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RESUMO 

 

O objeto do presente trabalho versa sobre a efetividade das audiências de custódia 
no Estado do Rio de Janeiro. Abordam-se inicialmente sobre o contexto histórico das 
prisões e do encarceramento em massa em uma sociedade cada vez mais punitiva. 
Posteriormente, desenvolve-se a necessidade da criação de institutos capazes de 
contribuírem para promoção da justiça e da não violação de princípios constitucionais-
processuais, como as audiências de custódia. Por fim, analisa-se a efetividade das 
audiências de custódias pela atuação da Defensoria Pública da Comarca de Campos 
dos Goytacazes/Rio de Janeiro, observando de que forma as referidas audiências são 
realizadas, assim como os seus reflexos no sistema penal brasileiro. Os objetivos 
centrais do presente estudo serão o de analisar o instituto da audiência de custódia e 
sua implementação ao processo penal brasileiro, verificando como o instituto se 
comporta e é executado no atual cenário do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, 
parte-se da hipótese de que são necessárias mudanças na política pública penal para 
a realização do referido instituto no Estado do Rio de Janeiro. A metodologia utilizada 
deu-se através do estudo qualitativo baseado na doutrina, legislação pátria, julgados, 
análise de dados fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, Ministério da Justiça 
e pela Defensoria Pública. 

Palavras-chaves: Audiência de custódia. Encarceramento em massa. Sociedade 
Punitiva. Princípios Constitucionais.  
 
 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

.  

The purpose of this paper is the effectiveness of custody hearings in the State of Rio 
de Janeiro. They focus initially on the historical context of prisons and mass 
incarceration in an increasingly punitive society. Subsequently, the need for the 
creation of institutes capable of contributing to the promotion of justice and non-
violation of constitutional-procedural principles, such as custody hearings, is 
developed. Finally, the effectiveness of the custody hearings is analyzed by the Public 
Defender's Office of the Campos dos Goytacazes / Rio de Janeiro District, observing 
how the hearings are conducted, as well as their impact on the Brazilian criminal justice 
system. The main objectives of this study will be to analyze the custody hearing 
institute and its implementation in Brazilian criminal proceedings, verifying how the 
institute behaves and is executed in the current scenario of the State of Rio de Janeiro. 
In addition, it is assumed that changes are necessary in the public criminal policy for 
the realization of this institute in the State of Rio de Janeiro. The methodology used 
was based on the qualitative study based on the doctrine, domestic legislation, judged, 
analysis of data provided by the National Council of Justice, Ministry of Justice and 
Public Defender. 

Keywords: Custody hearing. Mass Encarceration. Punitive Society. Constitutional 
principles. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 

(INFOPEN) realizado em junho de 2016, o Brasil atualmente possui o título de terceira 

maior população carcerária do mundo, tendo aproximadamente 730 (setecentos e 

trinta) mil presos sediados.  

Em contramão a diversos princípios e regras constitucionais, responsáveis por 

delimitar a utilização da prisão cautelar, o sistema judiciário brasileiro mostra um 

cenário totalmente invertido, culminando em uma política de segurança pública 

punitivista. 

Tal política “retira” do Estado a responsabilidade de garantir os direitos a 

população em geral, instaurando uma política criminal que prega, visando “proteger” 

a sociedade, a supressão dos direitos dos presos. Sendo ilustrativa a ideia de que 

“bandido bom é bandido morto” (VEIGA, 2017). 

No Brasil, o preso provisório, que deve ser considerado presumidamente 

inocente1, perde instantaneamente sua liberdade e se submete a todos os males 

oriundos do sistema carcerário, como a violência da privação de liberdade, 

causadoras de danos físicos, morais e também psicológicos. 

Todavia, é certo que o controle da criminalidade não é um problema rápido e 

fácil de resolver, pois a violência existente e espalhada pelo país é um fenômeno 

complexo e multidimensional que atravessa todos os grupos sociais e as instituições 

que na teoria deveriam ser responsáveis pelo seu controle, além de atingir 

diretamente aqueles que já são destituídos de praticamente todos os direitos, as 

minorias (WACQUANT, 2001). Mas o que pode ser feito para reduzir a violência, sem 

abrir mão do compromisso com o Estado Democrático de Direito2 e a observância dos 

direitos fundamentais? 

Diante dessa perspectiva, com o intuito de tentar combater a cultura do 

encarceramento em massa existente no Brasil, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) 

                                                             
1 Alexandre de Moraes (2007) expõe que o princípio da presunção da inocência serve como uma 
garantia processual ao preso, pois tutela a liberdade pessoal do mesmo e simultaneamente demonstra 
a necessidade que o Estado possui em comprovar a culpabilidade do indivíduo, sob pena de retrocesso 
ao estado de total arbítrio estatal.  
 
2 O Estado democrático de direito se refere a um Estado em que há o respeito pelos direitos humanos 
e pelas garantias fundamentais. Os direitos garantidos são os direitos individuais e coletivos, os direitos 
sociais e os direitos políticos. 
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juntamente com o Ministério da Justiça, desde janeiro de 2015, deram início a um 

projeto de criação e implementação das Audiências de Custódia no Brasil. O tema é 

bastante recente na doutrina brasileira, entretanto, já era bastante frequente em 

tratados internacionais3 e em alguns países ocidentais (CNJ, 2015).  

O projeto acerca da implementação das Audiências de Custódia no cenário 

brasileiro foi criado para garantir o contato pessoal do indivíduo preso com o juiz logo 

após sua prisão em flagrante. Assegurando a integridade física, os prováveis e 

circunstanciais abusos e as violações aos direitos humanos dos presos, bem como 

reestruturar o sistema prisional, garantindo o efetivo controle judicial de prisões e 

disseminando o uso de medidas alternativas à prisão temporária ou preventiva (CNJ, 

2015).  

Assim, os objetivos centrais do presente trabalho serão o de abordar sobre o 

instituto da Audiência de Custódia e sua implementação ao processo penal brasileiro, 

contextualizando a motivação e as consequências do encarceramento em massa e 

demonstrando assim, como o instituto da Audiência de Custódia se comporta e é 

executado no atual cenário do Estado do Rio de Janeiro. 

O interesse pelo tema surgiu devido a experiência de três anos de estágio 

obtida na Vara Criminal da Defensoria Pública da Comarca de Macaé/RJ, local em 

que diariamente me deparei com os resultados e formulários das audiências de 

custódia realizadas em Campos dos Goytacazes/RJ. Além do contato direto com os 

assistidos soltos nas referidas audiências ou seus familiares buscando informações 

acerca de tais audiências.   

Ademais, serão praticados ao longo do estudo, comparativos relevantes aos 

Pactos Internacionais referentes ao histórico das Audiências de Custódia, além de 

exemplificar como ocorreu a internacionalização das Audiências de Custódia no 

Estado do Rio de Janeiro, delimitando ao Município de Campos dos Goytacazes, 

                                                             
3A previsão das audiências de custódia é encontrada em diversos Tratados Internacionais de Direitos 
Humanos. Vejamo-los: A Convenção Americana de Direitos Humanos prevê que “Toda pessoa presa, 
detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada 
por lei a exercer funções judiciais (…)” (Art. 7.5); O Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticosexpõe que “Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser 
conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções 
judiciais (…)” (Art. 9.3); e a Convenção Europeia de Direitos Humanos, estabelece que “Qualquer 
pessoa presa ou detida nas condições previstas no parágrafo 1, alínea c), do presente artigo deve ser 
apresentada imediatamente a um juiz ou outro magistrado habilitado pela lei para exercer funções 
judiciais (…)” (Art. 5.3). 
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observando a efetividade dessas audiências, bem como suas consequências e as 

dificuldades de sua execução enfrentadas.  

Utilizando-se como metodologia a análises de jurisprudências, a revisão de 

literatura, a legislação pátria, a coleta e análise de dados do Conselho Nacional de 

Justiça, Ministério de Justiça e da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, 

mais especificamente na Comarca de Campos dos Goytacazes, que é o Município 

responsável por realizar as Audiências de Custódia das Comarcas oriundas da região 

norte e noroeste do Estado. Sendo certo que para a realização da pesquisa referida 

será utilizado um método comparativo consistente no acompanhamento das 

pesquisas referidas e na análise dos questionários estruturados. Além dos 

comparativos com as pesquisas pretéritas realizadas pela Defensoria Pública em 

todas as Comarcas do Estado do Rio de Janeiro que efetuam e promovem as 

Audiências de Custódia.  

Para tanto, parte-se da hipótese de que determinadas mudanças na política 

pública penal são necessárias para a realização do referido instituto no Estado do Rio 

de Janeiro, pois além da necessidade de alterações no sistema carcerário e penal, 

também existe grande resistência dos operadores e agentes de direito em adotar uma 

postura mais garantista4, desassociando-se da cultura punitivista do encarceramento 

em massa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Uma postura garantista é aquela que assegura o que está expressamente na Constituição, 
observando os princípios fundamentais da legalidade estrita, da culpabilidade, da lesividade, da 
presunção de inocência, do contraditório, do devido processo legal e, especialmente, o da dignidade 
da pessoa humana (YAROCHEWSKY; COELHO, 2012). 
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CAPÍTULO I 

A POLÍTICA PUNITIVISTA DO ENCARCERAMENTO EM MASSA 

 

Nos dias atuais, é possível observar que nos encontramos sob uma vasta 

intervenção do Estado na vida dos cidadãos, materializada através de uma dominação 

autoritária, construída pelo medo e também pela aplicação indiscriminada da pena de 

prisão.  

Cada vez mais o Direito Penal ou o Direito Processual Penal são utilizados 

como primeira alternativa para a resolução de praticamente todos os conflitos sociais. 

Sendo certo que a privação de liberdade é ato excepcional, conhecido como ultima 

ratio5 na aplicação de uma sanção aos delitos penais, pois a liberdade do indivíduo é 

regra e não a exceção.  

A pena privativa de liberdade ou a pena de prisão pertence à parte de nossa 

sociedade, pois é o meio para manter a ordem pública e impedir a autodestruição da 

coletividade. Tendo sido a política prisional criada para que aconteça a 

ressocialização do preso e a preservação de toda a vida social. Contudo, quando o 

sistema é precário, gera impunidade e aumenta os índices da criminalização 

(SANTOS, 2013).  

Assim, a medida que o encarceramento é utilizado dessa forma, 

desenfreadamente, sua função como reconhecedor de direitos vai se perdendo, sendo 

empregue somente para a pacificação da opinião pública6 (BARLETTA, 2014).  

A mídia é a principal responsável pela pacificação da opinião publica, visto que 

diariamente a mesma exibe diversificados casos que revelam um sistema criminal 

falho e repleto de inconsistências (SANTOS, 2013). 

Uma pesquisa sobre segurança pública feita pelo Núcleo de Estudos de 

Opinião Pública da Fundação Perseu Abramo com o objetivo de quantificar e analisar 

a opinião pública brasileira em relação a segurança pública do país teve como 

resultado a constatação de que a mídia possui grande poder na formação da opinião 

pública, onde os canais abertos passam a maior parte do dia noticiando acerca a 

                                                             
5Ultima ratio significa “última razão” ou “último recurso”. Sendo uma expressão com origem no Latim e 
frequentemente empregada no Direito. 
 
6 Para Lage (1998, p. 212) a opinião púbica “(...) resulta da interação entre os indivíduos. Logo, não se 
pode ser explicada por suas ações ou opiniões prévias; na verdade, da troca de informações e de 
influências, que se acelera diante de fatos novos, resulta concepção da realidade que não existia 
antes.” 
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criminalidade, o que ocasiona uma população extremamente amedrontada (REVISTA 

BRASIL, 2015). Assim a imprensa é a ponte entre a ocorrência de determinado 

episódio e a sociedade, contudo a mesma interpreta e o dimensiona à sua maneira. 

Vejamos o que Alberto Dines expõe acerca do tema: 

 

O jornalista e a imprensa devem fazer o intercâmbio entre o fato, a realidade, 
e aqueles que a desconhecem. Todavia, a imprensa não é apenas uma ou 
irradiadora de notícias, informações e serviços. O jornalista, ao fazer a 
mediação entre as mudanças que acabam de ocorrer e aqueles para as quais 
estas mudanças importam, está interpretando, refletindo, repercutindo, 
dimensionando, hierarquizando e, sobretudo, oferecendo subsídios para a 
formação dos juízos individuais (DINES, 1996, p. 59). 

 

Diante dessa perspectiva, o número de presos e as taxas de encarceramento 

em todo país foram demasiadamente crescendo. Estimando-se como já dito 

anteriormente, cerca de 730 (setecentos e trinta) mil pessoas presas. Contudo o dado 

mais recente sobre a quantidade de pessoas encarceradas é do ano de 2016 

(INFOPEN, 2016)7. Demonstrando assim, a impossibilidade de funcionalidade de um 

sistema que não consegue sequer dimensionar a sua própria grandeza (SILVESTRE 

& MELO 2017). 

 

1.1 A penalização como meio de encobrir os problemas públicos e sociais 

 

Nos últimos anos o número de pessoas presas no Brasil mais do que dobrou. 

Todavia, dificilmente alguém dirá que possui mais segurança no país ou notará 

melhoras nas políticas criminais. Pelo contrário, apesar da grande quantidade de 

pessoas presas, as taxas de criminalidade continuam crescendo (INFOPEN, 2016). 

Uma grande e problemática questão existente no nosso sistema carcerário é a 

quantidade exacerbada de presos provisórios, que são os presos os quais ainda não 

foram condenados, ou seja, ainda não receberam uma pena definitiva e transitada em 

julgado. Esses presos representam cerca de 49% da população total encarcerada 

(INFOPEN, 2016). 

Diante disso, buscando um meio de reduzir o número referido e conter a 

desencadeada crise no sistema prisional, em 2017, a ministra Cármen Lúcia, 

                                                             
7 O INFOPEN é um sistema de informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro. O sistema 
sintetiza informações sobre os estabelecimentos penais e a população carcerária.  
 

http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/510293-o-sistema-carcerario-e-tao-grande-ou-maior-que-a-criminalidade-entrevista-especial-com-jose-de-jesus-filho
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presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)8 implantou a Ação Choque de 

Justiça, que teria como objetivo promover mutirões anualmente para avaliar a situação 

destes detidos. Em 2017, tal ação reavaliou mais de 150 mil casos de presos 

provisórios, onde se absolveu 4.621 presos provisórios e foi revogada a prisão de 

outros 21,7 mil presidiários (CNJ, 2017). 

Muitos tribunais obtiveram uma redução significativa no nos processos de 

presos provisórios. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) sentenciou 10,9 mil 

dos 21,8 mil processos que existiam em janeiro de 2017, enquanto o Tribunal de 

Justiça do Amazonas (TJAM) garantiu que 63,45% de seus processos tivessem 

sentença (CNJ, 2017). 

Já em outros estados, ocorreu um aumento no número existente de presos 

provisórios, como por exemplo, nos Estados do Mato Grosso, Goiás e São Paulo. O 

aumento no número de presos provisórios foi ocasionado, pois paralelamente aos 

esforços de reduzir os processos ainda não julgados, novos processos, com novos 

presos provisórios surgiram (CNJ, 2017). 

A adoção dessa medida e a consequente conscientização de que algo deve ser 

feito é primordial para o país, pois além da superlotação dos presídios, o preso 

provisório, que na verdade deveria ser tratado como presumidamente inocente, acaba 

sendo submetido imediatamente a todos os malefícios do sistema carcerário, tendo 

como consequência, diversos danos à sua integridade física, moral e psicológica 

(CAMPELO, 2018). Todavia, antes do trânsito em julgado a liberdade provisória é a 

regra, e não a exceção, de acordo com o artigo 5º, incisos LVII, LXI, LXVI, da 

Constituição Federal Brasileira. O artigo 321 do Código de Processo Penal, com a 

nova redação conferida pela Lei nº 12.403/11, também é categórico: 

 

Artigo 321 do Código de Processo Penal: Ausentes os requisitos que 
autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder 
liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas 

                                                             
8 O Conselho surgiu no início dos anos 2000, momento em que foi aprovada a Emenda Constitucional 
nº 45 de 2004, que instituiu o CNJ como um órgão público sediado em Brasília e ligado ao Poder 
Judiciário. Órgão o qual tem como objetivo melhorar a atuação do judiciário brasileiro, controlando o 
cumprimento dos deveres por parte dos juízes e consequentemente buscando melhorar a atuação 
desse Poder, de modo que ele possa atender melhor às necessidades de todos os cidadãos brasileiros 
(CNJ, 2016). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm
https://www.politize.com.br/tribunais-superiores-brasil/
https://www.politize.com.br/tribunais-superiores-brasil/
https://www.politize.com.br/o-que-faz-um-juiz/
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no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do artigo 282 
deste Código.  

Não é plausível que um acusado, fique preso preventivamente por meses ou 

anos aguardando o seu julgamento definitivo. Neste seguimento, o STF já decidiu e 

se posicionou: 

 
HABEAS CORPUS - DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR - PRISÃO 
CAUTELAR QUE SE PROLONGA DE MODO IRRAZOÁVEL - 
INADMISSIBILIDADE - EXCESSO DE PRAZO IMPUTÁVEL AO PODER 
PÚBLICO - VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO "DUE 
PROCESS OF LAW" - DIREITO QUE ASSISTE AO RÉU DE SER JULGADO 
DENTRO DE PRAZO ADEQUADO E RAZOÁVEL - PEDIDO DEFERIDO. 
EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. - A prisão cautelar - que tem 
função exclusivamente instrumental - não pode converter-se em forma 
antecipada de punição penal. A privação cautelar da liberdade - que constitui 
providência qualificada pela nota da excepcionalidade - somente se justifica 
em hipóteses estritas, não podendo efetivar-se, legitimamente, quando 
ausente qualquer dos fundamentos legais necessários à sua decretação pelo 
Poder Judiciário. O JULGAMENTO SEM DILAÇÕES INDEVIDAS 
CONSTITUI PROJEÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
- O direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como 
prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do 
"dueprocessoflaw". O réu - especialmente aquele que se acha sujeito a 
medidas cautelares de privação da sua liberdade - tem o direito público 
subjetivo de ser julgado, pelo Poder Público, dentro de prazo razoável, sem 
demora excessiva nem dilações indevidas. Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência. - O excesso 
de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário - não 
derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível 
ao réu - traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, 
pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, 
frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução 
do litígio, sem dilações indevidas e com todas as garantias reconhecidas pelo 
ordenamento constitucional (grifos do autor) (BRASIL, 2006). 
 
Nada pode justificar a permanência de uma pessoa na prisão, sem culpa 
formada, quando configurado excesso irrazoável no tempo de sua 
segregação cautelar, considerada a excepcionalidade de que se reveste, em 
nosso sistema jurídico, a prisão meramente processual do indiciado ou do 
réu. O excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho 
judiciário - não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório 
causalmente atribuível ao réu - traduz situação anômala que compromete a 
efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela 
liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: 
o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII) e 
com todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional, 
inclusive a de não sofrer o arbítrio da coerção estatal representado pela 
privação cautelar da liberdade por tempo irrazoável ou superior àquele 
estabelecido em lei.  A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão 
cautelar de alguém ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da 
pessoa humana, que representa - considerada a centralidade desse princípio 
essencial (CF, art. 1º, III) - significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-
fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em 
nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que 
se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo 
sistema de direito constitucional positivo. Constituição Federal (Art. 5º, incisos 
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LIV e LXXVIII). EC 45/2004. Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência. - O indiciado e o réu, quando 
configurado excesso irrazoável na duração de sua prisão cautelar, não 
podem permanecer expostos a tal situação de evidente abusividade, sob 
pena de o instrumento processual da tutela cautelar penal transmudar-se, 
mediante subversão dos fins que o legitimam, em inaceitável (e 
inconstitucional) meio de antecipação executória da própria sanção penal 
(BRASIL, 2008). 

 

A privação da liberdade no curso do processo deveria ser somente aplicada 

quando presentes os requisitos da prisão preventiva, que são eles: a garantia da 

ordem pública e da ordem econômica, por conveniência da instrução e para assegurar 

a aplicação da lei penal.  

Entretanto, isto não significa que o judiciário deveria simplesmente soltar os 

acusados de violação à ordem social, mas na verdade, deveria de alguma forma 

buscar meios mais eficazes de resolver os conflitos sociais. Um exemplo seria a 

aplicação de penas alternativas à pena privativa de liberdade ou até mesmo a justiça 

restaurativa, a qual obrigaria o indivíduo a restituir o dano e o bem infringido 

(ANGELIM, 2019). 

Surgidas com a Lei 7.209/84, as penas alternativas objetivam manter o acusado 

livre, mediante o cumprimento de alguns requisitos legais e obrigações. Como prestar 

serviços à comunidade, limitação de fim de semana, interdição temporária de direitos, 

perda de bens e valores ou ainda prestação pecuniária. Além disso, as mesmas são 

mais satisfatórias na prevenção do crime e na ressocialização do encarcerado 

(ANGELIM, 2019). 

Já em relação a justiça restaurativa, esta é um modelo que objetiva restaurar 

as consequências e os danos oriundos pela prática do delito, com a participação da 

vítima, do autor do crime e, quando possível, da própria comunidade. Assim, o seu 

principal objetivo é criar diálogos para que as partes envolvidas busquem possíveis 

soluções ou a melhor forma de resolução dos problemas ocasionados (MORALES, 

2014).  

Também é importante destacar que o público carcerário é constituído em sua 

grande parte e maioria, por moradores de periferias, negros, pessoas pouco 

escolarizadas e também por dependentes químicos9. Jacqueline Sinhoretto, Giane 

Silvestre e Felipe Athayde Lins de Melo afirmam que:  

                                                             
9 Será abordado nos Capítulos II e III acerca da classe social que compõe em sua maioria, o sistema 
carcerário brasileiro, apontando as possíveis causas e motivos para tal realidade.  
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O acelerado crescimento do sistema prisional é caracterizado, portanto, por 
uma política de descentralização das unidades e de encarceramento em 
massa, posto que focalizado em acusados por crimes patrimoniais e drogas, 
jovens, homens e oriundos das periferias urbanas (SINHORETTO & 
SILVESTRE & MELO, 2013, s/p). 
 

E por que o encarceramento em massa continua crescendo demasiadamente?  

As políticas punitivistas espalham um discurso alarmista sobre a insegurança 

pública, difundido pelas mídias sociais, comerciais e pelos partidos políticos e 

profissionais da manutenção da lei, como os juristas e policiais. Este discurso gerou 

em longa escala um endurecimento e uma aceleração dos processos judiciários, 

aumentando absurdamente a população por trás das grades. Estas políticas são 

objeto de um consenso político aliado a um apoio público que atravessa as fronteiras 

de classe (WACQUANT, 2013). 

Os adeptos dessa política acreditam que a única solução para reduzir a 

criminalidade é o endurecimento das penas e a penalização indiscriminada, 

penalizando até mesmo as condutas que não possuem a mínima lesividade ofensiva 

(FRANCO, 2017). Dessa maneira, o Estado cada vez mais se distancia da sua 

condição de garantidor e mais políticas punitivas são promovidas visando garantir a 

segurança pública. Essas políticas se tornaram um mecanismo eficiente no controle 

social e racial das classes mais desfavorecidas, promovendo, ainda, a manutenção 

da desigualdade social (WACQUANT, 2001). 

Portanto, a criminalidade em si não se modificou ao passar dos anos, mas sim 

o “olhar” que a sociedade possui para certos conflitos sociais e públicos. 

Outro fator que interfere diretamente no crescente encarceramento em massa 

é o fato que os crimes patrimoniais muitas vezes levam para o cárcere indivíduos cujos 

objetos da subtração valem menos do que o custo para mantê-los presos. Em 

contrapartida, os crimes contra a vida representam cerca de apenas 10% das prisões, 

o que propaga a incapacidade do sistema judiciário em priorizar a preservação da 

vida, como destacado por Sinhoretto (2014). Ademais, o crime de tráfico de 

entorpecentes é o crime que mais prende no Brasil atualmente, com 28% da 

população carcerária total (INFOPEN, 2016). O tráfico de drogas é predominante, 

principalmente, nos grandes centros urbanos, como por exemplo, em São Paulo e no 

Rio de Janeiro, contudo não há um controle da prisão de indivíduos que comentem o 

referido delito, havendo diversos aspectos que prejudicam um real e efetivo 

julgamento de tais acusados.  
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Um estudo feito pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e pela 

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas em fevereiro de 2018 revelou que maior 

parte dos acusados por tráfico de drogas no Estado do Rio de Janeiro não possui 

antecedentes criminais e não foi investigada. A pesquisa ainda indica que cerca de 

53% das condenações ocorreram apenas com base nos depoimentos de agentes 

policiais, não havendo outras provas, testemunhas e investigações profundas para 

fundamentar tal condenação (DPERJ, 2018). 

O perfil dos acusados também foi analisado na pesquisa referida, sendo certo 

que os réus são primários, sem antecedentes criminais, sem armas, presos com 

pouca quantidade de droga no momento da abordagem e presos em flagrante em 

locais que supostamente seriam dominados pelo tráfico local (DPERJ, 2018). 

De acordo o estudo realizado, 91,06% dos indivíduos acusados são homens e 

73,85% réus primários. Em 48,04% dos casos averiguados os acusados foram presos 

com apenas um tipo de droga, com cocaína ou com maconha. Em 47,25% das 

apreensões, a quantidade foi até 50 gramas em relação à cocaína, e em 49,72% das 

apreensões, a quantidade foi até 100 gramas em relação à maconha (DPERJ, 2018). 

Os dados apresentados revelam que em 91,16% das condenações por tráfico 

de entorpecentes não foram observadas as condições socioeconômicas e pessoais 

dos acusados. Escassas as sentenças as quais os magistrados utilizaram esses 

requisitos e características para distinguir as condutas de tráfico de drogas e o porte 

de drogas para uso próprio e pessoal (DPERJ, 2018). 

Para a obtenção desses resultados, o estudo examinou 2.591 sentenças 

proferidas entre agosto de 2014 e janeiro de 2016, envolvendo 3.745 réus (DPERJ, 

2018). 

Nota-se que a falta de políticas públicas e institutos capazes de auxiliar a 

redução da criminalização e do encarceramento em massa acaba contribuindo 

diretamente no demasiado crescimento da população carcerária e em uma sociedade 

cada vez mais punitivista. Há a carência de enfoque nos problemas sociais que 

ocasionam a crimininalização, como a saúde, a escolaridade e a violência. Também 

faltam ações integradas, continuidade e preocupação do poder público.E com isso, 

não há a promoção de uma efetiva cidadania, na qual é assegurado os direitos de 

todos os cidadãos, inclusive os direitos da população vulnerável. 
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1.2 As consequências do encarceramento em massa 

  

Os estados firmaram um convênio com o Fundo Penitenciário Nacional 

(FUNPEN), estabelecendo a responsabilidade de manter os dados carcerários 

atualizados. Entretanto, isto não é uma realidade, visto que há escassez de 

informações encontradas. Com isso, diante desta problemática, muitas análises 

estarão limitadas. 

A Lei nº 7.210 de 1984, a Lei de Execução Penal (LEP), estabelece as garantias 

indispensáveis para que os encarcerados cumpram sua pena em condições dignas. 

A lei referida garante os direitos fundamentais dos presos e também direitos10 dos 

mesmos relacionados a assistência material e jurídica, saúde, educacional, políticos, 

religiosa e a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo (FRANCO, 2017). 

Todavia, as condições das prisões brasileiras são degradantes e cruéis 

(MACAULAY, 2006 apud LIMA; PAULA, 2006). A situação brasileira é extremamente 

preocupante e revela o desleixo por parte do Estado e da sociedade com esses grupos 

sociais, a população carcerária.  

Diante disso, é evidente que os direitos assegurados pela LEP não são 

efetivados na realidade, visto que na prática, os estabelecimentos prisionais 

funcionam como grandes depósitos de seres humanos considerados inaptos para o 

convívio social.  

O caos presente no sistema penitenciário brasileiro estimula o fortalecimento 

do crime e facções organizadas dentro dos próprios presídios, uma vez que a 

captação de novos integrantes ocorre de maneira recorrente nos estabelecimentos 

prisionais, onde por inúmeras vezes, indivíduos sem passagens criminais anteriores 

ficam sujeitos a serem recrutados por essas facções diante do desamparo Estatal 

(CARDOSO & MONTEIRO, 2013).  

Assim, o Estado é ausente e o apenado acaba buscando uma tutela de um 

“poder paralelo" que garantirá, sob um alto custo, segurança, alimentação e outros 

direitos básicos durante o encarceramento (TARDELLI, 2017). 

Outrossim, a taxa de superlotação carcerária do Brasil continua crescendo, 

sendo de 175,82%, nos 1.456 estabelecimentos penais no país. Na região Norte do 

                                                             
10 Art. 41 da Lei de Execução Penal: “Constituem direitos do preso: (...) VII - assistência material, à 
saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; VIII - proteção contra qualquer forma de 
sensacionalismo; (...)”. 

https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/rj-no-ar/videos/superlotacao-de-presidios-e-desafio-a-intervencao-federal-no-rio-20022018
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país é onde a lotação é mais evidenciada, sendo certo que tal determinadas regiões 

acomodam cerca de três vezes mais presidiários do que a estrutura dos 

estabelecimentos comportam e permitem.  Os dados foram divulgados pelo Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP) em 2018. Em 2015, o índice de ocupação era 

de 160,77%. No ano seguinte, passou para 161,91%, elevando-se para 172,74% em 

2017 (CNMP, 2018). 

A superlotação e a escassez de agentes penitenciários ocasionam na 

impossibilidade das autoridades prisionais manterem o controle nos estabelecimentos 

prisionais, deixando detentos vulneráveis à violência e às atividades de organizações 

criminosas. 

Em relação à violência existente nas prisões brasileiras11, é necessário trazer 

a baila outros dados oriundos do estudo e pesquisa do CNMP. De acordo com o 

mesmo, em 1.456 unidades, foram registradas mortes em 455 delas. O sistema 

demonstra que em 81 estabelecimentos também aconteceram registros internos de 

maus-tratos a presos praticados por servidores e em 436 presídios foram registradas 

lesões corporais praticada por agentes penitenciários (CNMP, 2018). 

Já em relação à saúde existe no sistema prisional brasileiro, é observar que 

vários homens e mulheres já ingressam no sistema penitenciário com problemas de 

saúde. No entanto, no cárcere eles não são cuidados, tendo também poucas 

oportunidades de se prevenir. Há falta de atenção devida à sua saúde, havendo 

escassez de profissionais e de medicamentos. Também há falta de quantidade e de 

qualidade dos atendimentos, não ocorrendo o atendimento 24 horas por dia como 

previsto em lei. O autor Sanchez elenca que o precário atendimento aos presos com 

doenças do Rio de Janeiro pode ter estrita ligação ao fato dos profissionais da área 

serem mal remunerados ou possuírem contratos precários de trabalho, o que interfere 

na rotatividade e descontinuidade dos tratamentos (SANCHEZ et. al, 2007).  

Faltam ambulâncias e o transporte de presos não é vinculado à coordenação 

de saúde e sim à de segurança. Maus tratos ocorrem até mesmo dentro nos 

transportes, sendo certo que os próprios indivíduos adiam ao máximo a saída da 

unidade em que se encontram (CNMP, 2018). 

Outra consequência é que os presídios foram tomados pelo crime organizado, 

as condições dos presídios extremamente lotados e a precariedade que os circulam, 

                                                             
11 Será abordado no Capítulo III acerca da violência que compõe o sistema carcerário brasileiro, 
apontando as possíveis causas e motivos para tal realidade. 
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demonstram que sem uma mudança drástica no sistema prisional não existem 

possibilidades reais de reabilitação e ressocialização dos detentos (ROSSINI, 2014). 

A Lei de Execução Penal (LEP) em seu artigo 1º dispõe: “A execução penal 

tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e 

proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do 

internado”. Entretanto, nota-se que a execução penal não tem produzido os resultados 

satisfatórios, ocasionando assim um lapso diante do sistema prisional (ROSSINI, 

2014). 

As drogas, as armas e aparelhos telefônicos são outros fatores determinantes 

no problema do sistema penitenciário brasileiro. A situação se tornou descontrolável, 

fomentando os malefícios do encarceramento, a violência e propagando até mesmo 

a corrupção (CNMP, 2018). 

Diante disso, observa-se que o encarceramento em massa trata-se de uma 

política irracional, ineficiente e inviável economicamente, visto que o Brasil não possui 

condições orçamentárias de arcar com o alto custo desse sistema. Segundo o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cada preso custa cerca de 2,4 mil reais por mês 

(CNJ, 2016).  

A população vê a prisão como única e melhor saída para conter a criminalidade. 

O que de fato não ocorre. Pois o grosso da massa carcerária brasileira não é composto 

de “bandidos perigosos”, mas sim de pessoas sem antecedentes criminais, detidas 

por crimes não violentos, relacionados normalmente ao tráfico de drogas.  

Portanto, a política de encarceramento existente no Brasil não pode ser 

considerada produto do Estado de Direito e Democrático. Pois superlotar as prisões 

de jovens pobres e com baixa escolaridade, que não representam perigo concreto 

para a sociedade, não é efetivo para a redução da criminalidade, sendo certo que 

provocará ainda mais injustiça e violência.   

Outro ponto importante é que a prisão provisória vem sendo excessivamente 

utilizada como instrumento de controle social. Segundo o relatório do INFOPEN 

anteriormente citado, em 2014, quatro em cada dez presos eram provisórios. Sendo 

que 72% dos presos do Estado do Rio de Janeiro eram presos por tráfico em 2013, 

os quais ficaram aprisionados durante todo o processo e apenas 45% destes foram 

de fato condenados. 

Diante disso, a ausência de responsabilidade estatal e também social com a 

questão penitenciária possibilitou a extensão da invisibilidade das condições de 

https://jus.com.br/tudo/execucao-penal
http://cartacapital.com.br/sociedade/prende-primeiro-pergunta-depois-2548.html
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encarceramento em curso, além de estimular os conflitos e a expansão da 

problematização em lide. 

 

1.3 Possibilidade de inversão no quadro carcerário 

 

A construção de penitenciárias não é uma saída para a questão carcerária 

brasileira. De um lado encontra-se o crescimento exacerbado e ininterrupto do número 

de unidades prisionais, o qual representa uma política de desenvolvimento e geração 

renda em regiões com pouca presença de outras políticas públicas. Em contrapartida, 

a realidade é que a criminalização continua crescendo. Mesmo que quase todos os 

presídios brasileiros estejam superlotados, a construção de mais unidades sem a 

implementação de uma política descarcerizante não solucionará os problemas 

enfrentados. 

O país deve sim reduzir o número de detentos, visando conter desastres como 

rebeliões e mortes de presidiários e funcionários dentro dos estabelecimentos 

prisionais. Uma das medidas seria diminuir a quantidade de presos provisórios que 

cometeram crimes sem gravidade. Podendo estes responderem o processo em 

liberdade. 

Segundo pesquisa da Pastoral Carcerária (2018), no Brasil quase metade dos 

725 mil detentos não são presos com condenação transitada em julgado. Sendo mais 

da metade presos por delitos não violentos e mais de 70% estão encarcerados por 

causa de crimes contra o patrimônio ou baixa comercialização de drogas. 

Além disso, na divisão das celas deveria ser analisado de fato o crime que 

cada detento cometeu. Assim cada setor do presídio conteria determinado grupo 

criminoso. Depois disso, os presos deveriam receber terapias e auxílio de 

profissionais adequados para o processo de ressocialização. Podendo ser aplicado 

de acordo com cada caso, a justiça e a mediação restaurativa12, envolvendo os 

familiares e também as vítimas.  

Outra solução seria a implementação de oito horas de trabalho obrigatório, 

onde haveriam parcerias com a política privada e dessa forma os presidiários 

receberiam salários pagos aos familiares, sendo apenas descontados os gastos 

                                                             
12 Práticas de resolução de conflitos baseadas no diálogo nos envolvidos direta e indiretamente no 
delito, buscando um acordo sobre o que deve ser feito em relação à ofensa e ao dano causado às 
vítimas. 
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oriundos da manutenção. Portanto, o detento passaria a ter que trabalhar para 

custodiar seus familiares e sua permanência, contribuindo diretamente para sua 

própria reabilitação. Contudo importante destacar a necessidade de um controle 

efetivo do trabalho realizado pelos encarcerados.  

A LEP, em seu artigo 28, §2º, estabelece que: “o trabalho do preso não está 

sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho”. Isso ocorre, pois esta 

modalidade de trabalho possui uma finalidade educativa e também produtiva. 

Todavia, nos presídios privados, as empresas acabam explorando o trabalho dos 

presos em suas atividades produtivas e lucrativas (SILVA, 2016), sem uma 

remuneração devida e respaldada da proteção trabalhista, o que ocasiona em uma 

proximidade do trabalho escravo (FRANCO, 2017). 

A crise do sistema prisional brasileiro não pode abrir espaço para satisfazer 

apenas os interesses do próprio Estado (SILVA, 2016), o qual acabaria transferindo 

totalmente suas obrigações para a iniciativa privada, serviços os quais deveriam 

prestar ou auxiliar na execução (FRANCO, 2017). Assim, deveria haver grande 

precaução acerca de tal implementação.  

Outra possível solução seria a aplicação de mais penas alternativas também 

seria de extrema importância. Essas penas são previstas para condenações de até 

quatro anos de reclusão, não sendo aplicadas constantemente em delitos 

relacionados ao tráfico de drogas. Assim, resta claro a necessidade de uma revisão 

na Lei de Drogas, visto que esta é contribuinte diretamente para a superlotação das 

unidades prisionais, sendo certo que nem sempre os envolvidos no tráfico 

representam de fato perigo social.  

Com isso, um cuidado com a saúde, organização prisional, aplicabilidade de 

medidas alternativas e o não uso desenfreado do encarceramento poderiam de fato 

contribuir para o cenário atual brasileiro. Além disso, políticas públicas desde a 

escolaridade das comunidades mais pobres e sem acesso até a ressocialização dos 

detentos seriam capazes efetivamente de modificar o quadro carcerário.  

A diminuição e prevenção da criminalidade dependem principalmente de uma 

boa educação de base.  Falta educação, condição social e um controle da crise 

econômica que o país enfrenta nas últimas décadas. 

A prevenção contra a criminalidade depende de investimentos no ensino 

viabilizando que as crianças permaneçam em sala de aula e tenham infraestrutura 
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para tal; melhorias das condições de trabalho e auxílio na segurança pública com 

aparelhamento próprio e adequado para as autoridades policiais. 

Ademais é preciso realizar mais contratações de agentes penitenciários para o 

fornecimento de uma segurança mais qualificada, assim o combate aos crimes dentro 

dos próprios estabelecimentos prisionais será mais efetivo. Simultaneamente também 

é preciso reformular e modificar determinadas leis, adequando-as a realidade atual, 

visto que o Código Penal é bastante antigo, sendo criado no ano de 1940.  

O ex-juiz Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, se posicionou em 

relação a uma possível solução para a redução da criminalidade. O mesmo entende 

que um agente policial disparar tiro de arma de fogo contra um indivíduo armado com 

um fuzil é o mesmo que agir em legítima defesa (CONJUR, 2018).  

Todavia, segundo especialistas, o artigo 25 do Código Penal determina que 

legítima defesa como uma reação a uma "injusta agressão, atual ou iminente". Não 

possuindo respaldo da lei o discurso do governador. O dispositivo do estatuto 

repressivo não permite tal enquadramento, devendo os policiais sempre analisar o 

ambiente e caso estejam na iminência da agressão reagir contra tal. Caso contrário, 

o policial poderá responder pelo crime de homicídio (CONJUR, 2018). 

Ademais, não se pode transformar um problema econômico e social em um 

problema apenas de ordem militar (CONJUR, 2018). A análise de Taiana Sobrinho 

(2018) aponta que a política de combate às favelas resulta em uma política de 

discriminação étnica e cultural e também na manutenção das desigualdades sociais e 

raciais, pois é dirigida apenas contra um grupo específico de pessoas. O que torna tal 

prática, um genocídio da juventude negra e moradora das favelas, e não a redução 

da criminalidade (SOBRINHO, 2018).  

Um avanço ocorrido em 2015no cenário brasileiro foi a implementação das 

audiências de custódia. Que podem se tornar um instrumento eficaz contra abusos 

policias e provedor de princípios os quais se perderam atualmente no sistema 

carcerário. Além da redução de detentos provisórios, conforme será apresentado no 

Capítulo III deste trabalho. 

Essas audiências também foram criadas com intuito de prevenir 

encarceramentos arbitrários de suspeitos de crimes não-violentos enquanto estes 

aguardam julgamento. Nelas os juízes possuem a possibilidade de ter mais 

informações acerca do flagrante e se estão de fato presentes os requisitos que 

autorizam a prisão preventiva. 
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Com isso, é possível observar um grande avanço à mudança da 

problematização que perdura nos dias atuais. Sendo certo que no decorrer deste 

estudo será posto e analisado a real efetividade do instituto referido, principalmente 

no Estado do Rio de Janeiro. 
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CAPÍTULO II 

O INSTITUTO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 

 

O instituto da audiência de custódia, embora previsto, desde 1992, em Tratados 

Internacionais dos quais o Brasil é signatário, ainda se apresenta como tema bastante 

recente no cenário brasileiro. 

 A audiência de custódia, prevista e aplicada em diversos países13, é um ato 

pré-processual que garante ao preso a sua apresentação pessoal rapidamente, a uma 

autoridade judicial para que assim seja realizado o necessário controle de legalidade 

e observado a necessidade o não da prisão cautelar. Permitindo, além disso, que o 

magistrado verifique a ocorrência de agressões e maus-tratos praticados por agentes 

da lei durante o ato de flagrante do preso. Todavia, ainda não existe no Brasil previsão 

normativa interna específica que regule tal instituto. 

Existem vários benefícios decorrentes da implementação da audiência de 

custódia no Brasil. Exemplificativamente, elas reduzem o encarceramento em massa 

ao superar a “fronteira do papel”, estabelecida no artigo 306, § 1º, do CPP, que 

demonstra um mero envio do auto de prisão em flagrante para o magistrado e ajustam 

o processo penal brasileiro aos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, 

reforçando o dever do Brasil na proteção dos direitos elencados nesses Tratados. 

Havendo dessa forma, a adequação do ordenamento jurídico interno para o 

cumprimento de obrigações internacionais, de acordo com o artigo 2° da Convenção 

Americana de Direitos Humanos (CADH), segundo o qual é dever dos Estados-partes 

a adoção de leis internas compatíveis com as normas contidas no referido Tratado 

(FREITAS, 2019). 

Também são importantíssimas no combate à prática de tortura e o tratamento 

cruel do acautelado, que violam diversos direitos fundamentais do preso, minimizando 

a possibilidade de prisões ilegais (FREITAS, 2019). 

  Por fim, a realização da audiência de custódia é necessária para diminuir o 

número de presos provisórios, visto que o Estado coloca no mesmo lugar, indivíduos 

que são réus primários e sem antecedentes criminais junto dos presos reincidentes 

(FREITAS, 2019). 

                                                             
13 Conforme uma pesquisa realizada pela Clínica Internacional de Direitos Humanos da Universidade 
Harvard, as audiências de custódia estão previstas em leis internas de pelo menos 27 dos 35 estados 
que pertencem à Organização dos Estados Americanos (CONJUR, 2016).  
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2.1 Conceito e características 

De acordo com o  Código de Processo Penal, em até 24 horas após a 

realização da prisão, deve ser encaminhado ao juiz o auto de prisão em flagrante. 

Sendo certo que exclusivamente com base nesse documento, sem a possibilidade 

de ouvir o preso terá o juiz que decidir sobre a legalidade e a necessidade da 

manutenção da prisão cautelar. Havendo, portanto, uma análise meramente 

burocrática, não existindo qualquer contato pessoal do preso com o juiz. Assim, o 

primeiro contato pessoal do indivíduo preso em flagrante com a autoridade judiciária 

ocorre somente no interrogatório, o que costuma demorar vários meses, ou até anos. 

Inclusive, até a realização do julgamento, a maioria dos acusados sequer tem 

contato com o Defensor Público ou um advogado particular, demonstrando um 

desleixo com as garantias individuais dos acautelados.  

A título de exemplo, uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) em Santa Catarina acerca do excesso de prisões cautelares registrou 

que os réus absolvidos aguardam cerca de quatro meses pelo fim da prisão cautelar. 

Já os réus condenados aguardam em média sete meses. O que corrobora que este 

excesso de privação de liberdade ocasiona o encarceramento de inocentes por tempo 

excessivo e desnecessário, não havendo maneiras de reparar os danos reais físicos, 

morais e psicológicos ocasionados a estes indivíduos (BARRETO, 2007). 

Com a implementação da audiência de custódia no país, o contato pessoal do 

preso com o magistrado ocorre logo após a sua prisão em flagrante. Durante a 

audiência, uma vez ouvido o preso, o juiz ouvirá o ministério público e o advogado 

particular ou público para decidir, fundamentadamente a medida cautelar que 

entender adequada. Veja-se o que o Conselho Nacional de Justiça expõe sobre o 

projeto:  

Projeto Audiência de Custódia consiste na criação de uma estrutura 
multidisciplinar nos Tribunais de Justiça que receberá presos em flagrante 
para uma primeira análise sobre o cabimento e a necessidade de 
manutenção dessa prisão ou a imposição de medidas alternativas ao cárcere, 
garantindo que presos em flagrante sejam apresentados a um Juiz de Direito, 
em 24 horas, no máximo (CNJ, 2015). 

 

Importante ressaltar que, na audiência de custódia não é permitida a presença 

dos agentes policiais responsáveis pela prisão ou investigação. Possibilitando que 

seja averiguada a existência de alguma agressão ou tortura em desfavor do preso, 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
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além de evitar qualquer constrangimento para a vítima desses abusos (GONÇALVES, 

2018). 

Seguindo a mesma linha, a Resolução n.º 213 do CNJ guia em um sentido o 

qual deve ser realizada a audiência de custódia, merecendo destaque o fato de serem 

proibidas quaisquer perguntas com a finalidade de produzir prova para investigação 

ou ação penal (GONÇALVES, 2018). 

Assim, autoriza-se a autoridade judicial proceder à entrevista do preso de 

acordo com o artigo 8º da Resolução nº 213 de 15/12/2015 a fim de:  

Art. 8º. (...) 
I – esclarecer o que é a audiência de custódia, ressaltando as questões a 
serem analisadas;  
II – assegurar que a pessoa presa não esteja algemada, salvo em casos de 
resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física 
própria ou alheia, devendo a excepcionalidade ser justificada por escrito;  
III – dar ciência sobre seu direito de permanecer em silêncio;  
IV – questionar se lhe foi dada ciência e efetiva oportunidade de exercício dos 
direitos constitucionais inerentes à sua condição, particularmente o direito de 
consultar-se com advogado ou defensor público, o de ser atendido por 
médico e o de comunicar-se com seus familiares;  
V – indagar sobre as circunstâncias de sua prisão ou apreensão;  
VI – perguntar sobre o tratamento recebido em todos os locais por onde 
passou antes da apresentação à audiência, questionando sobre a ocorrência 
de tortura e maus tratos e adotando as providências cabíveis;  
VII – verificar se houve a realização de exame de corpo de delito, 
determinando sua realização nos casos em que:  
a) não tiver sido realizado;  
b) os registros se mostrarem insuficientes;  
c) a alegação de tortura e maus tratos referir-se a momento posterior ao 
exame realizado;  
d) o exame tiver sido realizado na presença de agente policial, observando-
se a Recomendação CNJ 49/2014 quanto à formulação de quesitos ao perito;  
VIII – abster-se de formular perguntas com finalidade de produzir prova para 
a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em 
flagrante;  
IX – adotar as providências a seu cargo para sanar possíveis irregularidades;  
X – averiguar, por perguntas e visualmente, hipóteses de gravidez, existência 
de filhos ou dependentes sob cuidados da pessoa presa em flagrante delito, 
histórico de doença grave, incluídos os transtornos mentais e a dependência 
química, para analisar o cabimento de encaminhamento assistencial e da 
concessão da liberdade provisória, sem ou com a imposição de medida 
cautelar. 

 

No mesmo sentido, corrobora o autor Toscano Junior (2015): 

Na audiência de custódia não se aborda questão de mérito, senão a 
instrumentalidade da prisão e a incolumidade e a segurança pessoal do 
flagranteado, quando pairam indícios de maus-tratos ou riscos de vida sobre a 
pessoa presa. Não é o contato pessoal do juiz com o preso que o contamina. O 
distanciamento que é contaminado de preceitos, no sentido de gerar conceitos 
prévios, sem maiores fundamentos. A presença do preso permite muito melhor o 
cabimento ou não da prisão. Traz a faticidade (TOSCANO JUNIOR, 2015, s/p). 
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Portanto, na audiência de custódia somente poderá ser indagado ao preso 

sobre as circunstâncias de sua prisão. 

Também não há qualquer impedimento para que o juiz ao receber os autos de 

prisão em flagrante analise a legalidade e relaxe a prisão antes mesmo da audiência 

de custódia. Pois, como orienta a Constituição Federal14, a prisão ilegal deve ser 

imediatamente relaxada. Não havendo necessidade de aguardar a audiência de 

custódia para tal relaxamento (GONÇALVES, 2018).  

No final da audiência, o magistrado decidirá de maneira fundamentada e de 

acordo com o artigo 310 do Código de Processo Penal, podendo relaxar a prisão 

ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou conceder a liberdade 

provisória com ou sem fiança. 

Aury Lopes Junior e Alexandre Morais da Rosa discorrem sobre o que deve ser 

feito em caso de tortura ou lesão corporal como um direito a ser resguardado ao 

acautelado: 

Se o conduzido estiver machucado ou reclamar de tortura, por mais que as 
lesões possam ser decorrentes do próprio ato de prisão, a leniência do Poder 
Público resta mitigada e será possível, ao menos, apurar a sua existência. 
Aliás, como temos insistido, a utilização de aparato de câmeras por parte dos 
agentes públicos nas suas operações evitaria tanto a alegação de autolesões 
praticadas pelos conduzidos, bem assim as perpetradas por agentes estatais. 
E a tecnologia está plenamente disponível. Existem diversos vídeos na 
internet que demonstram ser a filmagem uma garantia de todos, policiais e 
conduzidos, mas há gente que não gosta de controle, e se passa. O que se 
busca é transparência da ação. (LOPES JUNIOR &ROSA, 2015, s/p). 

Por fim, segundo o artigo 13 da Resolução n.º 213 do CNJ, também será 

assegurada aos presos em decorrência de cumprimento de mandados de prisão 

cautelar ou definitiva a apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas, 

aplicando-se os procedimentos previstos na Resolução. Essa imposição se justifica 

para verificar se os direitos fundamentais do preso foram devidamente respeitados, 

se sua prisão é respaldada na legalidade, bem como se houve algum ato de maus-

tratos, lesão ou tortura (GONÇALVES, 2017). 

                                                             
14Artigo 5º da Constituição Federal de 1988: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. 
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Sendo assim, essas audiências possuem como finalidade o princípio da 

excepcionalidade, no qual a prisão cautelar deve ser tratada como a última punição 

atribuível ao caso. Na mesma perspectiva, Lopes Junior expõe: 

 

(...) a excepcionalidade deve ser lida em conjunto com a presunção de inocência, 
constituindo um princípio fundamental de civilidade, fazendo com que as prisões 
cautelares sejam (efetivamente) a ultima ratio do sistema, reservadas para casos 
mais graves, tendo em vista o elevadíssimo custo que representam. (grifos do 
autor) (LOPES, 2014, p. 817). 
 

Além disso, há a grande importância em cumprir os Tratados Internacionais 

ratificados pelo Brasil em há mais de vinte anos atrás, o efetivo combate a atos de 

tortura, prisões ilegais e a redução da superlotação das unidades prisionais. 

 

2.2 Contextualização histórica e implementação da audiência de custódia no 

Estado do Rio de Janeiro 

 

          Em 09 de abril de 2015, o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da 

Justiça e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, assinaram três acordos de 

cooperação técnica. Sendo um destes, o de fomentar e viabilizar a implantação do 

Projeto Audiência de Custódia no Brasil.  

Todavia, a primeira menção à audiência de custódia surgiu em 1966 com o 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, em seu artigo 9º, item 3: 

 

Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá 
ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra autoridade 
habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada 
em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de 
pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas 
a soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o 
comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos do 
processo e, se necessário for, para a execução da sentença. (BRASIL, 
1992). 

O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos somente foi assinado e 

promulgado pelo Brasil em 06 de julho de 1992. No mesmo sentido, a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da 

Costa Rica, escrita em 1969 e mundialmente conhecida como Pacto de São Jose da 
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Costa Rica, assinada pelo Brasil apenas em 06 de novembro de 1992, prevê em 

seus artigos 5º item 2 e 7º, item 5, respectivamente (GODOY, 2017). 

 
Art. 5º.  
(...) 
2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, 
desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser 
tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano.  
(...) 
Art. 7º. (...) 
5. 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.  

 

Com isso, possível observar que, desde muito tempo já existia a preocupação 

internacional na proteção dos direitos da pessoa presa definitivamente ou 

provisoriamente. No entanto, o Brasil postergou a implementação das audiências de 

custódias no país (GODOY, 2017). 

Após início das audiências de custódia pelo TJSP, o Supremo Tribunal Federal 

entrou com uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347, 

proposta pelo PSOL, que em sessão realizada no dia 9 de setembro de 2015, o 

Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu parcialmente cautelar solicitada na 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347, determinando: 

(...) aos juízes e tribunais que passem a realizar audiências de custódia, no 
prazo máximo de 90 dias, de modo a viabilizar o comparecimento do preso 
perante a autoridade judiciária em até 24 horas contadas do momento da 
prisão. Os ministros também entenderam que deve ser liberado, sem 
qualquer tipo de limitação, o saldo acumulado do Fundo Penitenciário 
Nacional para utilização na finalidade para a qual foi criado, proibindo a 

realização de novos contingenciamentos. 
 

Em seguida, no Senado Federal o Projeto de Lei nº. 554/2011 foi realizado para 

modificar o artigo 306 do Código de Processo Penal e implementar a audiência de 

custódia no Processo Penal Brasileiro. 

Muito embora não seja necessária a positivação dos direitos contidos nos 

acordos internacionais, a ausência de legislação nacional específica traz 

insegurança jurídica. Diante disso, em 14 de julho de 2016, o Senado aprovou em 

primeiro turno o projeto de lei do senado (PLS) nº 554/2011, que propõe a seguinte 

ementa: 
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Altera o § 1º do art. 306 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
(Código de Processo Penal), para determinar o prazo de vinte e quatro 
horas para a apresentação do preso à autoridade judicial, após efetivada 
sua prisão em flagrante(BRASIL, 2011). 

 
Logo após o início do Projeto Audiência de Custódia pelo CNJ, vários 

Tribunais de Justiça lançaram projetos objetivando o cumprimento dos requisitos 

impostos. Sendo certo que as audiências de custódia se encontram em diferentes 

graus de aplicabilidade em cada estado do país (GODOY, 2017). 

             O projeto principal ainda propõe a implantação de centrais alternativas penais, 

centrais de monitoramento eletrônico, centrais de serviços de assistência social e 

câmaras de mediação penal, que serão responsáveis por mostrar ao magistrado 

opções ao encarceramento provisório. O CNJ buscou mecanismos que viabilizassem 

tal proposta, comprometendo-se em fornecer apoio técnico e financeiro aos estados. 

Lançado em 6 de fevereiro de 2015, o CNJ lançou o projeto Audiência de 
Custódia, em São Paulo. No discurso, Lewandowski anunciou a intenção de 
levar o projeto a outras capitais. O DMF já discutiu a proposta em AM, MT, 
TO, PI, CE, DF, PB, PE, MG, ES, PR, SC, RJ e MA. No dia 9 de abril, o CNJ, 
o Ministério da Justiça e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) 
assinaram três acordos que têm por objetivo incentivar a difusão do projeto 
Audiências de Custódia em todo o País, o uso de medidas alternativas à 
prisão e a monitoração eletrônica. As medidas buscam combater a cultura do 
encarceramento que se instalou no Brasil. O primeiro acordo de cooperação 
técnica estabelece a “conjugação de esforços” para a implantação da 
audiência de custódia nos estados. O projeto busca garantir a rápida 
apresentação do preso em flagrante a um juiz para que seja feita uma 
primeira análise sobre a necessidade e o cabimento da prisão ou a adoção 
de medidas alternativas. O acordo prevê apoio técnico e financeiro aos 
estados para a implantação de Centrais de Monitoração Eletrônica, Centrais 
Integradas de Alternativas Penais e câmaras de mediação penal. Os recursos 
devem ser repassados pelo Ministério da Justiça aos 24 estados que 
implementarem o projeto audiência de custódia e também serão usados para 
a aquisição de tornozeleiras eletrônicas. O segundo acordo firmado pretende 
ampliar o uso de medidas alternativas à prisão, como a aplicação de penas 
restritivas de direitos, o uso de medidas protetivas de urgência, o uso de 
medidas cautelares diversas da prisão, a conciliação e mediação. As medidas 
alternativas à prisão podem ser aplicadas pelos juízes tanto em substituição 
à prisão preventiva, quando são chamadas de medidas cautelares, quanto no 
momento de execução da pena. O uso de tornozeleiras eletrônicas, o 
recolhimento domiciliar no período noturno, a proibição de viajar, de 
frequentar alguns lugares ou de manter contato com pessoas determinadas 
são alguns exemplos de medidas alternativas que podem ser aplicadas. O 
terceiro acordo tem por objetivo elaborar diretrizes e promover a política de 
monitoração eletrônica. Segundo informações do Departamento 
Penitenciário Nacional (Depen) do Ministério da Justiça, o monitoramento 
eletrônico é usado hoje em 18 estados da federação, principalmente na fase 
de execução da pena ou como medida protetiva de urgência. O acordo busca 
incentivar o uso das tornozeleiras em duas situações específicas: no 
monitoramento de medidas cautelares aplicadas a acusados de qualquer 
crime, exceto os acusados por crimes dolosos punidos com pena privativa de 
liberdade superior a quatro anos ou que já tiverem sido condenadas por outro 
crime doloso, e no monitoramento de medidas protetivas de urgência 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10652808/par%C3%A1grafo-1-artigo-306-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10652850/artigo-306-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
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aplicadas a acusados de crime que envolva violência doméstica e familiar 
contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com 
deficiência (CNJ, 2015). 

 

Em relação à implantação deste instituto no Estado do Rio de Janeiro, as 

Centrais de Audiências de Custódia foram instaladas na Capital do Estado em 

setembro de 2015, de acordo com a Resolução 29/2015, sendo realizadas no Fórum 

Central, no Centro do Rio. 

Contudo, somente em outubro de 2017, o serviço de audiências de custódia se 

expandiu para outras cidades no estado, havendo atualmente a realização das 

audiências de custódia em: (I) Campos, que acumula o atendimento do noroeste do 

estado; (II) em Volta Redonda, que atende à Região dos Lagos e o centro-sul 

fluminense, e em Benfica, que concentra 80% das audiências realizadas no estado do 

Rio de Janeiro e outros municípios (GANDRA, 2017). 

A expansão ocorreu devido à colaboração entre o TJRJ, a Secretaria Estadual 

de Administração Penitenciária (SEAP), o Ministério Público, a Defensoria Pública, a 

Polinter e a Secretaria de Estado de Saúde, informação fornecida pela Agência Brasil 

(GANDRA, 2017). 

Em outubro de 2017, a Central de Audiência de Custódia, em Benfica, começou 

a realizar as audiências de custódias aos sábados, domingos e feriados. Com isso, o 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro se tornou o pioneiro no país a levar presos em 

flagrante aos magistrados nos fins de semana e feriados (AMAERJ, 2018). 

 

2.3 A audiência de custódia como uma garantia constitucional 

 

As garantias constitucionais são instrumentos para assegurar o cumprimento 

dos direitos fundamentais da pessoa humana, direitos os quais são inerentes à pessoa 

humana e positivados dentro de um determinado Estado. É também o conjunto de 

direitos que a Lei Magna ou a Constituição de um país assegura aos seus cidadãos. 

É possível observar diversos aspectos que demonstram o status de garantia 

constitucional da audiência de custódia. Primeiramente, sobre a necessidade da 

condução do acautelado a autoridade judicial dentro de um prazo razoável, conforme 

disposto no artigo 7º, item 5, da Convenção Americana Sobre os Direitos Humanos 

dispõe.  
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Artigo 7º.  
(...) 
5. 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.  

 

Além disso, a audiência de custódia é um meio utilizado para evitar a prática 

de condutas abusivas pelo Estado, constatando se o preso sofreu algum tratamento 

abusivo, cruel ou desumano. Nessa perspectiva, o artigo 5.º, inciso III, da Constituição 

Federal de 1988, estabelece que "ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante".  

Dentre as garantias anteriormente elencadas, existem também a ampla defesa, 

a dignidade da pessoa humana e a presunção da inocência, conforme será discorrido 

a seguir.  

 

2.3.1 Princípios indutores aplicáveis as audiências de custódias 

 

Neste item, pretende-se apresentar um panorama geral a respeito das 

garantias constitucionais aplicáveis a audiência de custódia, subdividindo-se nos 

princípios da ampla de defesa, da dignidade da pessoa humana e da presunção de 

inocência.  

O princípio da ampla defesa está positivado na Constituição Federal de 1988, 

em seu artigo 5º, inciso LV, momento em que dispõe “aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Ainda, no inciso LXXIV do 

referido artigo estabelece que “(...) o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos”.  

Por sua vez, Guilherme de Sousa Nucci comenta acerca do princípio da ampla 

defesa: 

Ao réu é concedido o direito de valer de amplos e extensos métodos para se 
defender da imputação feita pela acusação. Encontra fundamento 
constitucional no art. 5º, LV. Considerado, no processo, parte hipossuficiente 
por natureza, uma vez que o Estado é sempre mais forte, agindo por órgãos 
constituídos e preparados valendo-se de informações e dados de todas as 
fontes as quais tem acesso, merece o réu um tratamento diferenciado e justo 
razão pela qual a ampla possibilidade de defesa se lhe afigura de vida pela 
força estatal (NUCCI, 2011, p.86).  
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A ampla defesa não significa que o acusado será sempre imune às 

consequências processuais. Neste princípio se encontra interligado a faculdade do 

acusado em se defender das acusações que estão sendo-lhe imputadas (AVENA, 

2015).  

O princípio da dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil, sendo elencado no artigo 1º, da Constituição Federal 

de 1988:  

Art. 1º: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos:  
(...)  
III - a dignidade da pessoa humana;  
(...)  

O conceito da dignidade da pessoa humana é um conceito histórico construído 

através do passar do tempo. Sendo assim, o mesmo é extremamente complexo 

construído numa diversidade de valores existentes na sociedade (LIMA, 2011). Ingo 

Wolfgang Sarlet conceitua a dignidade da pessoa humana: 

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva 
de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração 
por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 
complexo de direitos e deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto 
contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham 
a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 
humanos. (SARLET, 2007, p.62) 

O princípio da dignidade da pessoa humana deve ser sempre respeitado, visto 

que o mesmo serve como parâmetro para todo o ordenamento jurídico (SARMENTO, 

2004). 

A presunção de inocência surgiu para garantir o direito de defesa do acusado, 

para que o mesmo não fosse considerado como culpado antes do final da instrução. 

Com isso, a parte acusadora é quem precisa comprovar a culpa do réu e não o mesmo 

provar a sua inocência, conforme demonstra Antônio Magalhães Gomes Filho: 

Na verdade tal princípio veio como reação a todo um sistema processual 
repressivo pré-revolucionário, herdado do sistema primitivo das ordálias, 
onde o acusado já é alguém considerado culpado pela opinião pública, onde 
se impusesse ao imputado, durante o processo, ou mesmo após a verificação 
da insuficiência de provas, medidas de restrição à liberdade pessoal. Contra 
isso, ergueram-se as teorias iluministas que revelando uma preocupação 
humanística com os direitos do homem, partiam da constatação elementar de 
que ao processo criminal são submetidos tanto culpados como inocentes, de 
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sorte que à sociedade civilizada é preferível a absolvição de um culpado à 
condenação de um inocente (GOMES FILHO, 1991, p.11). 

O princípio da presunção da inocência está estabelecido na Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LVII, o qual indica que “ninguém será 

considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.  

Camargo (2010) aponta que a atual redação do inciso LVII do referido artigo da 

Constituição Federal foi a consequência de modificações e efetivas melhorias de 

versões anteriores. A primeira delas teve origem de um parecer da Subcomissão dos 

Direitos e Garantias Individuais, o qual dizia que: “Considera-se inocente todo o 

cidadão, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”. Contudo, a 

expressão “cidadão” não foi satisfatória, pois remetia a ideia de que o princípio 

somente era aplicável aos nacionais. Após alterações, prevaleceu uma versão robusta 

de mais técnica, idealizada pelo deputado José Ignácio Ferreira e posteriormente 

aprovada (CAMPELO, 2018). 
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CAPÍTULO III 

A EFETIVIDADE DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA IMPLEMENTADAS 

NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ATRAVÉS DA  

ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 

Apesar do instituto da audiência de custódia ser uma medida necessária para 

que o Brasil cumpra efetivamente a Constituição e os Tratados Internacionais de 

Direitos Humanos dos quais é signatário, apenas a sua implantação normativa não 

modifica o quadro crítico do encarceramento em massa existente no país.  

Mesmo com a análise da legalidade da prisão preventiva dos presos, os 

operadores de diretos, tais como os magistrados, continuam sendo pressionados pela 

opinião pública e pela classe política a aplicar demasiadamente as prisões cautelares, 

utilizando assim, formas para ampliar a fundamentação de garantia da ordem pública 

e os demais requisitos exigidos em lei para a aplicação e manutenção da prisão 

cautelar.  

Como foi explicitado anteriormente, a prisão cautelar não é de maneira alguma, 

um tipo de pena, devendo ser utilizada somente em casos excepcionais, o que 

demanda sempre uma motivação idônea para a sua manutenção. Nesse sentido, Aury 

Lopes Junior expõe:  

 

O simbólico da prisão imediata acaba sendo utilizado para construir uma 
(falsa) noção de ‘eficiência’ do aparelho repressor estatal e da própria justiça. 
Com isso, o que foi concebido para ser ‘excepcional’ torna-se um instrumento 
de uso comum e ordinário, desnaturando-o completamente. Nessa 
teratológica alquimia, sepulta-se a legitimidade das prisões cautelares 
(LOPES JÚNIOR, 2006, p. 210-211).  

 
Também nos dizeres de Lopes Junior& Rosa:  
 

É inconstitucional atribuir à prisão cautelar a função de controlar o alarme 
social, e, por mais respeitáveis que sejam os sentimentos de vingança, nem 
a prisão preventiva pode servir como pena antecipada e fins de prevenção, 
nemoEstado, enquanto reserva ética,pode assumir esse papel vingativo 
(LOPES JUNIOR& ROSA, 2015, p. 81). 

 

Assim, não se pode admitir ou aceitar o obsoleto discurso de que a decretação 

da prisão preventiva em sentido amplo é uma opção adequada para a diminuição da 

criminalidade, fortalecimento da segurança pública e a proteção dos direitos e dos 

civis.  
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O desenvolvimento de uma nova política criminal depende da coragem de 

magistrados, promotores, advogados, defensores e de todos os operadores do direito, 

para que assim sejam efetivamente aplicadas as medidas alternativas, que fujam da 

realidade corriqueira das prisões cautelares, e apontem para a valorização dos direitos 

humanos, e principalmente da dignidade da pessoa humana (BOTTINI, 2013). 

A percepção de que a prisão preventiva é a única maneira viável de proteger a 

sociedade e o processo e que as medidas alternativas seriam ineficientes no 

cumprimento de sua função, mostra a necessidade da modificação na própria 

essencialidade do encarceramento, havendo uma adoção do enfoque no seu caráter 

ressocializador, e não apenas punitivo (CARVALHO, 2018). 

Sendo certo que não é a aplicação da prisão cautelar que irá solucionar o 

problema da violência nas ruas, mas sim a adoção de políticas públicas de combate 

a violência desde o seu enraizamento e a tomada de decisões reais frente aos 

problemas atuais (RANGEL, 2013). 

 

3.1 Pesquisas estatísticas acerca das Audiências de Custódia realizadas pela 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro 

 

3.1.1 Primeiro relatório referente a implementação das audiências de custódia na 

Comarca de Campos dos Goytacazes 

 

O Conselho Nacional de Justiça incluiu entre os objetivos do projeto das 

Audiências de Custódia a coleta de dados estatísticos relativos à sua implementação 

para averiguação de toda a sua eficácia obtida (CNJ, 2015). É de extrema importância 

a coleta desses dados para a análise da efetividade das audiências de custódia no 

Estado do Rio de Janeiro e nos demais Estados.  

As audiências de custódia começaram a funcionar na Capital do Estado do Rio 

de Janeiro em 18 de setembro de 2015. Depois de dois anos, no dia 30 de outubro de 

2017, o projeto se expandiu, momento em que foram criadas mais duas Centrais 

responsáveis pela realização de tais audiências, sendo uma na Cidade de Volta 

Redonda e outra na Cidade de Campos dos Goytacazes, mais especificamente no 

Presídio Carlos Tinoco da Fonseca (DPERJ, 2018). 

Desde o início da implementação, os defensores públicos preenchem um 

questionário de atendimento ao preso para acompanhamento diário da realização 
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dessas audiências. A partir da análise dos referidos questionários, a Diretoria de 

Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça elaborou diversos relatórios, indicando o 

perfil dos réus atendidos pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e 

também resultados das prisões, registrando, além disso, ocorrências de tortura ou de 

maus-tratos (DPERJ, 2019). A partir dessas análises, foi realizado um estudo de tais 

pesquisas e questionários para a elaboração do presente trabalho. 

O primeiro relatório realizado referente à implementação das audiências de 

custódia na Comarca de Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro, foi 

referente aos dias 07 de novembro e 07 de dezembro do ano de 2017.  

O referido relatório reflete o estudo dos dados apresentados pelos defensores 

públicos através do preenchimento de um questionário próprio. Sendo certo que o 

endereço eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro somente foi 

utilizado para conferir o resultado e a capitulação do delito quando essas informações 

não foram devidamente preenchidas pelos próprios defensores (DPERJ, 2018). 

Em um primeiro momento, nota-se que em 20 dias de análise através do 

preenchimento desses questionários, foram realizadas em média, oito audiências de 

custódia por dia (DPERJ, 2018). 

A capitulação dos delitos que foram analisados pelas audiências de custódia 

em Campos dos Goytacazes difere bastante do que foi observado anteriormente na 

Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Todavia, se assemelha ao primeiro mês de 

realização de audiências de custódia da Comarca de Volta Redonda. Enquanto no 

município do Rio de Janeiro, os crimes mais praticados são furtos e roubos, em 

Campos dos Goytacazes e em Volta Redonda, os réus cometem na maioria das 

vezes, crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes (DPERJ, 2018). 

Os crimes relacionados ao tráfico de drogas são os que mais encarceram as 

pessoas às prisões no Brasil. Segundo informação fornecida pelo DEPEN, cerca de 

28% da população carcerária total é composta por indivíduos que cometeram crimes 

referentes ao tráfico de entorpecentes. Já os delitos cometidos contra a vida, os 

homicídios, representam cerca de 11% e por fim os roubos e furtos representam 9% 

das ocorrências (DEPEN, 2018). 

O tráfico de drogas no Estado do Rio de Janeiro é cada vez mais agravado pela 

crise social, econômica e pela falta de controle das autoridades públicas. (FRANCO, 

2018). 
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Uma pesquisa realizada pela ONG Observatório de Favelas, com sede no 

Complexo da Maré, mostrou o perfil e as possíveis motivações dos jovens inseridos 

na rede do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. De modo geral, o perfil já citado no 

decorrer do estudo se assemelhou ao perfil que também foi analisado pela ONG 

Observatório de Favelas. Sendo possível perceber que a principal motivação para o 

ingresso desses jovens se relaciona com a possibilidade de aumentar bruscamente 

seus recursos financeiros, os quais dificilmente iriam obter no mercado formal ou até 

mesmo no mercado informal. Muitos desses jovens também relataram que entraram 

para o caminho do tráfico devido a necessidade de suas famílias, ou seja, suas 

motivações estão relacionadas com sua própria subsistência e de seus familiares 

(FRANCO, 2018). 

Vale também ressaltar que cerca de 13% dos entrevistados relatou ter entrado 

para o tráfico antes mesmo de fazerem apenas 12 anos de idade. Sendo certo que o 

restante dos entrevistados relatou ter começado entre 13 e 15 anos de idade 

(FRANCO, 2018). 

Esses resultados reforçam a importância de um efetivo desenvolvimento de 

políticas preventivas voltadas para a infância e a adolescência e de iniciativas públicas 

que observem o contexto familiar e as classes mais vulneráveis (FRANCO, 2018). 

Já em relação ao índice de soltura nas audiências de custódia, o índice obtido 

na Comarca de Campos dos Goytacazes mostrou mais semelhanças com a Comarca 

da Capital. Sendo certo que entre o período analisado, registrou-se uma média de 

40% de casos de concessão de liberdade provisória no município do Rio de Janeiro, 

41,2% em Campos dos Goytacazes e 24% em Volta Redonda (DPERJ, 2018). 

Em relação às agressões e os maus tratos praticados durante a prisão em 

flagrante, 37,5% dos réus relataram ter sofrido agressões por ocasião da prisão. Entre 

estas, agressões físicas e também psicológicas.  Foram contabilizadas 41 respostas 

à pergunta: “Se o Defensor considera que as agressões sofridas caracterizam tortura” 

e por 29 vezes, os defensores responderam “sim”. O agressor mais indicado pelos 

acusados é o policial militar, tendo uma porcentagem de 90,74% (DPERJ, 2019). 

Quanto ao perfil social dos réus assistidos pela Defensoria Pública, o padrão 

de réus assemelha nas três regiões. Os réus são na maioria negros ou pardos, com 

baixo grau de escolaridade, que trabalham informalmente e praticaram crimes contra 

o patrimônio ou relacionados ao tráfico de entorpecentes previsto na Lei de 

11.343/2006, a Lei de Drogas (DPERJ, 2018). 
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Já em relação às mulheres acauteladas, a maioria analisada é jovem, com 

filhos, e que praticaram crimes sem violência, previstos na Lei 11.343/2006, na Lei de 

Drogas (DPERJ, 2018). 

Contudo, os juízes não têm seguindo e analisando a política de proteção dos 

filhos, de acordo com a recente alteração do Código de Processo Penal pela Lei 

13.257/2016, a qual determina a substituição da prisão preventiva pela domiciliar 

quando o agente acautelado for do sexo feminino e possuir algum filho de até doze 

anos incompletos (DPERJ, 2018). 

A Lei em comento tornou obrigatoriedade que os delegados verifiquem, assim 

que tiverem conhecimento da prática de infração penal, se o indivíduo preso possui 

filhos e quem é a pessoa responsável por cuidar dos mesmos, indicando e fazendo 

o registro referido no auto de prisão em flagrante (CASTRO, 2017), 

A Lei também acrescentou que deve constar no auto de prisão em flagrante, 

a idades dos filhos, a existência de alguma deficiência, o nome e o contato do 

responsável em cuidar dos filhos do acautelado (CASTRO, 2017). 

A novidade introduzida pela Lei 13.257/2016 modificou o disposto no Código 

de Processo Penal, permitindo que no momento da apreensão do preso, a 

autoridade competente, através da coleta de dados e estas informações, conclua a 

existência de filhos menores de indivíduo preso em situação de risco. 

Encaminhando, além disso, para o programa de acolhimento familiar ou institucional 

(CASTRO, 2017). 

Outra alteração importante realizada pela referida lei, diz respeito à prisão 

preventiva da indiciada gestante, pois anteriormente o Código de Processo Penal só 

permitia que o magistrado aplicasse a prisão domiciliar no lugar da prisão cautelar, 

em casos de gestantes, quando as mesmas tivessem atingido o sétimo mês de 

gravidez ou possuíssem uma gravidez de elevado risco. Todavia, com a alteração, 

essa substituição passou a ser feita a qualquer tempo, mesmo e independentemente 

do tempo mínimo de gravidez ou circunstância de risco, sendo esta, uma das 

importantíssimas alterações ocorridas no estatuto repressivo referido (CASTRO, 

2017). 

Contudo, mesmo com a vigência da nova Lei introduzida, a pesquisa realizada 

pela Defensoria constatou que cerca de 66% das mulheres que participaram das 

audiências de custódia na Comarca de Campos dos Goytacazes e afirmaram ter filhos 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/312611520/lei-13257-16
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
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até a idade referida continuaram acauteladas, não obtendo a liberdade mediante 

cumprimento das medidas cautelares referentes a prisão domiciliar (DPERJ, 2017). 

 

3.1.2 Segundo relatório referente a implementação das audiências de custódia na 

Comarca de Campos dos Goytacazes 

 

O segundo relatório realizado Defensoria Pública referente a implementação 

das audiências de custódia na Comarca de Campos dos Goytacazes, no Estado do 

Rio de Janeiro, foi referente as ocorrências da audiências de custódia entre os dias 

02 de janeiro e 31 de julho do ano de 2018 (DPERJ, 2019). 

Entre o período referido, 1.403indivíduos acautelados foram entrevistados 

pelos defensores públicos durante as audiências de custódia. E em 127 dias de 

análise, foram realizadas em média, 11 audiências de custódia por dia (DPERJ, 2019). 

Quanto à capitulação dada pela autoridade policial, cerca de 51,5% dos réus 

respondem por crimes referentes ao tráfico de entorpecentes, regulamentados pela 

Lei nº 11.343/2016, e 28,5% respondem por crimes contra o patrimônio. Sendo certo 

que desde o primeiro relatório realizado, o crime referido é o mais cometido nas 

regiões do norte e noroeste fluminense (DPERJ, 2019). 

Se compararmos o perfil dos casos que passaram pelas audiências de custódia 

em Campos dos Goytacazes com o perfil dos réus que passaram pela central de 

audiências de custódia da Capital do Estado do Rio de Janeiro, assim como o relatório 

anterior, é possível perceber uma diferença quanto aos crimes praticados, uma vez 

que na Capital do Estado do Rio de Janeiro os crimes mais praticados ainda 

continuam sendo os crimes patrimoniais, o furto e o roubo, já no norte fluminense, os 

a predominância é dos crimes previstos na Lei 11.134/2006 (DPERJ, 2019). 

Já em relação à liberdade provisória, esta foi concedida em apenas 28% do 

total de casos. De 85 mulheres que indicaram ter filhos, 69 afirmaram ter filhos de até 

12 anos de idade, contudo apenas 29 receberam a liberdade provisória e quatro 

obtiveram o benefício da prisão domiciliar (DPERJ, 2019). O que assim, como o 

relatório anterior, demonstra a ausência da preocupação dos magistrados em aplicar 

a política de proteção dos filhos, a qual foi alterada pela Lei 13.257/2016.  

Ademais, foi possível constatar em relação aos perfis dos acautelados, que 

70,6% dos réus que passaram pela audiência de custódia possuem apenas o ensino 

fundamental. Sendo que do total de casos, somente 54 réus responderam que 
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estudam. Quanto ao uso ou dependência de entorpecentes ilícitos, 51,6% réus 

afirmaram ser usuários de algum tipo de droga. Sendo maconha e cocaína, as drogas 

mais citadas. Em relação a primariedade dos acusados, 760 do total de réus eram 

primários (DPERJ, 2019). 

Importante ressaltar que a educação escolar que determinada sociedade 

possui reflete diretamente nos delitos cometidos, uma vez que o baixo grau de 

escolaridade provavelmente irá direcionar as pessoas ao cometimento de crimes 

(RODRIGUES & CACAU, 2018). 

Em relação à violência, as agressões e os maus tratos praticados durante a 

prisão em flagrante, 34% dos réus relataram ter sofrido agressões por ocasião da 

prisão. Entre estas, agressões físicas e também psicológicas. Foram contabilizadas 

132 respostas diante da pergunta: “Se o Defensor considera que as agressões 

sofridas caracterizam tortura” e por 113 vezes os defensores preencheram e 

responderam com o “sim”. O agressor mais indicado pelos acusados continua sendo 

o policial militar, tendo uma porcentagem de 89,6% (DPERJ, 2019). Resultado 

também obtido no relatório anterior.  

Diante disso, os dados demonstram que apesar da realização das audiências 

de custódia já abranger todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro, ainda é 

bastante frequente a quantidade de presos que relatam situações de violência por 

ocasião da prisão, além do elevado número prisões em flagrante convertidas em 

preventivas, o que afasta o objetivo e a finalidade das audiências de custódia, que 

dentre muitos, o de reduzir o número de presos provisórios, evitando que os mesmos 

passem pelos malefícios do encarceramento para que no final da instrução sejam 

soltos ou impostos penas restritivas de direitos, ou seja, penas alternativas as penas 

privativas de liberdade (DPERJ, 2019). 

 

3.2 Reflexos das audiências de custódia no Estado do Rio de Janeiro e suas 

possíveis causas 

 

A prisão é necessária e está prevista como uma espécie de penalização, 

utilizada para a prevenção geral de modo que o indivíduo acautelado não retorne a 

praticar condutas delituosas. Assim, a prisão é classificada como instrumento apto e 

necessário em defesa dos direitos da população, afastando do meio social o autor de 

crimes para posterior ressocialização e reintegração do mesmo (CNJ, 2015). 
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Cada vez mais ocorrem situações em que a prisão é utilizada demasiadamente 

para tranquilizar a opinião pública ou como um tipo de sanção. Contudo, com a 

implementação do instituto das audiências de custódia foi possível conter muitas 

prisões ilegais, arbitrárias e muitas vezes desnecessárias.  

De acordo com as pesquisas realizadas pela Defensoria Pública do Estado do 

Rio de Janeiro, muitos presos em flagrante ou por mandado de prisão foram soltos 

nas audiências de custódia. Todavia, muitas vezes, os operadores de direitos não 

observaram de fato as condições individuais dos acautelados. Por exemplo, mesmo 

com a Lei 13.257/2016, a qual alterou recentemente a política de proteção dos filhos, 

as mulheres que possuem filhos de até 12 anos de idade incompletos, em sua maioria 

ainda permaneceram presas. 

A pesquisa “quem somos – a magistratura que queremos”, publicada pela 

Associação dos Magistrados Brasileiros em fevereiro de 2019, mostrou que 37% dos 

juízes estaduais de primeiro grau entrevistados “discordam muito” que “a audiência 

de custódia é um importante mecanismo de garantia processual do acusado e que tal 

instituto deve ser aperfeiçoado”. Em relação aos magistrados de primeiro grau da 

esfera federal, o número foi de 35% de discordância. 

O que demonstra que o instituto analisado ainda não é totalmente aceito pelos 

próprios operadores de direito, sendo certo de acordo com as pesquisas e dados 

coletados, desde 2015, com as audiências de custódia, o cenário prisional melhorou, 

mas ainda é preciso uma aplicação mais empenhada e cuidadosa para que se diminua 

ainda mais essa população de presos provisórios, que deveriam ser tratados como 

inocentes até o transito em julgado. Além disso, com uma aplicação mais empenhada, 

haverá a contenção em relação às agressões e violências oriundas de agentes da lei 

no momento da prisão dos acusados.  

Na visão de Renato Pinto (2005), este árduo desafio contra os operadores 

jurídicos alienados, demonstra que maioria desses operadores ainda possui 

resistência contra mudanças no sistema penal e processual penal. Dessa forma, 

Leandro Cano e Mario Filho completam:  

 

Nesses novos momentos de Constituição cidadã, o juiz passa a ter uma 
enorme responsabilidade. Isso porque a lei não muda os comportamentos 
rapidamente. É a nossa prática diária, conforme formos permeando nossas 
decisões com esses novos fundamentos, que concretizamos as mudanças 
na sociedade, mudanças que, certamente, animarão novas mudanças, 
alimentando o processo evolutivo social (CANO & FILHO, 2016). 
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Essa aplicação falha das audiências de custódia também é um reflexo da 

cultura punitiva que se espalha pelo país. Ao contrário de se pensar em métodos que 

prendem mais, o foco do Estado e da sociedade deveria ser o de tomar medidas para 

que o sistema judicial se torne mais eficaz, haja a duração razoável do processo, 

sejam aplicadas políticas públicas para tratar os problemas sociais e estruturais desde 

a raiz (BALAN, 2019). Nesse contexto, expõe Demarchi:  

 
Num país onde o preso não perde somente a liberdade, mas também a sua 
dignidade, frente aos abusos cometidos pelo poder punitivo, o operador do 
Direito deve estar comprometido com a garantia dos direitos do cidadão, sem 
perder de vista que está lidando com um dos mais importantes direitos: a 
liberdade. Esta somente pode ser restringida nas hipóteses em que seja 
imprescindível em razão da ausência de outra forma de punição pelo delito 
praticado (DEMARCHI, 2008, s/p). 

 

Os presídios brasileiros encontram-se superlotados, não existindo 

infraestrutura para controlar o sistema. Não existe a separação dos presos por 

natureza do crime, antecedentes criminais, escolaridade ou periculosidade15. O que 

ocasiona mais violência dentro das grades e demonstra que o Estado obsoleto não se 

preocupa no retorno do preso para a sociedade e sim apenas com o encarceramento 

e a marginalização. Sendo certo que com a falta de infraestrutura e organização 

prisional as facções cada vez mais tornam-se fortes e maiores, contribuindo para o 

aumentado do crime organizado dentro dos presídios e também nas comunidades 

mais pobres do país (RODRIGUES & CACAU, 2018). 

A política pública criminal e a justiça brasileira não podem esquecer que toda 

prisão cautelar não deve ser utilizada como uma forma de execução antecipada da 

                                                             
15 Art. 5º da Lei de Execução Penal: “Os condenados serão classificados, segundo os seus 
antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal”. 
(...) 
Art. 84 da Lei de Execução Penal: “§ 1º Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os 
seguintes critérios: I - acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados; II - acusados 
pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; III - acusados pela 
prática de outros crimes ou contravenções diversos dos apontados nos incisos I e II; § 3º Os presos 
condenados ficarão separados de acordo com os seguintes critérios: I - condenados pela prática de 
crimes hediondos ou equiparados; II - reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos 
com violência ou grave ameaça à pessoa; III - primários condenados pela prática de crimes 
cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; IV - demais condenados pela prática de outros 
crimes ou contravenções em situação diversa das previstas nos incisos I, II e III; § 4º O preso que 
tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos 
ficará segregado em local próprio. 
 



46 
 

pena e que não adianta expor os réus aos problemas de infraestrutura do sistema 

prisional que ferem diretamente a dignidade da pessoa acautelada, pois ao invés de 

ocorrer a redução da criminalidade, sem um tratamento estrutural desde o início, o 

preso irá apenas retornar a uma vida criminosa, impedindo a ressocialização do 

mesmo e deixando de contribuir para a promoção da segurança pública e proteção 

dos civis (DEMARCHI, 2008).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo visou analisar os efeitos e a aplicação das audiências de 

custódia no Brasil, especialmente no Estado do Rio de Janeiro, na Comarca de 

Campos dos Goytacazes, comarca a qual é responsável pela realização das 

audiências de custódia em toda a região noroeste e norte fluminense.  

No decorrer do trabalho foram analisadas as características e os prováveis 

motivos do alto e demasiado encarceramento em massa no país, além de indicar 

possíveis soluções e institutos os quais poderiam ser utilizados para a redução real e 

efetiva da criminalidade. Dentre os quais, o instituto da audiência de custódia.  

As audiências de custódia encontram amparo no Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos e no Pacto de São José da Costa Rica. Estas audiências 

foram implementadas por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça em 06 de 

fevereiro do ano de 2015, por meio da Resolução de nº 213 do referido Conselho, 

inserindo tal instituto no ordenamento jurídico pátrio. 

O referido instituto é responsável pela apresentação pessoal do indivíduo preso 

em flagrante ou por mandado de prisão a uma autoridade competente, a qual seja um 

juiz, no prazo de 24 horas. Com sua implementação, foi possível ajustar o processo 

penal brasileiro aos tratados internacionais de direitos humanos os quais o Brasil é 

signatário, além de uma maior prevenção e o combate da tortura e maus tratos 

oriundos dos agentes da lei, evitando assim, prisões arbitrárias e/ou desnecessárias 

(PAULA, 2017). Porém, importante ressaltar que durante a realização dessas 

audiências, o juiz não deve avaliar o mérito da prisão, ou seja, a ocorrência de um 

delito ou a ausência deste. 

Além disso, foi possível observar que estas audiências inovam ao garantir o 

contato pessoal do preso com o magistrado sem demora, pois antes da 

implementação dessas audiências no sistema processual penal brasileiro, o réu só 

conseguia de fato encontrar-se com o juiz ao final do processo, momento em que 

ocorria a audiência de instrução e julgamento. Na maioria dos casos, os acautelados 

sequer encontravam-se com o seu Defensor Público, quando os mesmos não 

possuíam advogado particular constituído.  

O instituto também é capaz de tutelar os direitos fundamentais inerentes ao 

indivíduo preso, humanizando o processo penal e limitando o poder punitivo estatal. 
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Contudo, para as audiências de custódia serem instaladas corretamente e atingirem 

os objetivos a que se destinam, estas demandam uma reestruturação da justiça 

criminal brasileira e a aplicação de políticas públicas.  

A reestruturação da justiça brasileira e a concreta prevenção da criminalidade 

dependem principalmente da aplicação de políticas públicas eficazes. Como por 

exemplo, um maior cuidado com a educação de base e saúde, uma organização 

planejada prisional e a aplicabilidade de medidas alternativas ao uso desenfreado do 

encarceramento. 

O encarceramento desenfreado e quase isento de critério transformou o 

sistema prisional brasileiro em um grande fardo para o orçamento e organização do 

Estado. Como consequência, a condição de vida dos presidiários foi se tornando 

cada vez mais precária e a sociedade começou a agir sob uma perspectiva e um 

olhar extremamente punitivista. Promovendo, inclusive, a manutenção da 

desigualdade social diante da ausência de amparo das classes mais vulneráveis.  

A prisão começou a ser utilizada como objeto de formação da opinião pública 

e o Estado através das mídias sociais passou a usufruir do medo para criar uma 

percepção de que a segurança pública é criada através da superlotação dos 

presídios e a prisão do indivíduo preso em flagrante a “qualquer custo”.  

Lopes Júnior acredita que na prática, o acusado acaba estando em situação 

semelhante e até mesmo análoga a figura de um indivíduo já condenado, pois as 

prisões cautelares acabam desempenhando um papel o qual é o de proporcionar a 

ilusão de justiça instantânea para apenas confortar a opinião pública (LOPES JR., 

2013, p. 801). 

Tontini também colabora com o pensamento de Lopes Júnior, expondo que 

existe grande interferência da mídia nas questões relacionadas à violência do Brasil, 

pois a mídia espalha e reforça uma forma vingativa de punir. A população acaba 

aclamando por mais rigor penal, leis duras e sentenças mais severas. Não existindo 

execução penal com benefícios e sim apenas com penalidades. Esta crescente onda 

punitivista vende uma forma aparentemente eficiente de solucionar o problema da 

criminalidade e reforça a noção de que o direito penal e o direito processual penal não 

se aplicam ao “cidadão de bem”  (TONTINI, 2019). 

Assim, diante do atual cenário prisional brasileiro, também analisou-se as 

pesquisas realizadas pela Defensoria Pública acerca da implementação das 

audiências de custódia no Estado do Rio de Janeiro, mais especificamente na 

https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/09/08/o-que-esta-por-tras-do-termo-cidadao-de-bem-usado-pelos-presidenciaveis.htm
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Comarca de Campos dos Goytacazes. Com isso, foi explorada a atuação do referido 

órgão, obtendo o resultado de que o instituto da audiência de custódia é primordial 

para a mudança da política criminal brasileira, mas para a efetivação do mesmo é 

necessário investimentos e mudanças que possam combater as raízes dos 

problemas econômicos e também sociais. Além da conscientização da população 

brasileira, que com o passar do tempo cada vez mais encontra-se com um olhar mais 

punitivista.   
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