policiais são 
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identificados o propósito é efetivado. Portanto, na prática, não há uma real facilidade de 

apuração tal como deveria ser. Cabe à investigação localizar ou não o agente responsável, o 

que pode ocorrer, inclusive, por meio de filmagens. Não é só o depoimento da própria vítima, 

mas, como a pessoa já é um custodiado, já tem dificuldade. No caso de o preso afirmar ter 

sido agredido, o juiz sempre pergunta: você pode identificar? Se o custodiado fala que não, o 

ofício não é encaminhado para central de inquérito. Por isso, acredito que não está tendo 

muito resultado, a não ser quando é algo alarmante como, por exemplo, vítima de tiros ou 

empalhamento. Ou, ainda, quando o custodiado consegue identificar, ou, pelo menos, falar 

que o agressor foi o policial militar que o levou para a delegacia. Portanto, apenas nesses 

casos há alguma efetividade. Eu acredito que, ainda, se exija muito para iniciar uma 

investigação de agressão por policiais e esses agentes têm consciência disso. 

 

P - Qual o procedimento adotado no caso de violência policial? 
 

DP 1 - É encaminhado um ofício para a primeira central de inquéritos, e, aqui, inicia-se o 

inquérito. Chama-se as pessoas envolvidas, os policiais envolvidos, testemunhas e apura-se se 

há câmera de segurança na localidade. Após isso, tenta-se desvendar esse outro crime. Na 

verdade, na prisão de um crime, ocorreu outro crime - o crime de agressão - e, muitas vezes, o 

crime de tortura. 

 

P - Os flagrantes vêm instruídos com os antecedentes criminais dos acusados? Há 

obrigatoriedade de esses antecedentes serem utilizados na decisão judicial? 
 

DP 1 - Não, mas a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Magistratura têm acesso à 

folha de antecedentes criminais. Então, na audiência, já está instruído. Essas informações são 

sim levadas em consideração, infelizmente. Não há obrigatoriedade, mas não se realiza 

nenhuma audiência de custódia sem a folha de antecedentes criminais. Inclusive, hoje, 

tivemos duas tentativas de furto, sendo que um desses foi realizado por um “cracudo”. Esse 

indivíduo voltou para o presídio por ser reincidente. 

 

P - Existe uma estrutura de suporte psicológico para avaliar a capacidade mental do 

custodiado? Pergunto isso em função, por exemplo, do recente caso ocorrido em São 

Paulo, em que um homem ejaculou na mulher, contra a sua vontade, dentro de um 

ônibus. 
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DP 1 - Não. No caso de pedido de exames, como tenho feito, inclusive, de dependência 

química, o custodiado é, infelizmente, inserido no sistema penitenciário para após ser 

encaminhado ao hospital penitenciário. Assim, o pior já foi feito. A Defensoria Pública busca 

impedir essa primeira inserção, resolvendo o caso fora do sistema penitenciário com um 

tratamento antidrogas, por exemplo. No entanto, tudo que é pedido é feito via sistema 

penitenciário. Então, no caso de custodiado alegar que tem distúrbio mental, entra no sistema 

e aqui é atendido. Anteriormente à audiência de custódia, não há tratamento ou essa prévia 

para ver se possui distúrbio mental. 

 

P - Há a utilização de critérios objetivos para a decisão do juiz na audiência de custódia 

ou trata-se de uma avaliação puramente subjetiva? 
 

DP1 - A avaliação é subjetiva, caso a caso, e magistrado a magistrado. Infelizmente, até 

mesmo o art. 313, do Código de Processo Penal, que diz que não poderá haver prisão 

preventiva quando a pena não ultrapassar 4 anos e o réu for primário, vem sendo 

desrespeitado. Por diversas vezes, se o custodiado passou por audiência de custódia anterior 

ou possui anotação prévia, a prisão é convertida em preventiva, mesmo ainda não tendo 

ocorrido o trânsito em julgado. Estamos com o caso de um chileno, tecnicamente primário, 

que passou por audiência de custódia em maio, e, hoje, está sendo inserido no sistema 

penitenciário. O processo da audiência de custódia anterior ainda está sendo iniciado, não 

havendo nem, ao menos, sentença de primeiro grau. 

 

P - Na fundamentação da decisão do juiz de custódia, há algum requisito obrigatório? 
 

DP 1 - Há dois elementos que devem estar obrigatoriamente presentes. Na audiência de 

custódia, o juiz tem que perguntar se o preso foi agredido, e a resposta do custodiado tem que 

constar na decisão. Além disso, o juiz deve decidir se a prisão em flagrante será relaxada, 

convertida em prisão preventiva, ou se será concedida a liberdade provisória. A 

fundamentação legal é com base nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal. Não há 

exigência legal específica para a audiência de custódia. A única diferença é que, aqui, há a 

necessidade de contemplar a existência ou não de agressão, sob pena de nulidade da decisão. 

 

P - Há algum procedimento que você considera que precisa ser alterado para que 

audiência de custódia funcione de forma mais efetiva e eficiente ou você acredita que o 

modos operandi já está funcionando bem? 
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DP 1 - Eu entendo que a redução da inserção no sistema penitenciário é a solução. Na minha 

opinião, a inserção é o mal maior, pois, não é ressocializadora como prisão preventiva ou 

como condenação. A prisão desnecessária é, na verdade, exclusão social e não reinserção 

social. As penas restritivas de direitos vieram para esse objetivo, ou seja, tirar da carceragem 

delitos de pequeno e médio potencial ofensivo, em que não há a necessidade da prisão. Eu 

entendo que delitos sem grave ameaça ou violência, praticados sem nenhuma periculosidade 

contra a pessoa humana, de forma nenhuma, deveriam ensejar a inserção do indivíduo no 

sistema penitenciário. Portanto, poderia haver uma proibição de entrada nesse sistema para 

certos casos, não havendo hoje essa determinação. É preciso uma maior flexibilidade e, até 

mesmo, instrumentos para que o magistrado possa encaminhar o custodiado para realizar 

tratamento antidrogas ou para reinserção no mercado de trabalho, até porque diversos furtos 

são praticados por pessoas desempregadas ou cracudos. Eu entendo que o trabalho é a melhor 

solução para esse tipo de delito, o que traria, inclusive, maior efetividade. No entanto, esses 

instrumentos não existem, ainda mais nesse momento precoce de instalação da audiência de 

custódia. Defendo que, daqui para frente, deveriam existir organizações, responsáveis pelo 

recebimento dos custodiados, de forma a possibilitar mais alternativas de medidas cautelares. 

Encaminhar o indivíduo e poder verificar, por meio de um acompanhamento, se a medida está 

sendo cumprida, é essencial. Hoje em dia, o custodiado é, simplesmente, preso ou solto. 

 

 

4.3.3 Entrevista realizada com o defensor público Eduardo Januário Newton: 
 

 

P - Na sua opinião, as audiências de custódia estão sendo efetivas em seu principal 

propósito de coibir a violência policial? 
 

DP 2 - Não. Muitas vezes, os presos que têm a experiência de chegar, na audiência de 

custódia, após um feriado longo, ainda possuem sinais de agressão, o que demonstra a sua 

proporção. Para mim, não coíbem. Aqui, no tribunal, fizeram o NAAP ou “custodinha”, que é 

a apresentação ao juiz dos adolescentes, presos em flagrante, abrangidos pelo ECA. Ou seja, 

para esses, ocorre a mesma lógica da audiência de custódia, só que com a possibilidade de se 

manifestarem sobre a sua versão dos fatos. E lá se vê, ainda de uma forma mais gritante, a 

agressão, que é recorrente. 

 

P - Após as declarações de violência narradas pelo custodiado, é fácil a localização do 

policial? Qual é o procedimento? 
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DP 2 - Eu, pessoalmente, tenho uma crítica séria à inquirição do indiciado. Tortura é ação 

penal pública incondicionada, então, a vontade do custodiado de representar ou não contra o 

agente de segurança pública deveria ser indiferente para esse ser responsabilizado. Portanto, 

eu critico esse óbice da inquirição e a dificuldade da identificação do agressor. O Ministério 

Público, quando há situação de agressão, tem o hábito de pedir para oficiar a PIP ou a 

promotoria da auditoria. Eu, normalmente, peço para oficiar a Comissão de Direitos Humanos 

da ALERJ, pois, aqui, há um comitê de combate e prevenção à tortura, que, após tomar 

conhecimento das declarações, poderá adotar as medidas que entender cabíveis. No entanto, 

não tenho conhecimento de como os casos têm sido apreciados, mas os ofícios têm saído 

daqui. 

 

P – Quando ocorre violência policial, na maioria das vezes, os policiais são encontrados e 

punidos? 
 

DP 2 - Acredito que nem ao menos são identificados. Além disso, muitas vezes, o preso não 

consegue identificar a violência sofrida por ele como um ato ilegal do agente público. Na 

entrevista pessoal da Defensoria Pública com preso, indaga-se sobre a agressão e, não raras 

vezes, apesar de visivelmente agredido, diz para “deixar isso pra lá". Ou seja, ele não se 

reconhece como sendo objeto de uma agressão ou de uma tortura estatal. 

 

P - Os flagrantes vem instruídos com os antecedentes criminais dos acusados? 
 

DP 2 - Não. E os antecedentes criminais são utilizados, recorrentemente, para embasar a 

decisão do juiz de custódia, principalmente para prender. Nós corremos atrás da FAC aqui na 

Central de Custódia. No entanto, só conseguimos a FAC do Rio, o que é um sério problema, 

já que há custodiados com situações criminais nos mais diversos estados. Por mais que, no 

CNJ, tenha um banco nacional de mandado de prisão, o que até ajuda, eu não tenho, por 

exemplo, informações sobre se um determinado custodiado possui ou não antecedentes 

criminais em São Paulo. E, eu percebo que, muitas vezes, o Ministério Público pede a prisão 

do indivíduo até que venha esclarecida a FAC do outro estado. Ou seja, presume-se que o 

acusado tenha antecedentes em outro estado, o que eu não consigo compreender. Na 

Constituição Federal, a única presunção que se tem é a da inocência, mas, aqui, parece que se 

presume a culpa, que o custodiado vai fugir porque não tem endereço fixo ou ocupação lícita 

e que ele ameaçará a vítima se for solto. Portanto, verifica-se várias presunções que eu não 

pactuo. 



85 
 
 
 

 

P - Existe uma estrutura de suporte psicológico para avaliar a capacidade mental do 

custodiado? Pergunto isso em função, por exemplo, do recente caso ocorrido em São 

Paulo, em que um homem ejaculou na mulher, contra a sua vontade, dentro de um 

ônibus. 
 

DP 2 - Não. Eu trabalho aqui na Central de Custódia e, às vezes, em algumas varas criminais, 

e posso dizer que, na audiência de custódia, quando é verificado que o indivíduo possui 

notório comprometimento psiquiátrico, sua liberdade não é concedida. O que ocorre é que o 

juiz de custódia, por pedido nosso, determina que seja feita avaliação no hospital 

penitenciário, mas esse pedido é, posteriormente, esquecido. E, vara criminal, muitas vezes, 

consta, no processo, que foi mandado o ofício, mas que o indivíduo não foi submetido ao 

exame. Ou seja, o custodiado entrou na unidade prisional e lá continuou. Por exemplo, aqui 

na central, dou assistência a muitos usuários de crack. Se mantidos presos, têm crises de 

abstinência que não vão ser objeto de qualquer intervenção médica. Portanto, não há esse 

apoio, tanto para o indivíduo que continua preso quanto para aquele que é solto. Há até uma 

assistente social na Central de Custódia, mas ela não permanece aqui todos os dias. A 

Resolução 213 do CNJ prevê a necessidade de uma rede de apoio ao preso, no entanto, isso 

não é completamente observado na prática. Inclusive, no que se refere ao apoio ao custodiado, 

ocorria, inclusive, de ser concedido a ele um cartão RioCard, na ocasião da liberdade 

provisória, e, várias vezes, os indivíduos reclamavam que o cartão era dado mas nele não 

havia crédito algum. 

 

P - Há a utilização de critérios objetivos para o provimento jurisdicional da audiência de 

custódia ou se trata de uma avaliação puramente subjetiva? 
 

DP 2 - Muito embora não exista critério objetivo, é muito visível que, dependendo do crime, é 

mais fácil ou mais difícil obter a liberdade provisória. Além disso, a facilidade ou dificuldade 

dependem muito da postura do Ministério Público. Se o promotor pede a liberdade provisória, 

dificilmente, o juiz manterá o custodiado preso. No entanto, pedindo o Ministério Público a 

conversão da prisão em flagrante em preventiva, o trabalho argumentativo da defesa é muito 

maior. Os critérios variam de juiz para juiz. Muitas vezes, o magistrado tem suas próprias 

convicções e determina seus próprios critérios. Já ocorreu de o juiz nem sequer ouvir a defesa, 

proclamando uma decisão que já estava pronta. 
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P - Há algum tipo de pressão do Poder Judiciário como um todo ou de alguma 

corregedoria do tribunal no sentido de haver menos prisões em razão da impossibilidade 

fática de acolher os presos nas penitenciárias que já estão assoberbadas? 
 

DP 2 - A audiência de custódia está prevista, desde 1992, na Convenção Americana de 

Direitos Humanos e Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O CNJ não determinou 

a implementação das audiências de custódia porque descobriu, em 2015, a importância dos 

tratados internacionais, mas como uma forma de esvaziar as penitenciárias. Tanto é que o 

próprio ministro Ricardo Lewandowski, quando implementa audiência de custódia, afirma 

que essa trará uma grande economia e menciona o valor do custo mensal do preso. O fato é 

que se a reforma anterior das cautelares tivesse sido efetiva, não teríamos a audiência de 

custódia até hoje. Há uma questão paradoxal importante, pois, ao mesmo tempo que existe um 

comitê no tribunal contra o superencarceramento, o mesmo tribunal, quando publica notícias 

sobre o tema audiência de custódia, normalmente enfatiza a prisão de um indivíduo cujo 

crime teve repercussão midiática. Isso porque existe uma pressão midiática sobre o tribunal 

para não conceder liberdade, e, caso seja concedida, há reclamações na mídia questionando a 

liberdade. Portanto, o discurso oficial da necessidade de solturas não bate com o que vemos 

na prática. Há uma tradição autoritária de que quem está preso em flagrante tem que continuar 

preso. A questão não é conceder a liberdade por uma questão de custo ou porque o acusado é 

bonzinho. Simplesmente, é porque toda e qualquer prisão processual é uma medida 

excepcional. Os relatórios da Defensoria Pública constataram, com exceção do ano passado, 

em que ocorreu um pico de solturas, a proporção de dois terços de prisões para um terço de 

solturas. Isso apesar de os relatórios também constatarem o pequeno índice de retorno dos 

indivíduos que obtiveram a liberdade provisória. Além da pressão midiática e da população, 

há a pressão do Ministério Público. 

 

P- Há algum procedimento que você considera que precisa ser alterado para que 

audiência de custódia funcione de forma mais efetiva e eficiente ou você acredita que o 

modos operandi já está funcionando bem? 

DP 2 - A Resolução 213 do CNJ e ADPF 347, em que o Supremo determinou que as 

audiências de custódia fossem feitas no Brasil inteiro, são os dois marcos que tratam do tema. 

Supostamente, a ação teria efeito vinculante. No entanto, apesar de o STF ter determinado o 

prazo máximo de 24 horas, após a prisão em flagrante, para a realização das audiências, isso 

não é observado. Estamos com casos de sete custodiados, que foram presos durante o final de 
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semana, e a audiência só foi realizada ontem, quarta-feira. Além disso, os tratados 

internacionais falam em toda pessoa presa ou detida, não limitando apenas para os presos em 

flagrante. O art. 13 da Resolução 213 do CNJ também não limita, falando em preso em 

flagrante ou qualquer outra modalidade de prisão. No Rio de Janeiro, tem-se um projeto 

piloto, que já dura 2 anos, e que só atende, exclusivamente, aos presos em flagrante da capital, 

descumprindo o que foi determinado pelo CNJ. Portanto, em primeiro lugar, há uma questão 

territorial que o CNJ e o STF falam que não existe. Essa é a diferença de tratamento entre os 

crimes cometidos no Rio de Janeiro e Itaguaí, por exemplo, que são cidades separadas por um 

rio. Se o indivíduo comete o crime do lado de lá do rio, vai demorar 3 meses para ser 

apresentado para um juiz. E, se o crime é cometido do lado de cá do rio, será apresentado em, 

supostamente, 24 horas. Eu não concordo que seja uma questão de falta de infraestrutura. Nos 

finais de semana, existe o plantão judiciário em que fica um juiz, dois promotores e dois 

defensores, havendo a possibilidade de realização das audiências de custódia. A Defensoria 

do Rio de Janeiro chegou a questionar no STF, por meio de uma Reclamação, a não 

realização das audiências de custódia para casos de violência doméstica. O agressor tem os 

mesmos direitos que um genocida ou um traficante. Pelo menos, por enquanto, a liminar do 

STF sobre o tema não está sendo cumprida. Será que será mais um descumprimento das 

decisões do STF, além dá já descumprida a ADPF 347? Dizem que vivemos em uma lógica 

de crise urbana e de guerra civil. Não concordo, mas vou considerar esse discurso como 

verdadeiro. De qualquer forma, o Estado não pode ser tão bandido quanto o bandido que quer 

combater, senão perde sua legitimidade. 

 

 

4.3.4 Entrevista realizada com o promotor de justiça Plínio Vinícius D’Avila Araújo: 
 
 

 

P - Na sua opinião, a audiência de custódia está sendo efetiva em seu principal propósito 

de coibir a violência policial? 
 

PJ - Eu já vinha atuando na audiência de custódia, fora do grupo especial de atuação perante a 

Central de Custódia, desde dezembro de 2016. Oficialmente, integrei o grupo em julho desse 

ano. Isso porque os promotores atuantes na audiência de custódia são designados pelo 

Procurador-Geral de Justiça. Pelo que eu tenho constatado, aqui, acredito que sim. No 

entanto, é importante ter em mente que, embora seja importante coibir a violência policial, 

não dá para se considerar integralmente verdade o que é dito na audiência de custódia. Eu já 
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presenciei casos em que o indivíduo alega que foi agredido e depois é provado que não foi 

bem assim. É preciso que se apure com seriedade o que foi feito, até porque os policiais 

também ficam muito desprotegidos. Portanto, havendo indícios de violência policial, é 

importante investigar, mas não se pode partir de um estereótipo de um policial corrupto e 

agressor. Deve-se ter consciência de que o uso da força moderada e progressiva é permitida. 

Obviamente, existem casos de violência policial, mas também existem os casos em que o 

indivíduo ofereceu resistência, ou, então, casos em que a própria população foi responsável 

pela agressão. Eu já fiz uma audiência, em Rio das Ostras, em que o preso afirmava ter sido 

agredido. Os policiais diziam que o indivíduo estava sentado em cima da laje e que, quando 

os avistou entrando na comunidade, começou a correr por cima da laje, pulando de telhado 

em telhado, até que esse quebrou e o elemento caiu e cortou a perna na telha. O indício enseja 

a investigação, mas não é suficiente para afirmar que houve abuso policial, pois isso precisa 

ser investigado a fundo. Portanto, a investigação é importante, mas não dá para rotular o 

agente de segurança pública como corrupto. Como em todos as carreiras, existem bons e 

maus profissionais. 

 

P - Há algum tipo de pressão do Poder Judiciário como um todo ou de alguma 

corregedoria do tribunal no sentido da necessidade de haver menos prisões devido à 

impossibilidade fática de alocar os presos nas penitenciárias que já estão assoberbadas? 
 

PJ - Não. Isso seria, inclusive, um atentado contra a independência funcional do magistrado e 

do promotor que está ali. É óbvio que os juízes, promotores e todos que estão envolvidos no 

procedimento, não estão alheios ao problema carcerário que acomete, não só o estado do Rio 

de Janeiro, mas, de forma geral, o país. No entanto, isso é levado em consideração dentro do 

que se vê no contexto. Por exemplo, muitas vezes, o juiz não mantém presa uma pessoa que é 

pega furtando em uma loja, mesmo essa já possuindo outras condenações por furto, pois, 

apesar de reincidente, é um crime de médio potencial ofensivo. Além disso, os presídios estão 

lotados e há outros crimes graves que podem demandar essas vagas. Essa é uma ponderação 

que pode ser feita tanto pelo juiz quanto pelo promotor de justiça. Agora, pressão ou 

exortação, de que tem que soltar ou prender, evidentemente, representaria uma afronta. 

Acredito que nenhum profissional que trabalha aqui de forma séria aceitaria trabalhar sob essa 

perspectiva. 
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P - Há algum procedimento que você considera que precisa ser alterado para que 

audiência de custódia funcione de forma mais efetiva e eficiente ou você acredita que o 

modos operandi já está funcionando bem? 
 

PJ - Apesar de demandar alteração legislativa, acredito que poderia vir uma lei em sentido formal 

regulamentando a apresentação do preso na audiência de custódia e fixando o prazo máximo 

dessa apresentação, o que hoje não existe. Estamos, basicamente, incluindo um ato processual e 

alterando o rito sem lei. Há apenas atos normativos, tais como o Pacto de San José da Costa Rica 

e a Resolução do CNJ. É preciso ter em mente que rito é matéria de ordem pública e matéria de 

lei. Outro ponto importante é que as convenções internacionais afirmam que o preso tem direito 

de ser apresentado à autoridade judicial em prazo razoável. O que é razoável para mim pode ser 

diferente do que é razoável para você. Razoabilidade cada um tem a sua. Trata-se de um conceito 

jurídico indeterminado. No caso de vir uma lei regulamentando o prazo máximo, a análise do juiz 

se tornará objetiva, ou seja, se respeitou o prazo, a prisão é legal, caso contrário, essa deverá ser 

relaxada por ser ilícita. No que se refere às propostas legislativas existentes, tenho uma crítica 

pessoal ao prazo improrrogável de 24 horas. Para o Rio de Janeiro, essa problemática não é tão 

grande, pois é um estado pequeno, mas tem-se que levar em consideração que o Brasil é um país 

continental, sendo a realidade dos estados muito distinta. Por exemplo, a Bahia é um estado 

gigantesco e no Amazonas há várias comarcas em que o acesso é feito unicamente por barco. Será 

que é razoável fixar na lei um prazo de 24 horas para ambos os estados? O legislador deve ter 

consciência de que a lei abrangerá a todos, desde quem é preso ao lado do fórum, na capital do 

Rio de Janeiro, até quem é preso no interior da Bahia. Além disso, ao meu ver, seria importante 

uma norma prevendo que, sendo intimado o preso, na audiência de custódia, de que vai responder 

ao processo em liberdade, fica dispensada a intimação posterior. No Código de Processo Penal, 

existe o instituto da citação e, se o réu é citado e, depois, some, o processo segue a sua revelia. A 

razão de ser do art. 366 do Código Processo Penal é que a pessoa possui direito a ter ciência de 

que responde a um processo. Havendo ciência, se o réu não comparecer, o que é um direito dele, 

deve suportar o ônus dessa decisão no caso de ser condenado. Na audiência de custódia, onde, 

hoje, o acusado só é citado na vara criminal, poderia ser basicamente isso. Embora não haja, 

ainda, nenhuma imputação formal ou denúncia, poderia uma nova lei aventar que o procedimento 

fosse feito de forma similar ao ECA, em que os adolescentes são apresentados e ouvidos pelo 

Ministério Público, já sendo oferecida a representação e realizada a audiência de apresentação no 

mesmo dia. Aqui, na audiência de custódia, isso poderia ser feito de uma 
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forma mais mitigada, ou seja, não haveria o oferecimento da denúncia, mas o custodiado já 

estaria sendo intimado de que responderá ao processo. Muitas vezes, não se sabe qual será a 

imputação, por exemplo, se roubo ou furto, pois não é claro se a violência foi empregada 

contra a coisa ou contra pessoa, mas é certo que responderá por algo. Então, é obrigação do 

indivíduo comparecer aos demais atos do processo, sob pena de revelia, não tendo o 

Judiciário que ficar procurando o custodiado. Apesar de muitos afirmarem que essa solução é 

complicada por ainda não ter havido imputação, de forma que o acusado soubesse do que está 

se defendendo, bastaria uma alteração legislativa para que, nessa parte, o procedimento seja 

parecido com o do ECA. Assim, o promotor ofereceria a denúncia, seria feita a audiência de 

custódia e o custodiado já seria citado naquele momento. Eu garanto que essa antecipação da 

citação aumentaria muito a quantidade de solturas na audiência de custódia. Nós promotores e 

os juízes, muitas vezes, ficamos inseguros em conceder a liberdade provisória quando é 

verificado de antemão que há risco de a pessoa não ser mais encontrada, o que acarreta uma 

decisão mais conservadora de manter o indivíduo custodiado, quando, talvez, poderia ser 

posto em liberdade. 

 

 

3.4 O índice de reversibilidade das decisões de custódia em varas criminais do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: 

 

 

Na introdução do presente trabalho, ao abordar a metodologia a ser empregada em sua 

realização, afirmei que compareci em duas varas criminais do TJ-RJ, com o objetivo de 

averiguar se a maioria dos provimentos jurisdicionais de custódia estão sendo mantidos ou 

reformados pelo juiz togado. Isto é, o índice de reversibilidade das decisões do juiz de 

custódia. Essa informação é relevante, especialmente, no que se refere à reversão da liberdade 

provisória para prisão preventiva. Caso o índice seja alto, pode indicar um indício de que, 

talvez, os juízes de custódia estão cedendo às possíveis pressões externas do tribunal e do 

Executivo para conceder solturas, a fim de minimizar a problemática do inegável 

assoberbamento das penitenciárias e a consequente impossibilidade de alocação dos presos 

provisórios. 
 

Compareci à 40ª e 41ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, com o 

intuito de obter os dados quantitativos necessários para a pesquisa. No entanto, fui informada 

por ambas as varas criminais de que não há nenhuma estatística já realizada, planilha ou 
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nenhum outro tipo de controle administrativo com relação às decisões do juiz de custódia, seja no 

sentido de manter ou reverter suas decisões. Ademais, ao indagar sobre a possibilidade de acesso 

aos autos para efetivação de uma estatística própria, infelizmente, a autorização foi negada. 

Portanto, a presente indagação ficará para uma possível dissertação de mestrado. 
 

Como, nesse dia, já havia marcado de realizar a entrevista com o defensor público 

Eduardo Januário Newton, achei que seria proveitoso indagá-lo sobre a questão. Assim, 

perguntei a ele se, após a decisão proferida em audiência de custódia ser analisada pelo juiz 

da vara criminal, essa é, normalmente, ratificada ou revertida. A resposta foi a seguinte: 

“Depende da situação. Normalmente, no caso de o preso obter liberdade provisória na 

audiência de custódia, o Ministério Público recorre da soltura. Então, a decisão caberá ao juiz 

da vara criminal. Mas há uma situação particularmente complicada e, inclusive, estou 

trabalhando com um habeas corpus que discute exatamente isso. É o caso de ser concedida 

liberdade provisória na audiência de custódia e o Ministério público daqui não recorrer. E, 

apesar de o custodiado estar cumprindo a medida cautelar determinada, ou seja, 

comparecimento mensal à vara criminal para assinatura, sem que haja qualquer alteração dos 

fatos, o Ministério Público da vara criminal pede que o juiz decrete a prisão. Portanto, eu 

verifico que, muitas vezes, há certo ruído da interlocução entre a audiência de custódia e a 

vara criminal. Ou seja, o juiz da vara criminal fica insatisfeito com a decisão de custódia e, 

sem que surja nenhum fato novo, determina a prisão do, agora, réu.” 
 

O habeas corpus nº 0051009-06.2017.8.19.0000, mencionado, foi impetrado, com 

pedido liminar, pela Defensoria Pública, em 06 de setembro de 2017, contra ato coator do juiz 

da 16ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, que decretou a prisão 

preventiva de dois indivíduos. Esses já haviam obtido, na audiência de custódia, liberdade 

provisória com a imposição das medidas cautelares de comparecimento periódico em juízo e 

proibição de ausentarem-se da comarca por período superior a dez dias (art. 319, CPP). 
 

O decreto prisional foi requerido pelo representante do MP da vara criminal na ocasião 

do oferecimento da denúncia, em 23 de fevereiro de 2017, sem que houvesse ocorrido 

nenhuma alteração fática ou jurídica. O pedido do promotor fundamentou-se na gravidade dos 

crimes cometidos, na inexistência de residência fixa e de prova do trabalho lícito capaz de 

presumir o abandono das práticas ilícitas e na garantia de aplicação da lei penal. Ademais, foi 

mencionada a necessidade de evitar a reiteração criminosa e a interferência nefasta dos 
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agentes na oitiva das vítimas. Por fim, o órgão asseverou que as medidas cautelares impostas 

não são suficientes para garantir os meios e os fins do processo penal.
117

 
 

Na fundamentação de sua decisão, o juiz da vara criminal mencionou a presença do fumus 

comissi delicti e do periculum libertatis, a necessidade da prisão preventiva para a preservação da 

garantia da ordem pública e aplicação da lei penal e enfatizou-se a falta de comprovação nos autos 

de existência de residência fixa e atividade laborativa lícita. O magistrado, ainda, afirmou que a 

substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas à prisão não atende às 

finalidades da lei, sendo necessária uma medida extrema.
118

 

 
Na inicial, a Defensoria Pública alega que ambos os pacientes estavam cumprindo as 

determinações do juiz de custódia, porém, apesar disso, foram surpreendidos com novo 

decreto prisional indevido, sem qualquer fundamentação concreta. Além disso, argumentou-

se que os acusados são primários e detentores de bons antecedentes, e que não foi possível a 

comprovação de ocupação lícita, pois os indivíduos são camelôs, encontrando-se, portanto, na 

informalidade. De qualquer forma, a Defensoria Pública asseverou que não existe exigência 

legal capaz de condicionar a liberdade provisória à referida comprovação. Por fim, foi 

enfatizado que afirmar que as medidas cautelares não seriam dotadas de efetividade é uma 

falácia. Assim, foi pedido, liminarmente, o restabelecimento do teor decisório do provimento 

do juiz de custódia, o qual consistia na liberdade provisória com a imposição de cautelares.
119

 

 
Em 12 de setembro de 2017, o desembargador responsável pelo julgamento do writ 

entendeu que o pedido da Defensoria Pública era plausível, deferindo a liminar para 

determinar a expedição de alvará de soltura e restabelecer as cautelares fixadas pelo juiz de 

custódia. Na decisão, afirmou que o decreto prisional foi proferido sem a fundamentação 

devida, ancorado, simplesmente, na gravidade do crime em abstrato.
120
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Após o exposto, conclui-se que, pelo menos tomando como base o que foi dito pelo 

defensor público Eduardo Newton, o índice de reversibilidade varia caso a caso. No entanto, a 

situação particular de indefinição e insegurança jurídica, abordada por ele e criticada no 

habeas corpus, é problemática. Portanto, não se pode partir do pressuposto de que, se a 

concessão de liberdade provisória foi reformada pela vara criminal, é porque o juiz de 

custódia se sente pressionado a determinar solturas. Lamentavelmente, não raras vezes, o 

provimento jurisdicional de custódia é revertido de forma equivocada, indevida e não 

fundamentada devidamente. 
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CONCLUSÃO 
 
 

 

O Conselho Nacional de Justiça implementou o Projeto “Audiência de Custódia” com 

os principais objetivos de averiguação da ocorrência de violência ou tortura policial nas 

abordagens para a efetivação do flagrante e pela necessidade de retração da quantidade de 

presos provisórios, dada a incontroversa saturação das penitenciárias brasileiras. 

O instituto é compatível com os compromissos que foram assumidos pelo Brasil na 

Convenção contra a Tortura, representando a audiência de custódia um amplo e eficiente 

mecanismo de controle contra a tortura eventualmente praticada por funcionários públicos, na 

medida que remedia prisões ilegais efetuadas pelo Estado. 

Ademais, a implementação fortalece o papel do juiz e do próprio Poder Judiciário 

como um todo, visto que, apesar de o contato pessoal com o preso ser, muitas vezes, 

insuficiente para o conhecimento de sua complexa realidade específica, é relevante que o juiz 

esteja diante do cidadão que será submetido a sua decisão. Isso porque, muitas vezes, as 

características pessoais - tais como presos detentores de distúrbios psicológicos, dependentes 

químicos, gestantes, portadores de graves enfermidades e custodiados que são responsáveis 

pelo total sustento de seus filhos menores de idade - são relevantes para que o juiz tenha 

consciência de que a imposição de uma medida cautelar poderia ser mais eficiente, visto que 

esses indivíduos, dificilmente, receberiam o tratamento adequado com a inserção no sistema 

carcerário. 
 

Diferentemente do que previ em minha hipótese, concluí, por meio da pesquisa de 

campo realizada na Central de Custódia localizada nas dependências do TJ-RJ, que a 

audiência de custódia não está sendo utilizada como mero mecanismo de governo apto a 

desafogar as penitenciárias. Há, em regra, boa vontade dos juízes em elucidar casos de 

violência policial. Além disso, as decisões não são aleatórias, mas baseadas na realidade de 

cada caso concreto e fundamentadas devidamente. Portanto, há certa constância dessas 

decisões. 
 

Portanto, a concessão de liberdade provisória, em detrimento da prisão preventiva, não 

indica que o Judiciário está contribuindo para solturas indiscriminadas e descriteriosas, mas 

evitando prisões provisórias desnecessárias e desproporcionais a partir da utilização de 

medidas cautelares, as quais podem se mostrar mais efetivas e adequadas ao caso concreto. 

Afinal, o uso exclusivo da pena privativa de liberdade não é capaz de reverter a reiteração 

criminosa. 
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Apesar de a efetivação do instituto não estar ancorada em um simples mecanismo 

administrativo, possui problemáticas, expostas a seguir, as quais precisam ser remediadas, 

sendo promovidas as devidas adaptações, tal como em qualquer projeto novo a ser aplicado 

na realidade. No entanto, a simples exposição das problemáticas não é suficiente. É preciso ir 

além e propor um rumo diante dessa realidade. Portanto, uma possível solução para cada 

obstáculo será sugerida. 
 

O prazo de 24 horas, determinado pela jurisprudência do STF e pela Resolução 213 do 

CNJ, apesar de, em regra, ser respeitado, é mitigado nos plantões judiciários, finais de 

semana, feriados e recessos forenses. Esse lapso temporal é essencial para que a autoridade 

judicial seja capaz de avaliar, em período exíguo, o estado físico e psicológico do custodiado. 

Portanto, além da observação do referido prazo nas ocasiões de plantões judiciários, finais de 

semana, feriados e recessos forenses, pois há estrutura para isso, acredito ser importante a 

fixação desse critério objetivo em lei, de modo que não haja nenhuma brecha para flexibilizar 

o descumprimento e impedir o relaxamento das prisões ilícitas. 

É importante salientar que não presenciei, em nenhum momento, o juiz perguntar ao 

preso sobre a ocorrência de violência psicológica. Toda a indagação, relato e análise das 

garantias constitucionais têm como pressuposto a violência física, exclusivamente. Ou seja, 

traumas psicológicos são ignorados pelo fato de não haver prova explícita da violência, o que 

é problemático, pois todos os vetores deveriam ser avaliados. No entanto, caso o custodiado 

afirme ter sofrido algum tipo de violência, questiona-se sobre como o juiz deve proceder 

diante da falta de lesão explícita ou estado psicológico aparentemente alterado. A situação é 

complexa, pois o acionamento dos órgãos competentes e requerimento de apuração, sem 

materialidade, acarreta, inevitavelmente, o futuro arquivamento das investigações. E, ainda, 

com o agravante de assoberbar ainda mais o sistema judicial e de correição policial. 
 

Outra grande problemática que averiguei, principalmente, a partir das entrevistas 

realizadas, é a distância entre os atores jurídicos da audiência de custódia e os órgãos 

responsáveis pela apuração do abuso policial. Ou seja, os ofícios são realizados, mas a Central 

de Custódia não possui conhecimento de suas consequências, o que dificulta a verificação da 

efetividade das providências e fere os direitos humanos. Portanto, acredito ser necessária uma 

maior aproximação entre a Central de Custódia e os órgãos responsáveis pela apuração da 

violência policial, com o objetivo de acompanhar as averiguações e responsabilização dos 

agentes. Dessa forma, os abusos seriam coibidos de forma mais eficaz. 
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No que se refere aos antecedentes criminais do indivíduo, percebi que esses nem 

sempre são analisados pelo juiz de custódia, o que, por si só, já é um risco para a garantia da 

ordem pública e pacificação social. Esses deveriam ser um critério objetivo a ser sempre 

analisado para a tomada de decisão do juiz, de forma que a garantia da ordem pública seja 

efetivamente preservada. Portanto, seria interessante que o CNJ determinasse a 

obrigatoriedade do esclarecimento dos antecedentes criminais e sua elucidação na 

fundamentação da decisão da audiência de custódia, seja como fundamento para a concessão 

da liberdade provisória ou para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. 

Ademais, é preciso um cadastro nacional único, de forma a facilitar o trabalho de 

esclarecimento na Central de Custódia, possibilitando uma visão mais ampla da situação 

criminal do indivíduo. 
 

Ademais, o suporte médico e psicológico, prévio e posterior à audiência de custódia, 

deve ser melhor estruturado para atender às demandas dos presos em flagrante. O custodiado 

deve conseguir acesso à atendimento médico, exames físicos, avaliações psicológicas e 

tratamentos para dependência química, por exemplo. Em entrevista com defensor público, fui 

informada de que a assistente social que atua na central não permanece no local todos os dias, 

sendo isso inconcebível. É preciso uma rede de apoio ao preso, que efetivamente atue na 

prática cotidiana, tal como determina a Resolução 213 do CNJ. Seria nefasto admitir que a 

única forma de o indivíduo obter o referido suporte seja por meio da inserção no sistema 

penitenciário. 
 

Finalmente, questiono a manutenção de algemas nas mãos dos presos durante as 

audiências de custódia. Após a edição da Súmula Vinculante 11, o uso das algemas passou a 

ser exceção que, se mitigada, ensejaria fundamentação por escrito. No entanto, essa garantia 

do preso não é observada nas audiências de custódia, permanecendo todos os indiciados 

algemados durante todo o procedimento. Portanto, a regra deve ser a ausência das algemas, tal 

como determinado pelo STF. 
 

Após todo o exposto, vê-se que a audiência de custódia precisa ser adaptada para que, 

na prática, funcione de forma mais efetiva em seus objetivos. Já se passaram dois anos, sendo 

inconcebível que o instituto continue a ser visto unicamente como um projeto piloto. A 

implementação dos objetivos precípuos urge e deve ser plena, de forma a evitar a existência 

de limbos processuais a serem suportados pelos indivíduos presos em flagrante. 
 

Mesmo se pressupuséssemos que, em 2015, o instituto tenha sido implementado pelo 

CNJ exclusivamente com o objetivo de remediar o problema carcerário brasileiro, é preciso 
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aliar essa finalidade à promoção dos direitos humanos. Afinal, tais garantias não podem ser 

respeitadas apenas quando agrada o intérprete. 
 

Tendo como base o já mencionado relatório construído pela DPRJ, vê-se que, nos 

primeiros meses desde a implementação do instituto, já havia ocorrido grande avanço no que 

diz respeito à diminuição do número de presos provisórios. Isto é, impediu-se a inserção de 

milhares de pessoas no sistema carcerário, a partir do reconhecimento de que tais indivíduos 

teriam direito à liberdade provisória. No entanto, o incremento à proteção dos direitos 

humanos é ainda muito incipiente, sendo relevantes e urgentes as referidas adaptações. Não se 

pode mais admitir que ilegalidades sejam remediadas com outras ilegalidades. 
 

Há uma íntima relação entre a audiência de custódia e direitos humanos, sendo essa 

uma forma de dar maior concretude às garantias constitucionais em relação ao preso. Sendo 

feitas as adaptações necessárias, pode representar, a longo prazo, um avanço incalculável 

adequado à realidade brasileira. 

Apesar de todas as problemáticas supracitadas, acredito que a plena implementação 

das audiências de custódia, de forma qualitativa, é uma tendência. Os avanços proporcionados 

pela pulverização da audiência de custódia por todo o Brasil devem ser reconhecidos. Assim, 

a abrangência do instituto e a conscientização de sua importância vem aumentando 

progressivamente, ainda mais se levarmos em conta o recente processo de interiorização das 

audiências em todo o estado do Rio de Janeiro. 
 

Portanto, acredito que a audiência de custódia é capaz de representar um avanço para o 

ordenamento jurídico brasileiro. Entretanto, para que isso ocorra em compatibilidade com a 

Constituição Federal e as garantias por essa tuteladas, deve ser buscado algo muito além de 

um simples mecanismo e de forma prioritária, isto é, a promoção dos direitos humanos. 

Assim, acredito a audiência de custódia é uma inovação processual penal eficiente para mudar 

a cultura do encarceramento, impregnada na sociedade, revertendo a saturação catastrófica 

das prisões, economizando recursos públicos, evitando a prisão de inocentes e, a longo prazo, 

evitando injustiças. 
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APÊNDICE A – Roteiro das entrevistas realizadas 
 
 

 

1 - Na sua opinião, as audiências de custódia estão sendo efetivas em seu principal propósito 

de coibir a violência policial? 

 
2 - Após as declarações de violência prestadas pelo custodiado, é fácil a localização do 

policial? Qual o procedimento? 

 

3 - Pelo que eu pude ver nas audiências, os custodiados normalmente apenas dão 

características físicas dos policiais. Na maioria das vezes, esses policiais são encontrados e 

punidos? 

 

4 - Os flagrantes vem instruídos com os antecedentes dos acusados? Há obrigatoriedade de 

esses antecedentes serem considerados na decisão do juiz? 

 

5 - Existe uma estrutura de suporte psicológico para avaliar a capacidade mental do 

custodiado? Pergunto isso em função, por exemplo, do recente caso ocorrido em São Paulo, 

em que um homem ejaculou na mulher, contra a sua vontade, dentro de um ônibus. 
 

6 - Há a utilização de critérios objetivos ou legais para o provimento jurisdicional na 

audiência de custódia? Ou se trata de uma avaliação subjetiva caso a caso de acordo com o 

que é dito na entrevista? 

 

7 - E esses critérios são utilizados por todos os juízes para a decisão e fundamentação do 

provimento jurisdicional? 

 

8 - Na fundamentação da decisão da audiência de custódia, há requisitos que devem estar 

obrigatoriamente presentes? 

 

9 - Há algum tipo de pressão advinda do Poder Judiciário ou de alguma corregedoria do 

tribunal no sentido da necessidade de haver menos prisões devido à impossibilidade fática de 

conseguir alocar os presos nas penitenciárias que já estão assoberbadas? 

 

10 - Há algum procedimento que você considera que precisa ser alterado para que a audiência 

de custódia seja mais eficiente em seus objetivos? Ou você acredita que o modus operandi 

está sendo efetivo e funcionando bem? 
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ANEXO A – Formulário da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro  
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