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RESUMO 

 

  

Esta dissertação consiste em uma pesquisa etnográfica, cujo objetivo é a descrição da prática 

judiciária concretizada nas audiências de custódia realizadas no município do Rio de Janeiro. 

Desde setembro de 2015, as pessoas presas em flagrante na capital fluminense são 

encaminhadas a essas audiências na qual são apresentadas, pessoalmente, a um juiz, um 

promotor, um defensor ou advogado e um servidor público do Tribunal de Justiça. Após ouvir 

as alegações do promotor e do defensor ou advogado, o juiz deve decidir se a pessoa presa em 

flagrante aguardará o transcorrer do processo presa ou em liberdade provisória. Quando da 

aprovação pelo Conselho Nacional de Justiça, uma das principais motivações para a 

realização das audiências de custódia era a expectativa de que o encontro da pessoa presa com 

os profissionais que integram o sistema judicial contribuísse para uma apreciação mais 

cuidadosa acerca da real necessidade de decretação da prisão preventiva, bem como para a 

redução dos casos de violência policial. Trata-se, portanto, de um pretenso mecanismo de 

accountability a ser instrumentalizado pelo poder judiciário. A partir de relatos dos meus 

interlocutores e da observação de diálogos e cenas protagonizadas em pouco mais de 150 

audiências, proponho reflexões acerca desse pretenso mecanismo de transformação. Ao 

observar as sensibilidades jurídicas e morais presentes naquelas cenas foi possível perceber 

que o modelo proposto está sendo re-significado pelos atores, se distanciando de sua proposta 

original. Por isso, nesse trabalho busquei apresentar uma análise crítica, tomando por 

referência o modo como os profissionais produzem significados e se relacionam com uma 

novidade processual que incide sobre suas atividades.  

 
 
 

 

Palavras-chave: Audiência de Custódia. Sensibilidades Jurídicas e Morais. Representações.  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 

 
 

This dissertation consists of an ethnographic research, whose objective is the description of 

the judicial practice concretized in custody hearings held in the city of Rio de Janeiro. Since 

September 2015, persons arrested in the flagrant capital of the state of Rio de Janeiro are 

referred to these hearings in which they are personally presented to a judge, prosecutor, 

advocate or lawyer and a public servant of the Court of Justice. After hearing the allegations 

of the prosecutor and the counsel or counsel, the judge must decide whether the person 

arrested in flagrantee will wait for the arrest or provisional release. Upon approval by the 

National Council of Justice, one of the main reasons for conducting custody hearings was the 

expectation that the person's meeting with the professionals in the judicial system would 

contribute to a more careful assessment of the actual need for a decree pre-trial detention, as 

well as to reduce cases of police violence. It is, therefore, a supposed accountability 

mechanism to be used by the judiciary. From the reports of my interlocutors and the 

observation of dialogues and scenes carried out in just over 150 audiences, I propose 

reflections on this alleged mechanism of transformation. By observing the legal and moral 

sensibilities present in those scenes it was possible to perceive that the proposed model is 

being re-signified by the actors, distancing themselves from their original proposal. Therefore, 

in this work I tried to present a critical analysis, taking as reference the way in which 

professionals produce meanings and relate to a procedural novelty that focuses on their 

activities. 

 

 

 
 
Keywords: Custody Hearings. Legal and moral sensitivities. Representations 
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INTRODUÇÃO  
 

  

Esta dissertação consiste em uma pesquisa etnográfica, cujo objetivo é a descrição da 

prática judiciária concretizada nas audiências de custódia realizadas no município do Rio de 

Janeiro. A obrigatoriedade da apresentação de uma pessoa presa em flagrante a um juiz visa 

adequar as normas relativas à prisão em flagrante no processo penal brasileiro aos Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos; mais especificamente ao Pacto Internacional Sobre 

Direitos Civis e Políticos (PIDCP), de 1966 e a Convenção Americana de Direitos Humanos 

(CADH), conhecida como Pacto de San Jose da Costa Rica, de 1969. Ambos estão 

internalizados no ordenamento jurídico brasileiro por meio dos Decretos 592/92 e 678/92, 

respectivamente. 

 

Estabelece o art. 9.3 do PIDCP da Organização das nações Unidas (ONU), de 1966:  

3. Todo o indivíduo preso ou detido sob acusação de uma infração penal será 
prontamente conduzido perante um juiz ou uma outra autoridade habilitada 
pela lei a exercer funções judiciárias e deverá ser julgado num prazo 
razoável ou libertado (BRASIL, 1992a).  

 

 

No mesmo sentido, o art. 7.5 da CADH estabelece:  

 

5. Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à 
presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções 
judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em 
liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser 
condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo 
(BRASIL, 1992b). 

 

Vale esclarecer que segundo o parágrafo §3º, do artigo 5º da Constituição Federal, 

alterado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, os tratados internacionais sobre direitos 

humanos que forem aprovados segundo o rito das emendas constitucionais terão status 

análogo a elas. Quanto aos tratados incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro antes 

dessa emenda, que é o caso dos acima citados, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem 

reiteradamente reconhecido que tais convenções têm status supralegal, ou seja, apesar de 

estarem abaixo da Constituição Federal, estão acima de todo o restante ordenamento jurídico 

infraconstitucional, podendo-se falar em controle de convencionalidade das leis 

infraconstitucionais brasileiras que estão em desacordo com aquelas. Nesse sentido, vários 
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grupos ligados à proteção de direitos humanos e boa parte da doutrina jurídica nacional 

postulava a necessidade de a legislação nacional se adequar a tais normas internacionais 

(CRUZ, 2011, p. 124; CARVALHO, 2006, p. 178; CHOUKR, 2009; LOPES JÚNIOR, 

2012). 

Apesar da previsão em tratados internacionais ratificados e incorporados ao 

ordenamento jurídico, apenas em 2011 o primeiro projeto de lei objetivando implementar as 

audiências de custódia no ordenamento processual penal brasileiro foi apresentado, o PLS 

554/2011. Compulsando o site do Senado Federal, pode-se verificar que o referido projeto foi 

aprovado no dia 30 de novembro de 2016, tendo em seguida sido encaminhado à Câmara dos 

Deputados, que, por decisão de sua mesa diretora, determinou o apensamento do mesmo 

(agora PL nº 6.620/2016) ao projeto que trata da reforma geral do código de processo penal 

(PL nº 8.045/2010), o que significa que a regulamentação legal das audiências de custódia 

ainda deve levar algum tempo para ser deliberada.  

Sem prejuízo da inércia legislativa, o Supremo Tribunal Federal teve oportunidade 

de se manifestar sobre as audiências de custódia em duas ocasiões. A primeira ocorreu quando 

a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL) ajuizou uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) contra o Provimento Conjunto 03/2015, da Presidência e 

Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), argumentando a 

inconstitucionalidade de o mesmo ter regulamentado a audiência de apresentação do preso 

após sua prisão em flagrante.  

A ADEPOL argumentou que o TJSP teria extrapolado seu poder regulamentar e 

infligido norma constitucional que determina ser competência da União a edição de leis 

processuais penais. O STF julgou improcedente a ação, entendendo que é constitucional que o 

Tribunal de Justiça regulamente diretamente a norma prevista em tratado internacional já 

internalizado pelo ordenamento jurídico pátrio, o que conferiu legitimidade ao projeto piloto 

das audiências de Custódia lançado pelo TJSP em fevereiro de 2015. 

Outra importante ação analisada pelo Supremo Tribunal Federal foi Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade 

(PSOL), que questiona acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal, da 1ª Região1, no 

                                                 
1 O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com sede em Brasília, tem sob sua jurisdição o Distrito Federal e os 
estadosdo Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, MatoGrosso, MinasGerais, Pará, Piauí, Rondônia, 
Roraima e Tocantins. 
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julgamento do Habeas Corpus, em que foi denegada a ordem de soltura, sob o fundamento de 

que o ordenamento jurídico brasileiro não contempla o instituto da audiência de custódia. 

Em suma, a ADPF ajuizada pelo PSOL questiona as condições desumanas a que são 

submetidos os presos brasileiros, postulando o reconhecimento do estado de coisas 

inconstitucional relativamente ao sistema penitenciário nacional e a adoção de providências 

quanto à violação do direito dos presos. Ao apreciar o pedido liminar, o STF reconheceu a 

falência do sistema prisional brasileiro, determinando que todos os Estados regulamentassem 

e implantassem os procedimentos necessários à realização das audiências de custódia, no 

prazo de 90 (noventa) dias. 

A partir da postura adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dessas 

duas ações, nota-se que o Poder Judiciário já vinha adotando posicionamento no sentido de 

referendar a necessidade da implementação das audiências de custódia no Brasil. Finalmente, 

em 15 de dezembro de 2015, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a resolução nº 

213/2015, que regulamenta a realização das audiências de custódia em todo o território 

nacional. Estas tornaram-se obrigatórias no prazo de 90 (noventa) dias a partir de sua entrada 

em vigor - em 01 de fevereiro de 2016 -, de modo que os estados da Federação 

gradativamente foram aderindo à efetivação da implantação do projeto audiências de custódia.  

De acordo com Ávila (2016), a obrigatoriedade da imediata apresentação da pessoa 

presa ao juiz possui sete finalidades básicas:  

(i)   estabelecer um mecanismo de fiscalização judicial imediata de eventuais 

arbitrariedades praticadas no curso da detenção;  

(ii)   assegurar a possibilidade de autodefesa quanto aos fatos investigados, 

oferecendo-se ao preso um espaço de maior liberdade para dar sua versão dos 

fatos, longe da eventual restrição à sua liberdade de se manifestar que poderia 

existir no ambiente policial;  

(iii)  assegurar possibilidade de autodefesa quanto à decisão judicial de manutenção 

da prisão em flagrante;  

(iv)  concretizar o sistema acusatório em relação à ação penal cautelar, criando um 

mecanismo que torne rotina o requerimento de aplicação de medida cautelar 

pelo Ministério Público;  
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(v)  instrumentalizar o contraditório técnico de defesa antes da decisão judicial 

sobre a aplicação da prisão preventiva;  

(vi)   estabelecer um mecanismo obrigatório de revisão judicial da necessidade de 

manutenção da detenção efetuada pela Polícia (em um quadro acusatório) e  

(vii)  concretizar a garantia constitucional de assistência jurídica efetiva ao preso, 

tornando rotina o contato do defensor com seu cliente. 

 

As motivações que mais têm sido comentadas para a realização destas audiências são 

as enumeradas nos itens i e vi, tratando-se de reivindicações antigas de grupos ligados à 

proteção e defesa dos direitos humanos.  O estabelecimento de um mecanismo de fiscalização 

judicial imediata de eventuais arbitrariedades praticadas no curso da detenção é uma forma de 

tentar garantir a integridade física do preso, com maior rigor na aferição dos casos de abusos 

praticados pelas instituições policiais, possuindo tanto a função preventiva quanto a função de 

responsabilização pelos desvios policiais. 

Em suma, presume-se que os policiais se intimidam, deixando de praticar atos de 

violência e tortura quando sabem que aquele flagranteado será apresentado à figura de um 

juiz, para quem poderá relatar eventuais arbitrariedades e falar de possíveis agressões 

ocorridas durante a prisão. Por outro lado, ao menos em tese, isso facilitaria também a 

responsabilização de policiais por abusos praticados, até pela maior facilidade de visualização 

de eventuais marcas físicas e possibilidade de realização de exame pericial.  

Outro grande mote para a implementação das audiências de custódia está ligado à 

necessidade de diminuição dos alarmantes índices de encarceramento no Brasil. Ao menos em 

tese, a instrumentalização de uma decisão judicial mais criteriosa na conversão da prisão em 

flagrante em preventiva acarretaria uma diminuição dos casos de presos ditos provisórios, 

encarcerados em decorrência das chamadas prisões cautelares, ou seja, que ainda não 

receberam condenação definitiva2. 

Ante essas considerações sobre a localização ocupada por essas audiências no cenário 

jurídico criminal, se observa que elas representam uma tentativa de controle das violências 

resultantes da ação do sistema criminal (REIS SILVA, 2017). Trata-se, portanto, de um 

                                                 
2O censo do sistema prisional aponta que mais 58% da população carcerária do Rio de Janeiro é composta de 
presos provisórios. Fonte: SIPEN/SEAP. Dados coletados até março de 2018. Disponível em 
http://gmf.tjrj.jus.br/censo-sistema-prisional. Acesso em 07/03/2018. 
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pretenso mecanismo de accountability para a garantia de direitos fundamentais do preso, de 

controle de abusos do poder estatal e de enfrentamento da cultura do encarceramento.  

Como explica Almeida (2012), esse termo não possui tradução exata para a língua 

portuguesa; geralmente é associado à ideia de responsabilização, no sentido de que as 

instituições públicas e seus agentes devem prestar contas de seus atos, o que decorre da 

delegação de poder que recebem dos governados. A prestação de contas, dessa forma, 

funcionaria como um mecanismo para assegurar que o Estado efetive suas políticas públicas 

dentro dos limites da lei.  

A autora lembra, ainda, que, em sentido amplo, a accountability é definida como a 

obrigação dos agentes públicos de responder por seus atos a instâncias internas ou externas, 

de modo que os debates sobre as novas formas de democracia consideram a existência de 

eficientes mecanismos de prestação de contas como critérios de aferição da boa democracia. 

(ALMEIDA, 2012).   

Kant de Lima (2004) lembra, entretanto, que o devido controle nesse modelo 

pressupõe que as regras sejam internalizadas pelos indivíduos. Ao analisar o papel atribuído 

às estatísticas no sistema judiciário criminal brasileiro, o autor sugere que: 

 

Neste processo, nota-se a força de um fenômeno crucial para a organização 
do modelo de justiça criminal e que se opõe à incorporação da transparência 
e publicidade dos atos burocráticos tomados no âmbito das instituições que 
compõem o sistema acima citado. Trata-se do segredo embutido na arte de 
governar e distribuir justiça (p.34-35). 
 

 

Ainda analisando o procedimento criminal de produção da verdade no Brasil, Kant 

de Lima (1997) conclui que os mesmos não nascem de uma negociação, mas, ao contrário, se 

fundam na tentativa contínua de descobrir uma pretensa verdade em prol de uma desejada 

harmonia social, que deve ser garantida por uma espécie de suspeição sistemática, ora 

exercitada pelas autoridades policiais, ora por serventuários da justiça, ora por juízes. 

Por outro lado, o antropólogo identifica a existência de uma ambiguidade implícita 

no sistema, que resulta no uso alternado e alternativo de várias lógicas judiciais, que assumem 

os procedimentos de produção da verdade no processo penal, o que acarreta uma desconfiança 

sistemática entre os próprios operadores do sistema: 

O sistema brasileiro, ao enfatizar distintas lógicas em procedimentos 
judiciários hierarquizados diferentemente, incentiva a competição interna 
pela “melhor” verdade e termina por produzir uma progressiva 
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desqualificação de um sistema sobre o outro. Assim, os conflitos não tendem 
a ter solução consensual, pois as diferentes verdades foram produzidas de 
acordo com diferentes critérios de validade, todos legítimos diante do 
próprio sistema. O que os une, então, não é a lógica comum da produção da 
prova, mas o “ethos” da suspeição e da punição sistemática – ou do 
perdão/absolvição dos acusados – cujas “intenções” acabam por valer mais 
que seus atos. Em consequência, desqualificam-se, reciprocamente, os 
operadores do sistema, rotulando-se reciprocamente, por exemplo, de 
advogados “de porta de cadeia”, aqueles especialistas em negociações com a 
polícia; de “advogados de foro”, aqueles especialistas nos procedimentos, na 
maioria informais, dos cartórios do foro, onde se julgam os crimes 
profissionais; em “advogados de júri”, também versados no trato dos 
cartórios do júri mas, principalmente, treinados na representação e na 
mentira pública, na sustentação da versão de seus clientes durante o duelo, 
ou ordálio, do júri brasileiro. O mesmo ocorre entre promotores e juízes, 
cada um a “defender” ou a “atacar” o sistema de produção da verdade que 
não lhe convence. Mais dramática, no entanto, é a situação da polícia: 
encarregada de descobrir a verdade além de qualquer dúvida, expressa na 
confissão, vê suas descobertas, validadas pela forma da inquirição a que está 
submetida, serem derrubadas quando submetidas, posteriormente, aos 
critérios do processo judicial, ou do júri. 

 

Desse modo, tão importante quanto analisar as audiências sob a perspectiva dos 

possíveis impactos por elas causados no sistema criminal é perceber também que as mesmas 

estão inseridas dentro de lógicas judiciárias há tempos presentes na nossa cultura jurídica. Isso 

pode ser a chave para entender possíveis resistências a internalizações de propostas prescritas 

pelo projeto audiências de custódia, o que pode dificultar ou mesmo impossibilitar as 

tentativas de accountability nelas contidas. 

Delimitando o objeto desta pesquisa, é preciso dizer que, até setembro de 2015, o 

procedimento adotado nos casos de prisão em flagrante no município do Rio de Janeiro 

consistia basicamente no encaminhamento da pessoa presa pelo policial que efetuara a prisão 

à uma delegacia de polícia civil, onde é elaborado o denominado auto de prisão em flagrante 

(APF).   

Nesse documento são anexados vários outros tais como laudos, lista de pertences, 

descrição da arma utilizada no crime, entre outros. Consta no mesmo, também, os dados 

pessoais da pessoa presa - por exemplo, nome, profissão e endereço -, como também os 

registros narrativos dos policiais que efetuaram a prisão, além do próprio flagranteado, o qual 

pode optar por permanecer em silêncio. Algumas vezes, pode constar os relatos de outras 

testemunhas que tenham presenciado o fato. Digo outras, porque o policial que efetiva a 

prisão, normalmente um policial militar cuja função é o policiamento ostensivo, é considerado 
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testemunha da prisão efetuada, não sendo obrigatório o depoimento de outras pessoas que 

tenham presenciado o fato.  

Esse conjunto de documentos era encaminhado a um juiz de direito, que tinha acesso, 

em 24 (vinte e quatro) horas, ao auto de prisão em flagrante assinado pelo delegado de 

polícia. Uma vez de posse do documento, o juiz decidia, de dentro do seu gabinete, se aquela 

pessoa seria mantida presa ou se seria concedida sua liberdade provisória. 

Em setembro de 2015, no entanto, o Tribunal de Justiça de Rio de Janeiro (TJRJ) 

introduziu uma mudança significativa, implementando a realização das audiências de custódia 

no âmbito desse estado por meio da Resolução TJ/OE/RJ nº 29/2015, DJERJ DE 26.08.2015, 

que posteriormente sofreu alterações promovidas pela Resolução TJ/OE/RJnº32/2015.  Com 

isso, de modo diverso do que era feito, a pessoa presa em flagrante passou a ser levada 

diretamente ao fórum para ser apresentada, pessoalmente, a um juiz de direito. Este, diante 

das informações colhidas na audiência de custódia (na qual devem ser ouvidos a pessoa presa, 

o Ministério Público e a Defensoria Pública ou advogado particular, se for o caso), deve 

decidir se o detido aguardará o transcorrer do processo presa preventivamente ou em 

liberdade provisória.   

Assim, essas audiências constituem um cenário com novas atividades dos atores do 

sistema de justiça criminal, propiciando uma interessante oportunidade de aprofundamento 

das reflexões sobre as representações que o norteiam. Dessa forma, considerando o advento 

das audiências de custódia no contexto jurídico criminal brasileiro e os possíveis (re) arranjos 

e efeitos provenientes de sua implementação, nessa dissertação eu proponho analisá-las 

empiricamente, a partir das práticas e representações dos atores no seu cotidiano.  E o faço 

através da articulação dos seguintes eixos:  

i) Análise do espaço em que as audiências estão inseridas. A descrição do ambiente 

judicial é indispensável para situar o trabalho, servindo tanto para reproduzir meu acesso 

etnográfico ao campo, como para explicitar aspectos físicos e simbólicos que reflitam as 

práticas judiciárias nele materializadas.  

ii) Análise dos documentos preparatórios das decisões judiciais, bem como dos 

diferentes papéis sociais executados pelos sujeitos da cena judiciária. A descrição dessas 

funções e das narrativas operadas pelos atores é essencial para a compreensão do que as 

audiências de custódia representam dentro da estrutura do sistema jurídico repressivo.  
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iii) Análise das formas de agir dos diferentes operadores jurídicos no espaço judicial 

destinado às audiências. Embora os personagens da cena judiciária representem diferentes 

órgãos, é a partir do panorama das ações em conjunto que se pode revelar o modo pelo qual as 

atividades cotidianas praticadas naquele campo acabam produzindo o direito na prática.  

A dissertação, assim, se centra, precipuamente, na observação, descrição, análise e 

explicitação das práticas e discursos dos atores responsáveis pala concretização desse 

procedimento judicial, mostrando como ocorre sua efetivação na rotina do Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro. 

Nesse passo, um esclarecimento introdutório é importante. Mais que questionar o 

impacto causado pela implementação das audiências de custódia na possível redução do 

encarceramento e no número de violência policial, esta pesquisa se volta à observação das 

práticas e discursos operacionalizados pelos atores responsáveis por sua condução e suas 

possíveis decorrências.  A partir dessa premissa, a dissertação se dividirá em três capítulos, 

que articulam os objetivos da pesquisa: i) o cenário; ii) o roteiro, o texto e os atores e iii) as 

cenas. 

 No primeiro capítulo, denominado o cenário, apresento o lugar e o universo da 

pesquisa, situando o espaço judicial e descrevendo meu acesso etnográfico ao campo das 

audiências, bem como a metodologia da qual me valho para o desenvolvimento do trabalho. 

Este capítulo inicial se centra na descrição do lugar em que as audiências são realizadas e 

como ele encerra aspectos de natureza simbólica acerca das relações sociais que nele se 

desenvolvem. Esclareço, ainda, as técnicas utilizadas na construção dos dados que constituem 

a dissertação, bem como teço algumas considerações reflexivas sobre as mesmas e como elas 

contribuem para analisar o campo das audiências de custódia como um terreno constituído por 

práticas que, ao mesmo tempo, representam e dão forma à atividade judicial nelas 

desenvolvida. 

No segundo capítulo, denominado o roteiro, o texto e os atores, descrevo a rotina das 

audiências e rastreio o documento que da base às decisões judiciais, de modo que se possa 

pensar nos instrumentos que os profissionais dispõem quando da realização das audiências e 

de que maneira esses instrumentos são recepcionados e utilizados na prática pelos atores.  

Além de descrever o local e o documento essencial para o desenvolvimento das ações no 

campo das audiências, verifico como ocorrem as práticas dos profissionais ali atuantes, a 

partir das atividades e funções desenvolvidas pelos atores, suas práticas e representações. 



 
 

22 
 

Após descrever o local, rastrear os documentos e verificar as funções dos atores, 

chegamos à ação na sala de audiências. No terceiro capítulo, denominado as cenas, procuro 

descrever as audiências de custódia, tecendo uma descrição dos elementos que a constituem, 

sobretudo explicitando o que está por trás daquela cena, destacando aspectos que parecem 

escamoteados pela naturalização do modo de condução do trabalho ali realizado. Para tanto, 

proponho sua compreensão a partir da descrição de alguns casos por mim presenciados nas 

audiências, tomando por base as implicações práticas dos modos pelos quais os profissionais 

desempenham suas atividades. 
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1. O CENÁRIO 

 

1.1. Campo da pesquisa: as audiências de custódia realizadas no município do Rio de 
Janeiro 

 

Conforme relatório do Conselho nacional de Justiça3, dos 27 Tribunais estaduais do 

país, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foi o vigésimo a aderir ao projeto 

Audiência de Custódia. A solenidade de anuência aconteceu no dia 18 de setembro de 2015, 

data em que foram assinados pelos poderes judiciário e executivo fluminense os termos de 

adesão ao termo de cooperação técnica nº 007/2015, celebrado entre o Conselho Nacional de 

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

A partir do momento que foram adotadas, as audiências de custódia aconteciam no 

Fórum Central do Tribunal de Justiça; inicialmente eram realizadas nas instalações anexas, ao 

lado do Plantão Judiciário, onde seis juízes se revezavam para atendimento em duas salas, de 

segunda a sexta. Poucos meses depois, passaram a ser realizadas em uma das salas situadas do 

nono andar do mesmo prédio.  

Apesar da obrigatoriedade da realização das audiências desde setembro de 2015, à 

época em que ocorriam nas dependências do Fórum Central eram atendidas apenas as 

ocorrências de prisões em flagrante realizadas na capital fluminense.  Essa situação perdurou 

cerca de 2 (dois) anos, até a inauguração da Central de Audiência de Custódia (CEAC), de 

Benfica, fruto de um convênio firmado pelo Tribunal de Justiça junto à Secretaria de 

Administração Penitenciária (SEAP).  

A partir de outubro de 2017, as audiências passaram a ser realizadas em 06 (seis) 

salas localizadas na Cadeia Pública Frederico Marques, localizada à rua Célio de Nascimento, 

Bairro de Benfica, inicialmente ainda de segunda a sexta feira. Recentemente, a partir de 

outubro de 2018, a CEAC de Benfica começou a realizar audiências aos sábados, domingos e 

feriados. 

Com a mudança, as audiências de custódia passaram a contemplar não somente as 

ocorrências de prisões em flagrante do município do Rio de Janeiro, mas de todo o estado, já 

que com a ampliação do serviço às delegacias da Região Metropolitana, como municípios da 

                                                 
3Disponível em: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/09/0a99a0ab0eb26b96fdeaf529f0dec09b.pdf. 
Acesso em 01/02/2019. 
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Baixada Fluminense e São Gonçalo, também foram integradas ao sistema das centrais de 

custódia.  

 

 Figura 01 – Sede da Central de Audiências de Custódia 

 

 

A infraestrutura da CEAC montada em Benfica é formada por 06 (seis) salas de 

audiências separadas por biombos, sendo que cada uma dessas salas contém: 

 

a)   Uma mesa central onde, ao centro se senta o juiz, ao lado direito do juiz se 

senta o promotor de justiça e, à sua esquerda, o servidor responsável pelos 

procedimentos administrativos da audiência. Este último é o responsável pela 

digitação e impressão da assentada da audiência, gravação da audiência com 

o correto posicionamento da câmera e o posterior encaminhamento da 

documentação gerada para o setor competente;  

b)   Uma mesa grande, localizada ao lado direito do juiz e na qual se acomodam o 

defensor ou advogado particular, se for o caso. No extremo da mesa, de frente 

para o juiz, se senta a pessoa custodiada, ao passo que o policial que a 

conduziu permanece em pé, normalmente na posição lateral direita do 

custodiado. 
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Figura 02 – Sala de audiências de custódia 

  

 

A seguir, desenho o croqui de uma sala de audiências. Acredito que a figura seja útil 

para ilustrar o cenário, aludindo às posições ocupadas pelos atores:  

 

Figura 03 – Croqui da sala onde ocorrem as audiências de custódia 
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1.2. O ingresso no campo  

 

Meu interesse específico pelas audiências de custódia remonta ao início do ano de 

2016, quando da elaboração de meu projeto para participação no processo seletivo de ingresso 

ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito, da Universidade Federal Fluminense 

(PPGSD-UFF).  

Naquela ocasião, me despertavam atenção as novidades que essas audiências 

poderiam trazer ao sistema de justiça criminal brasileiro propiciando o encontro, em um 

mesmo cenário, entre a pessoa presa, o juiz, o promotor e o defensor público ou advogado. 

Parecia-me, portanto, uma ótima oportunidade de observação da atuação das agências de 

controle penal. 

À época eu acompanhei algumas audiências que eram realizadas no prédio anexo do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Contudo, pouco tempo depois, as mesmas passaram a 

ser realizadas no nono andar do mesmo prédio. Durante o segundo semestre do ano de 2016, 

bem como no ano de 2017, o curso obrigatório de uma quantidade elevada de disciplinas para 

a obtenção dos créditos necessários à conclusão do mestrado acabou prejudicando minha 

assiduidade ao campo, tendo acompanhado bem menos audiências do que eu gostaria. 

Entre os meses de janeiro e junho de 2018 aumentei minha frequência ao campo, 

passando a acompanhar as audiências semanalmente. Agora, porém, não mais realizadas no 

Fórum principal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas na central criada especialmente 

para a realização das mesmas, localizado na Cadeia Pública Frederico Marques, no bairro de 

Benfica.  

Figura 04 – Rua de acesso à Cadeia Pública Frederico Marques 

 



 
 

27 
 

Nesse momento, é preciso dizer que essa mudança do local em que as audiências são 

realizadas gerou vários problemas de acesso ao campo. À época em que as audiências 

aconteciam no Fórum Central do Tribunal de Justiça, no Centro da cidade, a entrada no 

recinto do Tribunal, bem como nas salas em que as audiências eram realizadas, se dava de 

modo muito tranquilo e sem maiores desgastes ou barreiras. Bastava eu me identificar como 

estudante perante o vigia que ficava na porta das salas que a permissão para assisti-las era 

concedida com alguma facilidade. 

Dessa forma, não costumava haver objeções à presença de público externo, sendo 

muito comum observar estudantes de graduação e Pós Graduação assistindo as audiências e 

fazendo anotações. No entanto, esse cenário se modificou completamente com a passagem 

das audiências para a Cadeia Pública Frederico Marques e essa mudança foi perceptível logo 

na entrada ao campo. 

No Fórum Central do Tribunal de Justiça qualquer pessoa possui, mesmo de fora, a 

visão do espaço interno, bem como acesso às suas dependências, desde que passe seus 

pertences pelos detectores de metal localizados nas diversas entradas e não esteja trajando 

sandálias, bermudas ou shorts.  

 

Figura 05 - Acesso às dependências do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro   
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Já a entrada da Cadeia Pública Frederico Marques possui a visão interna 

completamente fechada por portões de ferro, além de o acesso às dependências ser dificultado 

por um rigoroso controle de entrada e saída, exercido por agentes da Secretaria de 

Administração Penitenciária (SEAP), responsáveis pela admissão das pessoas ao espaço 

interno da Cadeia.  

 

Figura 06 - Acesso às dependências da Cadeia Pública Frederico Marques 

  

 

Por se tratar de uma Cadeia Pública, as exigências para a entrada de pessoas são 

rigorosas; a princípio, só podem adentrar às dependências internas os indivíduos que ali 

trabalham diariamente (juízes, promotores, defensores públicos, servidores públicos do 

Tribunal de Justiça, estagiários, policiais e agentes penitenciários) e os advogados, desde que 

apresentem a carteira de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

Experimentei essa enorme diferença no que toca o acesso ao campo em janeiro de 

2018, quando estive pela primeira vez na Cadeia Pública Frederico Marques, a fim de dar 

continuidade à pesquisa, ocasião em que minha entrada foi proibida por um agente da SEAP. 

Afinal, eu não trabalhava naquele recinto, tampouco possuía a carteira de advogado. 

Naquela oportunidade, argumentei com o agente que eu era um estudante que já 

vinha fazendo pesquisas e acompanhando as audiências de custódia desde a época em que 

elas eram realizadas no Fórum Central do Tribunal de Justiça. Enfatizei que, até então, não 
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vinha tendo problemas de acesso às salas de audiência. Ele me respondeu negativamente, 

dizendo que apenas recebe ordens e as cumpre, argumentando que as determinações de 

segurança daquele local só o permitem possibilitar a entrada daquelas pessoas que referi 

acima. 

Inconformado com a negativa, pedi ao agente que permitisse minha entrada ao 

menos para que eu tivesse a oportunidade de falar com alguma pessoa que pudesse me 

informar ao certo sobre minhas reais chances de acompanhar as audiências. Após quase duas 

horas de espera, o agente me levou até o cartório, no qual se desenvolvem os trâmites 

processuais relativos às audiências de custódia. Não sem antes me advertir que minha 

tentativa de nada adiantaria, porque se tratava de norma de segurança, de modo que o pessoal 

do cartório não poderia liberar minha entrada. 

Depois de mais uma hora e alguns minutos de espera, consegui falar com uma das 

servidoras públicas responsáveis pelo Cartório. Ocasião em que lhe expliquei toda a situação 

e a minha real necessidade de acompanhar as audiências in locu. Nesta ocasião, fiz uma breve 

explanação sobre objeto da minha dissertação e argumentei que as audiências não deixaram 

de ser públicas. O fato de estarem sendo realizadas dentro da Cadeia não lhes retira esse 

caráter, de modo que qualquer pessoas deve poder acompanhá-las, caso queira. 

A servidora, por sua vez, me retrucou, afirmando que a entrada naquele local era 

restrita, pois se tratava de um estabelecimento prisional, no qual as normas de segurança eram 

rigorosas, o que dificultava a possibilidade de o público externo adentrar naquele recinto. No 

entanto, ante a minha insistência, a servidora cedeu ao apelo e permitiu que eu me dirigisse a 

uma juíza que, no seu entender, poderia ser um pouco mais solícita com o meu pleito, a fim de 

pedir autorização para assistir as audiências dirigidas por ela. 

Fui até o local orientado, pedi licença e adentrei em uma das salas de audiências. 

Após explicar novamente toda a situação para a juíza, que dirigia as audiências naquela sala, 

ela permitiu que eu as assistisse. Desse modo, obtive uma permissão inicial para observar as 

audiências dirigidas por esta juíza, tanto algumas que ainda iriam ser realizadas naquele 

mesmo dia, como outras em dias posteriores. No entanto, a mesma me disse que não poderia 

me fornecer nenhum documento que facilitasse minha entrada no portão principal, tampouco 

deixar qualquer recado nesse sentido para os agentes responsáveis pelo controle de entrada. 

Dessa forma, em praticamente todas as ocasiões em que fui acompanhar as 

audiências eu tive problemas para adentrar no recinto. Devia sempre explicar a situação para o 
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agente responsável. Ressalto que se fazia necessário repetir sempre a mesma narrativa, muitas 

vezes sendo necessário pedir para que o agente chamasse a servidora responsável. Isso porque 

os agentes eram quase sempre diferentes, devido à escala de plantão e as diversas atribuições 

que lhes cabiam. Meu acesso ao estabelecimento era continuamente dificultado, tornando bem 

desgastante e cansativo todo o processo. 

Entretanto, a partir do momento em que eu entrava no recinto, as coisas pareciam 

mais fáceis. De modo semelhante ao que ocorria quando as audiências eram realizadas no 

Tribunal, os operadores das mesmas, em geral, não se opunham à minha presença dentro das 

salas onde ocorriam as sessões, de modo que, estando dentro do estabelecimento, não tinha 

problemas para acompanhá-las. 

Desde que eu comecei a acompanhar as audiências logo me dei conta de que, se o 

ingresso no campo fosse possível, conseguiria assistir uma boa quantidade, pois elas estavam 

ocorrendo em número maior que quando eram realizadas no fórum central. Agora já 

abrangendo a custódia de pessoas presas em vários municípios do Estado do Rio de Janeiro, 

não apenas os presos em flagrante da capital fluminense.  

No entanto, essa situação de ingresso muito dificultado, mas ainda possível, perdurou 

somente cerca de três meses. Em uma das quartas feiras que eu destinava às pesquisas de 

campo, quando me dirigi ao portão principal e, mais uma vez, depois de explicações e alguma 

demora, tive minha entrada permitida. Contudo, para minha surpresa, dessa vez a proibição de 

acompanhar as audiências veio noticiada por uma juíza; justamente a interlocutora que 

primeiro me autorizara a acompanhar as audiências e que havia sido a mais solícita comigo 

durante aquele período da pesquisa. 

Ela me explicou que houve uma determinação expressa do Tribunal no sentido de 

que estava proibida a entrada de público externo, tanto na Cadeia Pública, quanto nas salas em 

que eram realizadas as audiências. Argumentei sobre a existência de qualquer possibilidade 

nesse sentido e ela me respondeu que não fazia ideia de como me ajudar. Disse-me, ainda, 

que, nem ela nem qualquer outro juiz iriam mais permitir que qualquer pessoa “de fora” 

pudesse acompanhar as audiências, sob o risco de estarem desobedecendo ordens de 

superiores na estrutura hierárquica do Tribunal de Justiça. 

Inconformado com mais uma negativa de acesso ao campo, procurei me informar 

sobre quem seria a autoridade de maior hierarquia, no que diz respeito às audiências de 

custódia, no âmbito do Tribunal de Justiça de Rio de Janeiro. Cheguei ao nome do 
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desembargador chefe por elas responsável e consegui acesso ao número de telefone do seu 

gabinete, através do site do TJRJ. Ato contínuo, efetuei a ligação, quando tive contato com 

sua assessora direta, indagando-lhe sobre a possibilidade de agendamento de horário para 

tratar da questão do acesso e acompanhamento das audiências de custódia. Nesta ocasião, 

expliquei à assessora toda a situação, a origem da pesquisa acadêmica e as implicações que 

aquela proibição gerava tanto para mim quanto para outros dois colegas de Pós Graduação, 

que também tiveram suas pesquisas de campo interrompidas por conta da impossibilidade de 

acompanhamento das audiências4.  

A assessora me disse que iria explicar a situação para o desembargador responsável e 

me informaria sobre a possibilidade de agendamento de uma eventual reunião. Dois dias 

depois, a mesma entrou em contato comigo, me informando que a reunião seria possível, 

desde que logo na segunda-feira seguinte, às 14 horas. Expliquei-lhe que naquela data seria 

impossível o meu comparecimento; no entanto, ela me disse que os horários do seu chefe 

eram muito escassos e que eu teria que “dar um jeito” de comparecer naquele dia, caso 

contrário, seria impossível agendar outra data. 

Ante a minha total e real impossibilidade de comparecer na data agendada, entrei em 

contato com João e Luiza e lhes indaguei sobre a possibilidade de comparecerem à reunião 

com o desembargador. Ambos me disseram que seria, sim, possível que fossem àquele 

encontro. O resultado do encontro foi de certo modo até surpreendentemente favorável à 

continuidade das pesquisas. Meus colegas acadêmicos me disseram que o desembargador foi 

solicito quanto ao pleito do acompanhamento das audiências e que, ante a explicação acerca 

das pesquisas, nos permitiu adentrar no estabelecimento prisional para acompanhar as 

audiências, bem como afirmou que avisaria à juíza coordenadora sobre os nossos três casos.  

A única objeção feita foi a necessidade de que levássemos um documento escrito, 

advindo dos Programas de Pós Graduação que integramos, no qual constasse o timbre ou 

logotipo da Universidade e a assinatura do professor responsável pelo nosso acompanhamento 

acadêmico. Ante a exigência, não hesitei em estender o pleito ao meu orientador, que 

rapidamente assinou o documento solicitado. 

 

                                                 
4 Refiro-me a João Vitor Freitas Duarte Abreu e Luiza Meira Bastos. O primeiro, em março de 2019, defendeu 
sua dissertação de mestrado intitulada A custódia das audiências: uma análise das práticas decisórias na 
Central de Audiência de Custódia do Rio de Janeiro, pelo Programa de Pós Graduação em Sociologia e Direito, 
da Universidade Federal Fluminense (PPGSD-UFF). Luiza é doutoranda do Instituto de Estudos Sociais e 
Políticos, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ). 
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Figura 07 – Carta de apresentação 

 

 

Após todo esse imbróglio, enfim, o acesso ao cenário em que as audiências ocorrem 

foi permitido, embora ainda com algumas objeções e indagações dos agentes da SEAP 

quando na entrada ao estabelecimento prisional.  

Conversando com interlocutores, obtive diferentes explicações sobre as motivações 

da mudança do local onde funcionam as audiências. Segundo uma juíza, essa mudança 

ocorreu devido ao contraste que a presença dos presos e de seus familiares causava no 

ambiente do Tribunal de Justiça.  

À época em que as audiências eram ali realizadas, era comum ver os corredores do 

nono ficassem mais cheios devido à presença de familiares dos presos, que aguardavam para 

saber o resultado da audiência. Saltava aos olhos que o público ali presente não era o que se 

costuma ver no ambiente do Tribunal. É que a grande maioria dos presos e de seus familiares 

é constituída por pessoas negras, moradoras de comunidades e que não costumavam utilizar 

os trajes que normalmente se observa no ambiente dos tribunais. A magistrada me disse que 

isso causava certo incômodo aos operadores jurídicos, que não estavam acostumados com a 

presença desse tipo de público. 

De outra parte, uma promotora e minha colega pesquisadora me disseram acreditar 

que a mudança se deu muito mais por questões logísticas ligadas à facilitação do 

deslocamento dos presos até às audiências. Relataram que à época em que eram realizadas no 
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Tribunal ocorriam muitos “desencontros” entre a entrada do preso no Tribunal de Justiça e a 

realização da audiência.  

Isso costumava atrasar o andamento das mesmas, algumas vezes ocorria até de 

audiências não serem realizadas devido às dificuldades que os policiais encontravam nesse 

processo de deslocamento dos presos. Além disso, a construção da CEAC de Benfica faz 

parte de um processo de ampliação do projeto audiências de custódia no Rio de Janeiro, tendo 

ocorrido também a criação de mais duas centrais de custódia, uma na cidade de Campos dos 

Goytacazes e outra em Volta Redonda. 

Seja como for, com a passagem das audiências para a CEAC de Benfica a 

publicidade dessas cenas restou muito limitada por conta da nova localização e da estrutura da 

Cadeia Pública Frederico Marques, que possui regras de entrada e saída próprias de um 

presídio. Se estamos falando de um pretenso mecanismo de accountability é no mínimo de se 

estranhar que apenas os profissionais responsáveis pelo funcionamento das audiências possam 

presenciá-las.  

É óbvio que como instrumento de controle as audiências devem se submeter ao 

monitoramento da sociedade civil e o acompanhamento pessoal tanto de “pessoas comuns” 

quanto de pesquisadores, de modo que o acesso deveria lhes ser permitido. Dessa forma, a 

dificuldade para acompanhar as audiências levanta questionamentos sobre a publicidade dos 

atos do poder judiciário.  

Afinal de contas, quem fiscaliza os responsáveis pelo controle? Dito isso, gostaria de 

deixar bem registrado que esta pesquisa somente foi possível porque consegui acompanhar as 

audiências, mas só pude fazê-lo com bastante dificuldade, o que coloca em cheque a pretensa 

transparência do poder judiciário.  

Em média, comparecia uma vez por semana, mas em algumas semanas foi possível 

assistir as audiências em 2 (dois) dias distintos, normalmente às terças e (ou) quartas-feiras. 

Isso me possibilitou acompanhar mais de 150 audiências, somando as que havia assistido no 

Fórum Central, já que costumavam ser realizadas de 10 dez a 12 por dia, em cada uma das 

salas destinadas a tal. 

Como demonstrado no croqui (figura 03), na maioria das audiências que assisti eu 

ficava em uma cadeira localizada atrás da mesa central, entre o juiz e o servidor responsável 

pelo trâmite administrativo. Tratava-se de um espaço improvisado, já que essas salas não 

foram planejadas para que algum agente externo pudesse presenciar as audiências, não 
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havendo espaço, que possa ser destinado à posição de “espectador”. Aludindo à perspectiva 

da representação teatral (GOFFMAN, 2002), que tenho me valido nessa dissertação, eu diria 

que o teatro da vida cotidiana na Central de Custódias de Benfica não admite presença de 

plateia. 

Dessa forma, normalmente eu me sentava em uma cadeira que, quando eu não 

estava, era utilizada para que os magistrados e promotores colocassem seus pertences. Sob o 

aspecto da comodidade era um lugar “desconfortável”, até porque, além de apertado, quando 

o juiz ou promotor queriam ir ao banheiro ou beber água, eu tinha que me levantar, o que me 

deixava um pouco acanhado de estar atrapalhando o fluxo normal da rotina de trabalho 

daquelas pessoas. Contudo, do ponto de vista da observação, era uma posição bem 

privilegiada, pois me permitia uma ampla visão de todos os atores envolvidos no processo de 

realização da audiência.  

Por um lado, eu ficava de frente para o custodiado, o que me permitia observar suas 

emoções e reações diante daquela cena; por outro, conseguia observar bem como se 

comportavam os defensores, promotores, juízes, condutores e servidores diante de cada caso 

que se apresentava. Além disso, a proximidade com a posição do juiz foi muito interessante, 

porque eu pude presenciar conversas informais, que fazem parte da dinâmica das audiências, 

o que no decorrer da pesquisa se mostrou de grande valia ao revelar aspectos que ficariam 

camuflados se a elas eu não tivesse acesso.  

Nesse período, estabeleci interessantes vínculos com os operadores das audiências, 

estreitando alguns laços e passando a ser conhecido no local, inclusive participando de 

confraternizações entre aquelas pessoas. Eu me lembro, por exemplo, de duas ocasiões de 

aniversários de profissionais ali atuantes, quando fui chamado a participar, recebendo pedaços 

de bolo etc. Essa aproximação, com algum clima de descontração, me tranquilizava no 

sentido de que a pesquisa continuaria sendo proveitosa, seja porque os contatos se mostraram 

essenciais para o ingresso ao campo naquele espaço, seja porque me possibilitaram a 

revelação de informações importantes. Como se verá, foi no âmbito da informalidade que se 

revelaram vários aspectos substanciais acerca da dinâmica operada nas audiências. 

Além disso, considero que minha empreitada etnográfica acabou sendo menos 

problemática que a de outros colegas que fazem ou fizeram etnografias no campo do direito. 

A lógica do reconhecimento das práticas institucionais cotidianas como processo de criação 

do direito, definitivamente, não é familiar aos operadores daquelas cenas, daí por que 
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expressarem certa desconfiança em relação aos pesquisadores não advindos do mundo 

jurídico. Pelo contrário, é como se o cotidiano forense representasse o produto final das 

teorias predominantes encontradas nos livros, o que dificulta a compreensão do direito como 

um processo de criação contínua a partir da prática dos seus agentes. Nesse ponto, acredito 

que minha recepção foi facilitada em algumas situações pela minha formação em direito e 

atuação como servidor público da Justiça Federal do Rio de Janeiro, o que me situa numa 

posição de investigador “nativo”, aos olhos dos meus interlocutores.  

Isso não significa que não tenha havido nenhum estranhamento dos atores em relação 

à minha posição como pesquisador. Embora eu sempre procurasse deixar claro que estava 

fazendo um trabalho essencialmente descritivo e que não citaria o nome dos atores envolvidos 

nas audiências, em algumas ocasiões eu percebia que era visto como alguém que estava a todo 

tempo emitindo juízos de valor sobre suas condutas. 

Lembro-me de uma ocasião em que uma de minhas interlocutoras juízas disse ter a 

impressão de que eu deveria estar ali com foco para o flagranteado e para falar das injustiças 

da sociedade, bem como das mazelas do sistema criminal. Eu lhe respondi, cordialmente, que 

essa não era a ideia da pesquisa, que meu objetivo era apenas tentar compreender o 

funcionamento das audiências de custódia na prática. No entanto, ela não parecia acreditar 

muito no que eu lhe dissera; tanto que logo na sequência procurou explicar que os juízes não 

poderiam fazer muita coisa ante as injustiças e desigualdades sociais. Para ela, o problema 

deveria ter sido resolvido antes de chegar ao sistema penal e que, estando ali, a função dela 

era mesmo a de fazer cumprir a lei. 

Daí se nota as dificuldades e preconceitos alicerçados no mundo social do Direito, 

que acabam dificultando a compreensão dos atores em relação à importância da pesquisa 

empírica no campo das instituições jurídicas. Além disso, percebi em algumas ocasiões a 

existência de um preconceito em relação à forma como eu conduzia meu trabalho, sobretudo 

quando dizia que a pesquisa não tinha como fontes doutrinas jurídicas ou jurisprudenciais, 

mas as próprias ações que estavam sendo ali concretizadas.  

 

1.3. Considerações sobre a metodologia utilizada  

 

Para deixar claros os critérios usados na construção do argumento, qualquer trabalho 

que se pretenda científico deve um esclarecimento sobre a maneira como é formulado. Neste 
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tópico, descrevo a metodologia que norteou a elaboração da dissertação, explico por que a 

escolha de um trabalho etnográfico é a que entendo mais pertinente para esse campo de 

discussão e passo a rever os autores que tomei como referência metodológica para a reflexão 

que proponho.   

Na classificação proposta por Robert Shirley (1987, p. 14), a Antropologia do Direito 

de subdivide em Antropologia Legal, Antropologia Jurídica e o Direito Comparado. A 

primeira abrange as pesquisas dedicadas ao estudo da ordem social, de regras e sanções, em 

particular, nas chamadas sociedades “simples” ou de “pequena escala” e sem Estado, campo 

tradicional do direito explorado pela Antropologia, com autores como Bronislaw Malinowski, 

Radcliffe Brown e Max Gluckman. Já a Antropologia Jurídica abrange estudos sobre as 

instituições oficiais da justiça, instituídas com poderes públicos, com a utilização de métodos 

próprios da antropologia, como a observação participante, o método comparativo e a 

etnografia, como é o caso do presente estudo, e, finalmente, o Direito Comparado se constitui 

em um campo que possibilita o diálogo entre o Direito e a Antropologia, pois é do interesse 

de ambos a descrição de diferentes sistemas normativos. 

A presente etnografia está inserida, em primeira análise, na vertente da Antropologia 

do Direito que estuda as funções, organização, estrutura, princípios e valores que orientam as 

instituições oficiais do campo jurídico, que na subdivisão proposta por Shirley se enquadra na 

subárea denominada Antropologia jurídica. Mas, como se verá, há nuances nessa realização 

do encontro entre duas áreas disciplinares, a partir do empreendimento etnográfico que 

realizo. 

Pierre Bourdieu (2004, p. 18-25) introduz seu ensaio sobre os usos sociais da ciência 

a partir do desenvolvimento da noção do que chama de campo científico, literário, artístico ou 

jurídico. Para o autor, é dentro desse universo - o campo - que estão inseridos os agentes e as 

instituições que produzem ou difundem a ciência, a literatura, a arte ou o direito. Nessa obra, 

o autor explica que todo campo é composto de forças e lutas para conservar ou transformar 

esse campo de forças, sendo que a estrutura das relações objetivas entre os agentes é o que 

determina o que eles podem ou não podem fazer, ou seja, a posição que eles ocupam é o que 

determina a sua tomada de posição. 

Em termos metodológicos, a sociologia da constituição do campo jurídico e das 

noções que o acompanham nos oferece a oportunidade de apreender em que medida, 

diferentemente da chamada “teoria teórica” - discurso profético ou programático que tem em 
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si mesmo o seu próprio fim e que nasce e vive da defrontação com outras teorias -, a teoria 

científica se apresenta como um programa de percepção e ação que só se revela no próprio 

campo em que as disputas de poder se materializam (BOURDIEU, 1989, p. 59). 

Desse modo, me parece que é a partir da análise concreta das práticas e discursos 

operacionalizados pelos atores no campo das audiências é que se pode, de fato, perceber seus 

significados. A proposta de analisar as audiências de custódia, por meio de uma etnografia 

descritiva tem por fundamento, portanto, revelar de que modo o direito acaba sendo produzido 

na prática, analisando as audiências como atividade cultural concreta, o que permite colocar 

em relevo as controvérsias e paradoxos presentes em sua dinâmica.  

Para construir uma narrativa baseada em dados obtidos a partir da realidade concreta, 

foi necessário me deslocar para o campo, ou seja, para o ambiente no qual as regras escritas 

nos códigos são concretizadas pelos seus agentes (EILBAUM, op. cit; GUEDES, 2014). Por 

isso, abdiquei da comodidade de realizar uma pesquisa baseada apenas em levantamentos 

bibliográficos ou estatísticos e resolvi me aventurar nessa empreitada etnográfica, o que não 

foi fácil, sobretudo devido a minha formação e às dificuldades encontradas por um estudante 

oriundo do direito para empreender uma pesquisa etnográfica.  

A própria noção de capital científico jurídico como objeto do jogo de forças que 

disputam o poder, apresentada por Bourdieu, talvez seja a chave para explicar por que a 

metodologia empírica científica, estranha ao direito, encontra resistência neste campo. Na 

acepção de Marcos Nobre (2013), é exatamente o isolamento do direito em relação a outras 

disciplinas das ciências sociais, somado à particular confusão entre a prática profissional e a 

pesquisa acadêmica, que acabam gerando o que chama de “relativo atraso” do direito em 

relação às demais áreas das ciências humanas: 

 

O problema que vem sendo sistematicamente identificado nas análises sobre 
a questão é o fato de o ensino jurídico estar fundamentalmente baseado na 
transmissão dos resultados da prática jurídica de advogados, juízes, 
promotores e procuradores, e não em uma produção acadêmica desenvolvida 
segundo critérios de pesquisa científica. O que, por sua vez, já parece 
mostrar que não se pode separar o problema do isolamento do direito em 
relação às demais disciplinas de ciências humanas da peculiar confusão entre 
prática profissional e elaboração teórica, que entendo ser responsável pela 
concepção estreita de teoria jurídica que vigora na produção nacional 
(NOBRE, 2003, p. 03-17). 
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Este argumento foi replicado em outro estudo produzido por Roberto Fragale e 

Alexandre Veronese (2014), no qual afirmam que a produção científica do direito possui 

diferenciação epistemológica quando comparadas a outras áreas das ciências sociais, 

aplicadas ou não. Os autores argumentam que o “real atraso”, não percebido por Nobre em 

sua reflexão, consiste na ausência de uma reflexão epistemológica e metodológica mais 

consistente na área jurídica. Na visão dos autores:  

 

 
Não se trata de rejeitar o mundo judicial e sustentar que a academia é um 
locus que não comporta a presença de práticos, mas, sim, de evidenciar que 
os critérios de legitimidade acadêmica devem ser igualmente aplicados tanto 
à área jurídica quanto aos demais espaços universitários. Não se trata de 
construir um mundo ideal isolado, contaminado pelos critérios judiciais de 
legitimidade, mas de sedimentar um diálogo entre a reflexão e a prática a 
partir dos parâmetros estabelecidos pelo mundo acadêmico. É, enfim, 
entender que a produção de “tecnologias jurídicas” envolve a compreensão 
do mundo prático, a partir de um olhar científico. Mas, a elucidação das 
diferenças epistemológicas da área jurídica não é, por si só, suficiente, pois a 
superação da disjunção “formação profissional versus formação para 
pesquisa” necessita trabalhar a partir das práticas profissionais, verificando 
os problemas de conhecimento que, nelas presentes, solicitem um efetivo 
trabalho de pesquisa. Na verdade, esse é um processo que comporta 
retroalimentação entre prática e pesquisa, rejeitando a concepção desses 
mundos como espaços isolados, não comunicáveis (FRAGALE e 
VERONESE, p. 67-68).  

 

A proposição que pode ser extraída da discussão é a de que a pesquisa empírica, 

dotada de critérios epistemológicos objetivamente aferíveis, pode conferir a cientificidade que 

tem faltado à área jurídica. É nesse cenário que se coloca a produção da presente etnografia 

inserida, portanto, na vertente do campo acadêmico que Ronaldo Lobão (2014, p. 43-44) 

chama de “Antropologia no direito”, através da qual procura fugir da construção de um campo 

disciplinar sem resultados no mundo empírico. Assim propõe o antropólogo fluminense: 

 

A mudança da preposição ‘do’ por ‘no’ aparentemente simples, procura 
produzir um deslocamento no encontro de duas disciplinas, fazeres, técnicas 
ou ciências, que penso ser mais produtivo do que o que se produziu até o 
momento em ambos campos, em nome da interdisciplinaridade, 
transdisciplinaridade, complementaridade, interlocução, etc. 

 

    Desse modo, partindo do pressuposto de que o discurso oficial do mundo jurídico é 

essencialmente teórico, com desprezo pela realidade prática, nesta pesquisa procurei, ao revés, 

descrever os meios e rituais pelos quais se desenvolvem as ações dos indivíduos, que dão vida 
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às audiências de custódia.  

Nesse sentido, procurei, por um lado, me distanciar dos que confundem a prática 

profissional e a pesquisa acadêmica, criando teoria a partir da prática, sem fundamento em 

critérios científicos. Por outro, também tento me afastar dos que estão acostumados a pensar o 

direito a partir das normas, não observando os significados que os operadores atribuem a elas, 

através das práticas e rituais de comportamento não explicitadas para o observador casual 

(KANT DE LIMA e BAPTISTA, 2014, p. 04).   

Ante os aspectos apontados em relação às dificuldades para empreender pesquisas 

empíricas no direito, já se percebe pelo que expus anteriormente que a escolha de um trabalho 

etnográfico acabou representando um desafio. Chegar até aqui escrevendo na primeira pessoa 

do singular, por exemplo, representa uma das adversidades que enfrento, já que nas minhas 

atividades como estudante e profissional do mundo jurídico eu me habituei à escrita que visa 

demonstrar certo distanciamento em relação ao interlocutor, numa tentativa de parecer neutro 

e imparcial. Essa é uma expressão da lógica do trabalho de racionalização que o sistema das 

normas jurídicas está continuamente sujeito (Weber, 1989) e dos efeitos que Bourdieu (1989) 

chama de apriorização, neutralização e universalização inscritos na própria lógica do sistema 

jurídico: 

O efeito de apriorização, que está escrito na lógica do funcionamento do 
campo jurídico, revela-se com toda a clareza na língua jurídica que, 
combinando elementos diretamente retirados da língua comum e elementos 
estranhos ao seu sistema, acusa todos os sinais de uma retórica da 
impessoalidade e da neutralidade. A maior parte dos processos linguísticos 
característicos da linguagem jurídica concorrem com efeito para produzir 
dois efeitos maiores. O efeito de neutralização é obtido por um conjunto de 
características sintáticas, tais como o predomínio de construções passivas e 
de frases impessoais, próprias para marcar a impessoalidade do enunciado 
normativo e para constituir o enunciador em sujeito universal, ao mesmo 
tempo imparcial e objetivo. O efeito de universalização é obtido a partir de 
vários processos convergentes: o recurso sistemático ao indicativo para 
enunciar normas, o emprego próprio da retórica da atestação oficial e do 
auto, de verbos atestivos na terceira pessoa do singular do presente ou do 
passado composto que exprimem o aspecto realizado (aceita, confessa, 
compromete-se declarou-se etc.); o uso de indefinidos (todo o condenado) e 
do presente intemporal – ou do futuro jurídico – próprios para exprimirem a 
generalidade e a omnitemporalidade da regra do direito: a referência a 
valores transubjetivos que pressupõem a existência de um consenso ético 
(por exemplo, bom pai de família); o recurso a fórmulas lapidares e formas 
fixas, deixando pouco lugar às variações individuais.   

 

Por outro lado, a frequência ao campo também acabou me proporcionando desafios 

de ordem pessoal, pois embora não precise demonstrar uma falsa imparcialidade em relação 
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ao que observo, a cientificidade da pesquisa etnográfica me impõe o dever de evitar a análise 

das práticas nele operacionalizadas sob o ponto de vista pessoal (MACHADO DA SILVA, 

2010). Ou seja, com pré-conceitos definidos. 

Desse modo, a todo tempo eu me deparava com o desafio de evitar formar juízos de 

valor sobre determinadas práticas ou analisá-las sob o ponto de vista do que considero bom ou 

ruim, justo ou injusto, humano ou desumano, muito embora, especialmente no início das 

atividades de campo, fatalmente tenha formado algumas opiniões críticas nesse sentido, 

saindo de lá algumas vezes com um certo grau de indignação.  

É que desde o início das pesquisas de campo já saltava aos olhos que a grande 

maioria das pessoas presas em flagrante possui um perfil bem definido, formado por jovens, a 

enorme maioria negros, flagranteados por cometerem algum crime patrimonial ou previsto na 

lei de drogas, o que se tem sido evidenciado nos estudos sobre o caráter seletivo da repressão 

à criminalidade operacionalizada pelo sistema de justiça penal.  

Na visão de Michel Foucalt (1977), por exemplo, esse sistema sempre teve como 

finalidade precípua a criminalização do oprimido e o controle social das classes dominadas, 

baseados na ideologia da submissão dos vigiados e punidos, que são utilizados na produção 

material das sociedades modernas.  

Por outro lado, depois de algum tempo frequentando as audiências, o desafio passou 

a ser o de não perder o estranhamento ante aquelas cenas, já que de tanto visualizá-las, 

ouvindo os argumentos, explicações e assistindo as práticas e discursos recorrentes entre meus 

interlocutores, eu corria o risco de naturalizá-los.  

Como esgrime Zygmunt Bauman (2010), ao lembrar-se da distinção entre histórias 

de marinheiro e de camponês que Walter Benjamin costumava fazer, as histórias cotidianas 

são apenas aparentemente familiares. Em outras palavras, é apenas ilusória a sensação de 

conhecermos bem esses acontecimentos, de modo que sua “normalidade” funciona como uma 

espécie de cortina que impede uma verdadeira inspeção. Nas palavras do autor: 

 

Para tornar essas coisas objeto de interesse e de exame detalhado, é preciso, 
em primeiro lugar, recortá-las e separá-las do ciclo vicioso da rotina 
cotidiana que, apesar de confortadora, nos embota os sentidos. É preciso, em 
primeiro lugar, pô-las à parte e mantê-las à distância, antes que possamos 
conceber examiná-las de modo correto: quer dizer, sua alegada 
“normalidade”, um blefe, deve ser desde logo denunciada. Só depois 
poderemos desnudar e explorar os mistérios abundantes e profundos que elas 
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escondem, aqueles que nos parecem estranhos e intrigantes quando 
começamos a pensar neles (BAUMAN, 2010, p. 07). 
 
 

Afinal, aquelas rotinas já eram materializadas por um bom tempo e era grande a 

quantidade de audiências que eu poderia assistir a cada dia, poderia parecer que aquelas cenas 

eram naturais, mas tinha sempre em mente que elas eram criadas (GARFINKEL, 2013) e a 

criação da rotina era notada, sobretudo quando ela era interrompida por alguma questão 

(GERALDO, 2013).  

Aqui é importante dizer que para fazer uma etnografia não bastava introduzir o 

método incorporado, mas, de fato, eu tinha que utilizar os fundamentos do olhar que 

proponho o que em termos de socialização acadêmica pressupôs a necessidade de me 

aproximar do repertório de teorias que a Antropologia trabalha.   

Era preciso entender, portanto, o que o antropólogo faz e Clifford Geertz (1989, p. 

15) não hesita em responder que somente a partir da compreensão da prática etnográfica que 

se pode começar a entender a análise antropológica como forma de conhecimento. É certo que 

o fato de um pesquisador com formação em direito empregar em sua pesquisa os métodos da 

Antropologia não o transformará em um antropólogo; mas a utilização desses métodos, pouco 

comuns nas pesquisas jurídicas, é muito importante, sobretudo quando se quer evitar um 

estudo de caráter meramente bibliográfico e afastado da realidade prática dos tribunais. 

Para Geertz (1989, p. 20) a etnografia é uma descrição densa, na qual o etnógrafo 

enfrenta “uma multiplicidade de estruturas conceituais complexas, muitas delas sobrepostas 

ou amarradas umas às outras, que são simultaneamente estranhas, irregulares e inexplícitas, e 

que ele tem que, de alguma forma, primeiro apreender e depois apresentar”. 

 O autor ressalva, no entanto, que essa não é uma questão apenas de métodos. Para 

ele, mais que estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, dentre outras 

tarefas, “o que define o empreendimento etnográfico é o tipo de esforço intelectual que ele 

representa: um risco elaborado para uma descrição densa” com a finalidade de desvendar os 

sentidos e significados que as pessoas outorgam às suas atividades em determinada 

estratificação social (GEERTZ, 1989).  

Uma descrição densa pode ser considerada, para arriscar uma definição, a concepção 

artesanal e editada de um determinado contexto cultural cujas “peças”, uma vez selecionadas 

e reunidas como num mosaico, expressam de forma verossímil as representações e valores em 

jogo no intercurso das relações sociais vivenciadas. Como uma “mensagem  em uma garrafa”, 
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trata-se de uma comunicação encapsulada que revela uma compreensão sobre uma 

determinada forma de ser humano. 

 A pesquisa, assim, possui a preocupação de identificar as diferentes visões e discursos 

que circulam no ambiente das audiências, levando em consideração a percepção que seus os 

atores possuem sobre suas eventuais potencialidades e dificuldades para implementação 

(COELHO, 1999).  

Dito isso, entendo a descrição etnográfica foi a metodologia que possibilitou a melhor 

compreensão das complexidades que as audiências de custódia apresentam, porque através da 

descrição densa me foi possível analisar como os participantes engendram suas práticas 

cotidianas, a despeito dos discursos que possam dar fluidez às representações sobre o que 

pensam estar fazendo (EILBAUM; GUEDES, 2014).  

 Nesse contexto, faço referência a Letícia Barrera (2012, p. 36-37) quando diz que a 

prática etnográfica pressupõe o encontro intersubjetivo prolongado no tempo. Para a etnógrafa 

argentina o “estar ali”, a permanência no terreno, o encontro pessoal e direto com o outro, não 

constitui apenas uma atividade, um método ou algum tipo de informação que se obtenha; mais 

que isso, constituem a própria forma de legitimação do conhecimento antropológico, pois 

contribui para operações cognitivas que levam a compreensão do outro e também de si.  

Aqui, é importante destacar o caráter local, não generalizável desta pesquisa, uma 

vez que o trabalho de campo se restringiu às audiências de custódia realizadas pelo Tribunal 

de Justiça localizado no município do Rio de Janeiro, com foco na participação dos atores e 

na construção do cenário a partir das interações dinâmicas entre os mesmos. Não há, portanto, 

nenhuma pretensão de generalização do presente estudo, o que não significa que o trabalho 

seja limitado ante a problematização que apresenta. Antes, ele pode suscitar, a partir do 

enquadramento de uma realidade específica, num conjunto de questionamentos e 

comparações com contextos análises que, certamente, contribui para compreensão de formas 

pelas quais se pode empreender o acesso à justiça em nossa sociedade. 

Dito isso, não se pode dizer que o observado nas audiências de custódia objeto desta 

dissertação também possa ser visto em audiências de custódia realizadas por Tribunais de 

outros estados ou mesmo pelo TJRJ em outros municípios, como ocorre atualmente nos 

municípios de Volta Redonda e Campos dos Goytacazes. Mas também não se pode afirmar 

que as mesmas ocorrem sem guardar correspondências com certos enquadramentos 
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normativos que possibilitem, justamente, comparações que contribuam para desvelar 

elementos mais estruturantes de nosso sistema de justiça. 

Por outro lado, não é desapropriado procurar compreender as audiências de custódia 

tomando como parâmetro sua operacionalização em uma localidade específica. Sobretudo 

porque o objeto analisado é, ao menos teoricamente, um mecanismo de accountability 

proposto como um modelo de funcionamento para todo o território nacional, conforme o já 

mencionado projeto apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Outra advertência importante refere-se ao fato de que os dados empíricos foram 

analisados de modo qualitativo, em consonância com as regras do método etnográfico. Assim, 

no contexto da metodologia em que a dissertação está inserida, esta pesquisa não se sustenta 

em análises quantitativas. Isso não impede a referência a alguns dados oficiais já publicados 

acerca das audiências, tampouco infirma as percepções empiricamente comprovadas acerca de 

das ações realizações naquele ambiente. 

Além da análise etnográfica amparada na observação direta (de objetos, conversas, 

cenas, gestos etc.), foram feitas perguntas aos advogados, juízes, promotores e defensores, 

relatores, assistentes e outros interlocutores, que se constituem em agentes importantes para a 

elucidação do discurso judicial. Para a adequada sistematização desse conjunto de dados, em 

meu “artesanato intelectual”, eu me vali das anotações que fiz em meu caderno de campo, às 

vezes feitas reservadamente, outras, ao contrário, durante as interações com meus 

interlocutores.  

Durante os meses da pesquisa de campo, pareceu-me nítido que entrevistas informais 

em tom de diálogo seriam bem mais proveitosas do que se as fizesse em formato de perguntas 

registradas por aparelhos gravadores. De fato, como já antecipado, foi no âmbito da 

informalidade que se revelaram vários aspectos substanciais acerca da dinâmica operada nas 

audiências. 

Sendo assim, minha rotina como pesquisador funcionava da seguinte forma: eu 

anotava no meu caderno de campo absolutamente tudo que conseguia, tanto no que toca a 

observação das audiências em si, quanto aos diálogos informais travados entre os atores. Já 

quanto às conversas que eu tinha diretamente com meus interlocutores, o meu ritual consistia 

em anotar o máximo de informações assim que chegava em casa.   

Era muito comum, quando já no ambiente doméstico, fazer alguns acréscimos e 

apontamentos sobre os acontecimentos daquele dia no campo, de modo que isso me dava 
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alguma tranquilidade, tanto porque acabava revivendo alguns detalhes, o que me permitia ter 

alguns insights, quanto porque me garantia não esquecer algo importante ocorrido naquele 

cenário. 

Quanto a isso, sempre lembro uma das conversas que meu orientador mantém com 

seus orientandos no Laboratório de Estudos sobre Conflito, Cidadania e Segurança Pública 

(LAESP/InEAC). Ao comentar o inspirado texto de Max Gluckman “Análise de uma 

situação social na Zuzulândia moderna”, o professor Lenin lembrou por que o pesquisador 

deve anotar tudo que está ao seu redor quando realiza seu trabalho de campo, sem desprezar 

os detalhes. Demonstrou que Gluckman anotava praticamente tudo que se encontrava no 

campo, inclusive o que em um primeiro momento poderia parecer menos relevante, o que lhe 

foi de grande valia no momento da redação final do texto, quando as ideias do etnógrafo já 

estavam mais organizadas. 

Ainda em termos metodológicos, outro aspecto que merece destaque é que essa 

dissertação não partiu de um marco teórico prévio; ao contrário, adotei a sugestão de Becker 

(2008, p. 161-165) quando ensina que, ao invés de definir o caso por meio do conceito, 

devemos pensar no conceito a ser utilizado a partir do caso a ser analisado, o que possibilita 

aumentar o número de perguntas, alargando seu espectro de observação. Assim, a fonte 

precípua da pesquisa foi o campo oferecido pelas dependências reservadas às audiências de 

custódia que são realizadas pelo TJRJ, algumas observadas na sede do Fórum e, 

especialmente, as assistidas na Central de Audiências de Custódia (CEAC), de Benfica. 

 

1.4. Algumas considerações teóricas  

 

Ante as ponderações acerca dos aspectos metodológicos da pesquisa, já se percebe 

que é preciso ter cuidado para que a exibição de um quadro geral teórico não se preste a 

confirmar o trabalho de campo; tampouco, o contrário: que os dados colhidos se prestem à 

mera confirmação das teorias analisadas de modo abstrato. 

Desse modo, até para evitar o risco de parecer paradoxal, esclareço que a necessidade 

desta introdução teórica a partir de algumas categorias sociológicas fundamentais só passou a 

fazer sentido no contexto analítico dos dados já analisados no campo. Nesse contexto, a 

dissertação dialoga com a conhecida contribuição de um autor, que ao identificar que o direito 

funciona sempre à luz do saber local, revelou que a realidade social por ele construída só pode 

ser analisada em cenários específicos (GEERTZ, 1998). 
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Para Geertz, o direito é visto como uma representação normativa pautada em uma 

maneira de imaginar como devem ser as coisas (lei) e como elas realmente são (fatos), sendo 

imprescindível buscar as relações existentes entre ambos. Assim, o sentido de justiça é sempre 

local, a depender de como os fatos e leis se relacionam em diferentes contextos. 

A contribuição trazida pelo autor nos faz pensar que só é possível compreender os 

fenômenos sociais produzidos pelo direito a partir da análise das suas lógicas internas de 

funcionamento, sendo imprescindível que as instituições jurídicas sejam estudadas em seu 

significado próprio, uma vez que constituem um verdadeiro campo social. 

Pierre Bourdieu (1989) ao aplicar sua teoria do campo ao estudo do direito destaca 

que o espaço no qual a autoridade jurídica é exercida e produzida constitui um universo social 

próprio – um corpus jurídico - relativamente independente em relação aos constrangimentos 

externos: 

As práticas e os discursos jurídicos são, com efeito, produto do 
funcionamento de um campo, cuja lógica específica está duplamente 
determinada: por um lado, pelas relações de força específicas que lhe 
conferem a sua estrutura e que orientam as lutas de concorrência ou, mais 
precisamente, os conflitos de competência que nele tem lugar e, por outro 
lado, pelas lógica interna das obras jurídicas que delimitam em cada 
momento os espaços possíveis, e, deste modo o universo das relações 
propriamente jurídicas (BOURDIEU, 1989, p. 211).  
 

 

Nessa linha, Bourdieu (1989, p. 210-211) revela que o direito não pode ser 

compreendido apenas como reflexo das relações sociais, sendo necessário adentrar nas suas 

especificidades, isto é, no universo cultural próprio em que ele se reproduz. Segundo o autor, 

a lógica interna do campo jurídico gira em torno da concorrência pelo monopólio de dizer o 

direito ou, em outras palavras, de ter reconhecida a competência social e técnica de interpretar 

os textos normativos que consagram a visão “justa” do mundo social.  

 

os juristas e outros teóricos do direito tendem a puxar o direito no sentido da 
teoria pura, quer dizer, ordenada em um sistema autônomo e autossuficiente, 
e expurgado, por uma reflexão firmada em considerações de coerência e de 
justiça, de todas as incertezas e lacunas ligadas à sua gênese prática; os 
juízes ordinários e outros práticos, mais atentos às aplicações que dele 
podem ser feitas em situações concretas, orientam-no para uma espécie de 
casuística das situações concretas e opõem aos tratados teóricos do direito 
puro instrumentos de trabalho adaptados às exigências e urgência da prática, 
repertório de jurisprudência, formulários de atos, dicionários de direito (e 
amanhã, banco de dados). 
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Nesse sentido, as disputas pelos monopólios de acesso aos meios jurídicos e os 

permanentes conflitos entre pretensões que concorrem ao exercício da competência jurídica 

indicam que o direito deve ser estudado como um campo social vivo, objeto de interações que 

podem ser, ao mesmo tempo, cooperativas, antagônicas e complementares.  

Como se nota da própria divisão dos capítulos, neste trabalho abordo o rito judicial 

de modo a tentar compreender as interações sociais nele presentes a partir da perspectiva da 

representação teatral. Quando se fala nesse tipo de abordagem, uma das principais referências 

é a obra de Erving Goffman (2002). A linguagem teatral como estrutura de exposição de 

conteúdos me ajudou muito a compreender o modo como os profissionais orientam as suas 

ações na vida cotidiana das audiências de custódia. Segundo Goffman: 

 
Quando permitimos que o indivíduo projete uma definição da situação no 
momento em que aparece diante dos outros, devemos ver também que os 
outros, mesmo que seu papel pareça passivo, projetarão de maneira efetiva 
uma definição da situação em virtude da resposta dada ao indivíduo e por 
quaisquer linhas de ação que inaugurem com relação a ele (Goffman, 2002, 
p. 18). 
 

A abordagem Goffmaniana se faz presente no texto sob vários aspectos. Desde a 

forma como apresento o modus vivendi interacional dos profissionais, demonstrando como a 

interação, chamada por Goffman (2002) de encontro possui influência recíproca das ações de 

um participante sobre os outros, até aspectos mais estruturais do texto.  

Quando proponho, por exemplo, descrever inicialmente o cenário (GOFFMAN, 

2002) onde as audiências são realizadas, é porque me pareceu importante para a compreensão 

das audiências pensar nos aspectos cênicos do que este autor chama de fachada. Abordar a 

própria fachada aludida por Goffman como desempenho do indivíduo que define seu condão 

de representação é outro demonstrativo de que a pesquisa sobre as audiências de custódia 

também precisou ser pensada sob a perspectiva da realização dramática. 

Como se observa, o trabalho que se opera nas audiências, bem como nos aspectos 

formais e materiais (documentais) que a antecedem e constituem aparece como um importante 

objeto para os estudiosos das ciências sociais interessados pela atividade jurídico burocrática 

estatal, o que tem sido refletido em uma série de estudos sociológicos e antropológicos, que, 

sob diferentes pontos de vista, tem dialogado com essa temática.  

Para citar alguns trabalhos, menciono a belíssima etnografia de Bruno Latour (2010), 

denominada “A fábrica do direito”, pela qual o autor revela as nuances práticas que definem o 
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funcionamento do Conselho de Estado francês. Destaco, também, a interessante pesquisa de 

Letícia Barrera sobre a Corte Suprema de Justiça argentina, na qual a etnógrafa analisou os 

aspectos técnicos e cênicos de uma série de audiências públicas, demonstrando como em 

pleno funcionamento elas podem se converter em instrumentos performáticos e políticos. 

No Brasil, dentre os trabalhos empíricos que abordam o tema, destaco as teses de 

doutoramento de Lucía Eilbaum (2010) e de Andressa Lewandowski (2014). Na primeira, 

destaco o primeiro capítulo, que posteriormente é desenvolvido em um belíssimo artigo 

acadêmico denominado “só por formalidade”, no qual a antropóloga, a partir do 

acompanhamento de uma audiência e de sua participação como testemunha, identifica a 

confluência de três distintos saberes: o antropológico, o jurídico e o judicial. A segunda é uma 

etnografia do Supremo Tribunal Federal, na qual Lewandowski apresenta, no quarto capítulo 

da obra, os julgamentos realizados pelo plenário da mais alta corte brasileira, identificando o 

papel dos atores e as disputas de convencimento que se desenvolvem durante as sessões.  

Também produzidos em território nacional, existem alguns trabalhos acerca dos ritos 

judiciais, que se propõem a analisar as formas de produção da verdade no processo penal, se 

utilizando da observação de audiências para investigar o modo como tem ocorrido a 

administração institucional de conflitos no campo judicial brasileiro. Cito, por exemplo, os 

trabalhos de Kant de Lima (1999), quando explicita o espetáculo quase teatral dos 

julgamentos realizados pelo tribunal do júri no Brasil e de Vera de Almeida (2012), que 

confronta os discursos doutrinário e legal relativos ao instituto da transação penal com a 

realidade cotidiana das audiências realizadas nos Juizados Especiais Criminais do Rio de 

Janeiro.  

Como se vê, a análise do contexto específico das audiências em seu funcionamento 

cotidiano se constitui em uma interessante forma de estudo das instituições da justiça e suas 

práticas. Curioso como no decorrer da pesquisa fui percebendo cada vez mais o quanto a 

audiência é uma cena (GOFFMAN, 2002) que exprime o direito em movimento, a partir das 

realidades locais concretas (GEERTZ, 1998), colocando em evidência as relações desiguais e 

hierarquizadas de poder que permeiam o espaço judicial (BOURDIEU, 1989). 
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2. O ROTEIRO, O TEXTO E OS ATORES 

 

2.1.  O roteiro  

 

Descreverei agora a dinâmica operacional de realização das audiências de custódia 

no município do Rio de Janeiro. A ideia é explicar o procedimento “passo a passo”, desde a 

ocorrência da prisão em flagrante até o desfecho da audiência com a explanação de seu 

resultado e o encaminhamento do custodiado à prisão ou sua liberação para que aguarde o 

julgamento em liberdade.  

Acredito que a descrição desse fluxo operacional seja essencial para a melhor 

compreensão das audiências “em cena”. Pretendo, assim, deixar ao leitor alguns “retratos” 

sequenciais dos fatos relacionados à realização das audiências, para que possua uma visão 

geral do procedimento.  

Vislumbro com isso duas vantagens. A primeira é relacionada à didática. A 

compreensão do modo como é operacionalizado todo o processo pelas instituições estatais é 

essencial à compreensão do objeto dessa pesquisa. Além disso, embora as análises que serão 

desenvolvidas nesta etnografia estejam de acordo com as regras do método científico, é 

possível e até salutar que sejam levantados questionamentos. Para isso, é preciso antes saber 

quais são os fatos sociais que antecedem, bem como os que compõem aquela cena. 

A primeira fase do procedimento começa “nas ruas” com a realização da captura da 

pessoa por um agente do Estado; normalmente um policial militar, quando este considera que 

está sendo praticado um crime previsto na legislação penal. Quando me refiro às “ruas” quero 

dizer que uma pessoa pode ser presa em diversos lugares, um banco, um supermercado, uma 

padaria, uma casa, ou mesmo, literalmente, na rua, o que ocorre, por exemplo, no caso das 

famosas “blitz”. A enorme maioria das prisões em flagrante decorrentes da suposta prática do 

crime de tráfico de drogas também ocorre, literalmente, nas ruas, sobretudo as das 

comunidades mais carentes do Rio de Janeiro.  

Após realizar a “captura” do flagranteado, o policial militar conduz a pessoa presa 

até uma Delegacia de Polícia Civil (DPC). Lá é formalizado um Registro de Ocorrência (R.O) 

e são tomados os depoimentos dos policiais militares, de outras eventuais testemunhas, da 

pessoa presa, quando não opte por permanecer em silêncio, e da vítima, quando esta se dispõe 

a tanto. Tais depoimentos são registrado nos chamados “termos de declaração”. Além disso, 
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são produzidos outros documentos como a guia de recolhimento do preso, o laudo prévio para 

aferição de substância entorpecente, coletas de impressões digitais entre outros. Todo o 

conjunto desses documentos constitui o chamado auto de prisão em flagrante (APF). 

Ainda no recinto da delegacia, a depender da interpretação acerca dos fatos 

ocorridos, o delegado de polícia poderá “liberar” o preso se divergir dos policiais militares e 

entender que não houve a prática de qualquer crime. O delegado poderá, ainda, a depender do 

delito cometido, arbitrar fiança5. Observa-se, aqui, que a autoridade policial é investida de 

uma boa margem de discricionariedade, que o permite tanto deixar alguém livre por entender 

que não há crime, como estabelecer e arbitrar valores de fiança como condição para a 

liberação do preso. 

Nos casos em que o delegado entenda que houve crime, mas não lhe é permitido 

arbitrar fiança ou, ainda, naqueles em que é arbitrada a fiança e a pessoa não paga é que 

aparecem as audiências de custódia. É nesse momento que a pessoa presa passa a ser 

“custodiada”. Aqui se encontra a principal diferença introduzida no cenário jurídico criminal.  

Isso porque antes de setembro de 2015, no caso dos presos em flagrante na capital 

fluminense, e até mais recentemente em outros municípios, aqueles documentos eram 

encaminhados aos juízes, defensores e promotores. O juiz, dentro do seu gabinete, decidia se 

a pessoa deveria permanecer presa, com a decretação da prisão preventiva ou ser colocada em 

liberdade condicionada, com a determinação da liberdade provisória. 

A inserção das audiências de custódia reside precisamente aqui. Agora, o juiz não 

decide mais dentro do seu gabinete. A pessoa presa em flagrante é encaminhada à Central de 

Custódias (CEAC) para que possa participar de uma audiência em que deverão estar presentes 

o promotor, o defensor ou advogado e o juiz. 

O custodiado chega à CEAC, que recebe a comunicação de prisão, bem como a 

restante documentação relacionada à prisão em flagrante, tendo início o procedimento que 

antecede a realização das audiências. A equipe do cartório checa se os documentos constantes 

do auto de prisão em flagrante estão na devida forma ou se há alguma irregularidade. Após, é 

realizada a autuação do APF, que é realizada no sistema de distribuição e controle de 

processos (DCP). Se ainda não constantes do APF, são juntados documentos relacionados ao 

histórico criminal do custodiado, como a Ficha de Antecedentes Criminais (FAC). 

                                                 
5 Segundo o artigo 322 do código de processo penal, o delegado poderá arbitrar fiança nos casos de infração cuja 
pena privativa de liberdade não seja superior a 4 (quatro) anos. 
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Após essa “preparação” dos papeis, as audiências são designadas pelo sistema DCP, 

que gera as chamadas “pautas”, contendo a sequência das audiências que deverão ser 

realizadas naquele dia em cada uma das salas. Ainda antes do início das audiências, um 

agente penitenciário da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) tem a função de 

encaminhar o preso para a realização de entrevista com o defensor público ou advogado. 

Na sequência, o custodiado, sempre algemado, é conduzido até uma das salas de 

audiência e se senta na cadeira localizada em frente à posição ocupada pelo juiz. O condutor 

costuma ficar em pé, acompanhando o decorrer da audiência. Logo no início, é realizada uma 

entrevista na qual se conferem os dados pessoais do custodiado. Percebi aqui uma certa 

variação no tocante à pessoa que realiza essa entrevista, porque normalmente quem faz as 

perguntas e registra no questionário é o servidor do Tribunal de Justiça que auxilia o juiz na 

condução das audiências, mas em algumas salas, a depender do perfil do juiz, ele próprio 

dirige as perguntas ao custodiado e digita as respostas.  

O questionário possui perguntas e espaços ao lado, que vão sendo preenchidos de 

acordo com as respostas apresentadas pelo custodiado. Este é indagado acerca de dados como 

seu nome, profissão, estado civil, filhos, dependência de drogas, presença de tatuagem no 

corpo, ficha criminal, trabalho e a renda média mensal. Nesse momento, a audiência ainda 

não está sendo gravada. 

Após o registro dos dados pessoais, já com os microfones acionados, o juiz pergunta 

ao custodiado se ele sofreu algum tipo de violência pelos policiais que realizaram a prisão, 

algumas vezes advertindo-o para que ele restrinja o relato à agressão sofrida, de modo que 

não adentre nos fatos que levaram à ocorrência da prisão em fragrante.  

Após a realização da entrevista e a indagação acerca de uma eventual ocorrência de 

violência policial, o juiz passa a palavra ao membro do Ministério Público, momento no qual 

ele explana algumas alegações para, na maioria dos casos, requerer a conversão do flagrante 

em prisão preventiva. Digo maior parte dos casos, porque, como veremos, presenciei algumas 

situações em que o próprio promotor não formula tal pedido, por considerar não haver 

necessidade da prisão em alguns casos.  

Após ouvir as alegações do promotor de justiça, o magistrado passa a palavra à 

defesa, momento em que o defensor público ou o advogado particular, se for o caso, postula a 

concessão de liberdade ao custodiado. Diferente do que verifiquei, ainda que 

excepcionalmente, no caso da acusação, essa postura da defesa é invariável; nunca presenciei 
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manifestação de algum defensor público ou advogado no sentido de que não devesse ser 

concedida liberdade a determinado custodiado. 

Em seguida, o juiz anuncia sua decisão e o custodiado é reconduzido ao recinto onde 

ficam os presos. Nesse local, o custodiado aguarda o alvará de soltura, quando concedida a 

liberdade provisória ou relaxada a prisão, ou espera sua transferência ao presídio onde 

aguardará o julgamento recluso, nos casos em que há a conversão da prisão em flagrante em 

preventiva. 

Nesse momento, o magistrado solicita que o condutor traga o próximo custodiado e o 

procedimento se repete. Caso seja a última audiência do dia, todas as pessoas presentes 

recolhem seus pertences pessoais e deixam a sala. Embora todas as audiências sejam gravadas 

em meio áudio visual, ao final de todas elas é impresso um documento escrito, uma espécie de 

ata que deve ser assinada pelos representantes da defesa, da acusação e pelo magistrado. Nele 

estão descritas, em síntese, as alegações apresentadas pelo advogado ou defensor, pelo 

promotor, bem como a argumentação jurídica utilizada pelo magistrado para fundamentar sua 

decisão. Para fins de ilustração, coloco abaixo uma figura com o resumo do fluxo descrito: 

 

Figura 08 – Fluxograma do procedimento das audiência de custódia 
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2.2. O texto  

 

Em uma das incursões pela central de custódias de Benfica fui indagado por uma 

interlocutora sobre o que eu desejava investigar com a pesquisa. Respondi-lhe que uma das 

minhas intenções era a de buscar compreender a maneira como as ações se ordenam naquele 

cenário.   

E me chamou bastante a atenção desde o início dos trabalhos de campo a importância 

que um conjunto de documentos assume nas audiências. Trata-se de um material escrito que 

em muito influencia as ações de todos os profissionais ali atuantes, o chamado Auto de Prisão 

em Flagrante ou, como os nativos denominam, APF.   

Revisitando meu caderno de campo e lembrando de algumas audiências, me recordei 

do quanto é comum os juízes, promotores, defensores e advogados fazerem referência às 

informações constantes no auto de prisão em flagrante. Em suma, notei que o APF é o ponto 

de partida, uma espécie de guia básico a partir do qual são extraídas as opiniões e formulados 

os discursos dos atores no transcorrer das audiências. 

Para que o promotor possa decidir se vai requerer a prisão preventiva ele depende 

daquele material. A defesa, igualmente, parte dos pressupostos que estão ali engendrados, 

ainda que para propor-lhes uma interpretação mais favorável ao custodiado. O juiz, por sua 

vez, também decide com base naquele conjunto de documentos. 

Tamanha é a notoriedade e importância do auto de prisão em flagrante, tanto para as 

postulações dos promotores, defensores e advogados quanto para as tomadas de decisões 

pelos juízes, que ouso dizer ser impossível acompanhar as audiências de custódia sem que se 

desperte alguma curiosidade sobre aquele expediente.  

Embora o objeto desta pesquisa não passe pela análise detalhada desses documentos, 

para compreender minimamente o funcionamento das audiências é preciso saber ao menos o 

que contém, de onde vem e como surge o APF. Para saciar esse interesse, antes de mais nada 

é preciso ter em mente que o flagrante é uma categoria legal.  

Conforme o código de processo penal6, considera-se em estado flagrancial quem: (i) 

está cometendo a infração penal; (ii) acaba de cometê-la; (iii) é perseguido, logo após, pela 

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

                                                 
6 Artigo 302. 
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da infração; (iv) é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que 

façam presumir ser ele autor da infração. 

Percebe-se, assim, que todas as hipóteses que ensejam a prisão em flagrante giram 

em torno do termo “infração penal”. Do ponto de vista jurídico, cuida-se de um 

acontecimento a que o direito atribui punições a quem o pratica, por considerar que foram 

transgredidas regras de conduta protegidas pelo direito penal.  

Dessa forma, nota-se que a infração penal não está na natureza do fato praticado, mas 

sobretudo na interpretação do mesmo como violação de uma norma. Para Clifford Geertz 

(1998), a descrição de um fato jurídico é uma maneira específica de imaginar a realidade. 

Segundo esse autor, não se trata do que efetivamente aconteceu, mas da percepção do que 

aconteceu para o mundo do direito.  

Dessa forma, os acontecimentos sociais que culminam nas chamadas prisões em 

flagrante são interpretações dadas inicialmente pelos agentes e autoridades policiais. 

Posteriormente, os profissionais que integram órgãos de acusação e de defesa. Finalmente, o 

juiz também o classifica como fato penalmente relevante, isto é, que enseja para seus autores 

as consequências do direito penal.  

Descrevi que a etapa inicial do processo de operacionalização das prisões em 

flagrante normalmente é realizada pelas autoridades policiais e seus agentes, que, de acordo 

com a lei, tem a obrigação de prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito7. 

Como já disse, a prisão em flagrante se inicia “nas ruas”, quando a polícia realiza a captura da 

pessoa que, segundo a observação do agente policial, se encontra em alguma situação 

enquadrada na categoria flagrante.  

Vimos, ainda, que a pessoa detida é conduzida a uma delegacia de polícia civil 

(DPC). Nessa repartição, a autoridade policial e seus agentes tomam os depoimentos do 

condutor, das testemunhas, se possível8, e do flagranteado sobre a imputação que lhe é feita. 

Além disso, devem ser produzidos outros documentos como o registro de ocorrência, a guia 

de recolhimento do preso, exames periciais (por exemplo, exame de corpo de delito e laudo 

prévio para aferição de substância entorpecente), coletas de impressões digitais entre outros.  

                                                 
7 O código de processo penal, no artigo 301, estabelece que qualquer pessoa do povo poderá e as autoridades 
policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 
8 Segundo o código de processo penal, a falta de testemunhas não impedirá o auto de prisão em flagrante; mas, 
nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo, pelo menos, duas pessoas que hajam testemunhado a 
apresentação do preso à autoridade. 
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Pois bem, é precisamente esse conjunto de documentos escritos produzidos na 

delegacia de polícia civil que constitui o auto de prisão em flagrante. Dessa forma, se percebe 

que a polícia exerce papel fundamental no processo de produção do fato jurídico (KANT DE 

LIMA, 1999), sejam os agentes da polícia ostensiva9, que realizam a captura do flagranteado e 

prestam depoimento em delegacia, seja a polícia judiciária, encarregada pela escrituração do 

fato de modo que possa ser operacionalizado em sede judicial. 

Em suma, é a polícia que inicia o processo de construção jurídica do fato 

(FIGUEIRA, 2007), fornecendo os elementos fundamentais para o trabalho realizado nas 

audiências de custódia. Ora, o processo de escrita de produção do APF precisa entrar na 

ordem do discurso (FOUCAULT, 1996) judicial para que possa ser instrumentalizado pelos 

órgãos que compõem a estrutura do poder judiciário. Isso pressupõe uma espécie de 

conversão linguística na escrituração da oralidade (EILBAUM, 2006). 

Para ousar uma formulação, afirmo que é o trabalho policial, inicialmente com a 

efetivação da prisão e em seguida com a confecção do auto de prisão em flagrante, que produz 

o “texto base” para o trabalho realizado nas audiências. Chamo assim, porque constatei que as 

informações contidas no APF constituem o alicerce do qual partem e sobre o qual se assentam 

os discursos dos atores naquelas cenas.  

Como visto, no auto de prisão em flagrante estão contidas, em suma, as declarações 

da vítima, se possível, das testemunhas (normalmente os próprios policiais militares, que 

efetivaram a captura da pessoa) e do próprio preso. Contudo, essas transcrições de falas 

realizadas em sede policial não são a exata reprodução do que foi dito pelos depoentes. Por 

outro lado, ainda que a transcrição seja fidedigna, pode ser que as declarações das 

testemunhas não representem o que de fato aconteceu no mundo social.  

Enfim, existem várias nuances nesse processo de decodificação, que gradualmente 

vai construindo juridicamente o acontecimento (FIGUEIRA, 2007). As inquietações que se 

colocam aqui, e que não serão suficientemente aprofundadas, por não se tratar do objeto de 

análise desta dissertação, implicam em uma necessária reflexão acerca da importância da 

polícia na construção jurídica do fato e das condições sobre as quais esse material escrito é 

produzido. 

                                                 
9 Segundo o artigo 144, §5º, da Constituição Federal, às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a 
preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, 
incumbe a execução de atividades de defesa civil.   
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Diversos estudos sobre as instituições policiais e jurídicas produzidos no Brasil vem 

indicando que as práticas policiais estão inseridas em uma tradição inquisitorial, dentro da 

qual o suspeito é considerado culpado até que se prove o contrário10 (KANT DE LIMA, 1995; 

PAES, 2007; GONÇALVES FERREIRA, 2009; ALMEIDA, 2012; VIDAL, 2017 entre 

outros).  

Tal característica é expressa na própria legislação processual, que dispensa a 

existência de contraditório e ampla defesa em sede de investigação policial. Nesse contexto, 

os agentes e autoridades policiais ocupam um espaço marcado pela necessidade de produção 

de provas da ocorrência do crime e de sua autoria, no intuito de descobrir a verdade11 sobre a 

prática do fato criminoso. 

Contudo, a pesquisa demonstrou que os atores costumam partir do pressuposto de 

que os fatos narrados no APF são verdadeiros. Aliás, não fosse isso, não faria sentido a minha 

conclusão de que esse material é a principal referência para o trabalho operacionalizado pelos 

atores nas audiências. Mais de um interlocutor me disse que sempre parte do pressuposto de 

que as informações e declarações apresentadas pelos policiais são verídicas; por outro lado, 

em nenhuma das audiências que assisti observei qualquer contestação sobre a veracidade dos 

fatos narrados em sede policial. Acompanhando as audiências não é difícil perceber que as 

declarações dos policiais militares, da vítima, quando possível, e do próprio flagranteado, 

quando isso ocorre, constituem uma espécie de versão autorizada e legitimada dos fatos. 

Nesse ponto, entendo importante destacar que, como estamos falando de prisões em 

flagrante, o valor do que é registrado no APF assume dimensões ainda mais impactantes. É 

que normalmente a prisão em flagrante em si já é considerada prova forte o suficiente para 

eventual sentença condenatória ou absolutória, de modo que é pouco provável, com a 

permissa do trocadilho, a produção de outras provas em sede judicial.  

Como também me foi revelado por mais de um interlocutor, a prisão em flagrante 

dispensa maior dilação probatória, encurtando tanto o trabalho da polícia quanto o da justiça. 

Afinal, em tese, o indivíduo foi pego “no ato”, “com a mão na massa” e a formalização do 

APF na delegacia de polícia ratifica a legitimidade e veracidade das informações 

apresentadas. 
                                                 
10 Discorro mais detalhadamente sobre a aplicação prática do princípio da presunção de inocência nas audiências 
de custódia no terceiro capítulo, quando teço algumas considerações sobre determinado ethos que se faz muito 
presente nas audiências de custódia. 
11 Refiro-me a uma categoria jurídica, presente na cultura judiciária criminal brasileira, que consiste na busca de 
uma pretensa verdade real acerca do fato praticado, segundo o discurso jurídico corrente. 



 
 

56 
 

Em síntese, verifiquei que é sobre os relatos e informações constantes no auto de 

prisão em flagrante que os atores produzem seus discursos. Em outras palavras, constatei que 

aquele conjunto de documentos produzido em sede policial é o grande municiador do trabalho 

operacionalizado nas audiências de custódia.  

Para os fins propostos nessa dissertação, interessa saber o que os atores do campo – 

promotores, defensores públicos, advogados e juízes – estão fazendo com esse discurso 

produzido pela polícia. Em outras palavras, é preciso entender de que maneira as informações 

constantes do APF têm sido instrumentalizadas pelos profissionais nas audiências de custódia. 

 

 

2.3.  Os atores 

 

Neste momento, passo a descrever quem são os protagonistas das audiências de 

custódia, abordando os papeis sociais por eles exercidos. Segundo Michael Foucault (1996), 

as regras do campo jurídico constituem-se em uma instância de ordenação de discursos, que 

são produzidos e submetidos a mecanismos de controle. 

Nesse sentido, os atores estão a todo o tempo produzindo discursos judiciários sob 

determinadas condições. Desse modo, para compreender “a ordem do discurso” 

(FOUCAULT, 1996) é preciso ter em mente que os papeis sociais exercidos são norteados 

pelo ritual presente nas práticas judiciárias destas audiências. 

No primeiro olhar sobre as audiências de custódia, logo se percebe a existência de 

três discursos iniciais: a) um discurso que visa manter o custodiado sob cárcere; b) um 

discurso pela colocação do custodiado em liberdade, ao menos provisoriamente e c) um 

discurso que decide, determinando a prisão preventiva ou a colocação do custodiado em 

liberdade provisória. 

Esses discursos tem algo em comum: promotores, defensores, advogados e juízes 

participam de uma mesma cultura jurídica, o que os faz compartilhar esquemas de 

pensamento, linguagem e ações (BOURDIEU, 1989). Além disso, os ritos de instituição 

(FOUCAULT, 1996) constituem o campo de percepção dos atores que operam a técnica 

jurídica, atribuindo-lhes identidades sociais próprias, expressas nos diferentes papéis 

desempenhados. 
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Durante o período em que acompanhei mais assiduamente as audiências, pude 

observar o trabalho de cinco promotores, quatro defensores e quatro juízes. Dentre todos esses 

profissionais, assisti a atuação de apenas dois homens, um promotor e um defensor público. 

Todas as demais profissionais eram mulheres12. 

O objeto da pesquisa que resultou neste trabalho não abrange (nem poderia) uma 

análise sociológica das profissões que integram o sistema judiciário fluminense. Entretanto, a 

observação direta corrobora o fenômeno da formação de composições um pouco mais 

heterogêneas das instituições jurídicas após a constituição de 1988 ao menos no que tange ao 

gênero (BONELLI, 2011). 

 Isso parece refletir na composição tanto do Ministério Público do Rio de Janeiro 

(MPRJ) e da Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ) como na composição da 

Magistratura do Tribunal de Justiça de Rio de Janeiro (TJRJ) presente nas audiências de 

custódia. De fato, compulsando os sites dessas instituições, verifiquei que, na última década, o 

número de ingressantes mulheres nestas carreiras supera ao de homens13. No entanto, esta 

heterogeneidade não aparece da mesma maneira quando o assunto é a composição étnica dos 

órgãos nas audiências.  

Pelo contrário, nesse critério os profissionais observados apresentavam um perfil 

bem homogêneo. Havia apenas uma defensora pública negra, que aparentava idade um pouco 

acima dos 35 anos. Todos os demais profissionais eram brancos e jovens, aparentando idade 

entre 27 e 33 anos. Em alguns diálogos informais ou mesmo observando as conversas dos 

promotores, juízes e defensores não foi difícil perceber que esses profissionais são oriundos 

de camadas economicamente mais favorecidas da sociedade, dando continuidade ao 

fenômeno da elitização do mundo jurídico muito bem analisado por Coelho (1999). 

A meu ver, a obra de Edmundo Campos Coelho intitulada “As profissões imperiais: 

medicina, engenharia e advocacia no Rio de Janeiro, 1822-1930” é essencial para a 

compreensão do desenvolvimento das profissões jurídicas. Ressalvo apenas que a leitura deve 

                                                 
12 Até havia um juiz trabalhando no período analisado, mas não cheguei a assistir a nenhuma audiência dirigida 
por ele. No entanto, quando no início da pesquisa, à época em que as audiências de custódia ainda eram 
realizadas no subsolo do prédio anexo ao TJRJ, presenciei a diversas audiências dirigidas por juízes (sexo 
masculino). 
13 No MPRJ, por exemplo, no ano de 2010, ingressaram 16 promotoras e 12 promotores; em 2012, foram 23 
promotoras e 13 promotores; em 2014, 19 promotoras e 12 promotores; em 2016, 14 promotoras e 7 promotores. 
Fonte: http://www.mprj.mp.br/transparencia/concursos/promotor-de-justica. Acesso em 07/01/2019. 
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ser feita à luz das novas configurações apresentadas no cenário jurídico da advocacia 

brasileira. 

Entre os advogados se notava uma maior diversidade. Embora também em número 

minoritário, presenciei várias audiências em que os custodiados eram representados por 

advogados negros. No que tange ao gênero, ao contrário do que ocorre no caso dos 

profissionais que integram as instituições públicas, o número de advogados homens 

costumava superar o de mulheres nas audiências. Havia também uma maior variação na 

composição etária. Embora também tenha visto muitos advogados jovens atuando, havia um 

maior contingente de advogados mais velhos se comparados aos defensores, promotores e 

juízes. 

Entre os custodiados, a grande maioria era composta por jovens, negros, do sexo 

masculino. Obviamente, presenciei audiências originadas de prisões em flagrante de pessoas 

mais velhas, algumas brancas e também mulheres. No entanto, naquele ambiente salta aos 

olhos esse perfil bem definido das pessoas presas. Observando as entrevistas de qualificação 

dos custodiados, também era notório que a enorme maioria detinha baixo grau de 

escolaridade, trabalhava no mercado informal e residia nos locais da cidade onde o Estado 

costuma se fazer presente apenas através de organismos de segurança pública, especialmente 

as polícias. 

 

2.3.1. Juízes 

  

O juiz é um funcionário que incorpora a figura do Estado no exercício da atividade 

jurisdicional. No processo penal o juiz exerce função primordial, pois é o responsável pela sua 

condução em busca da construção da verdade judicial. A legislação confere aos juízes a 

atribuição de prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos 

atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública14. O juiz é, então, o guardião da liturgia 

e da ordem jurídica, lhe competindo zelar pelo regular andamento processual. 

Acompanhando as audiências de custódia, não foi difícil notar a posição de 

superioridade hierárquica dos juízes em relação aos demais atores naquele campo. A posição 

central ocupada no espaço das audiências (figura 03), o olhar de submissão na postura de 

                                                 
14 É o que estabelece o artigo 251, do código de processo penal. 
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muitos advogados, a forma de tratamento com que são designados, até o modo como dirigem 

a palavra aos demais atores lembram hierarquia e imponência. 

Ao longo do trabalho de campo isso ficou evidente. Pude perceber que tanto a 

maneira como as audiências são conduzidas quanto a decisão acerca da soltura ou prisão 

depende do perfil de cada juiz, que pode dar importâncias distintas a diferentes fatores. Além 

de evidentes diferenças na forma de expressão, o número de decisões concessivas de 

liberdade ou de manutenção da prisão variava de acordo com o magistrado que conduzia a 

audiência. 

Mas isso não bastava, porque um observador casual poderia pensar que tal fenômeno 

deriva do fato de que as prisões em flagrante ocorreram em virtude da prática de crimes 

diferentes, de modo que, como cada caso é um caso, essa variação das decisões seria normal. 

Contudo, a pesquisa também revelou a existência de alguns critérios relativamente 

homogêneos que embasam as decisões dos juízes. Por isso, em algumas situações verifiquei 

que o fato de magistrados decidirem de modo diverso do considerado “esperado” para 

determinado causou espanto entre os próprios profissionais ali atuantes.  

A ênfase no papel do juiz é muito evidente dentro da dinâmica operada nas 

audiências, a ponto de surgirem divergências entre alguns defensores e promotores pelo fato 

de trabalharem mais com juízes que tem uma maior ou menor tendência à determinado tipo de 

decisão. Entre os advogados também é notória a percepção de que existe uma variação dos 

critérios para a tomada de decisão, a depender do juiz que examinará o processo do seu 

cliente.  

Nesse sentido, um advogado entrevistado ressaltou o “fator sorte” como um dos 

critérios que vai definir a soltura ou prisão do custodiado: 

 
É claro que tem caso que sei que a chance é mínima, pelo tipo de crime, por 
exemplo, roubo, muito difícil soltarem. Mas tem crime que varia muito, tem juiz 
que prende por furto, se o cara tiver alguma coisa na FAC (Ficha de Antecedentes 
Criminais, que fica anexa ao auto de prisão em flagrante e, portanto, nas mãos do 
juiz, quando vai decidir), tem juiz que se não teve violência solta sempre, tem 
outros que não. Se o advogado que tá sempre aqui já conhece o juiz, ele 
praticamente já sabe se vai ser solto ou preso. 
 
 

 Como se verifica, seja na percepção dos promotores e defensores, seja na visão dos 

advogados, o juiz exerce papel central nas audiências. Isso reflete o que Kant de Lima (1999) 

descreve como consequência do modelo piramidal do sistema judicial brasileiro, no qual 



 
 

60 
 

aqueles que estão no topo, por possuírem algum tipo de saber especial, é que definem as 

regras do jogo: 

 
O juiz é visto como um agente extremamente esclarecido, quase clarividente, 
capaz de formular um julgamento racional, imparcial e neutro, que descubra 
não só a “verdade real” dos fatos, mas as verdadeiras intenções dos agentes 
(KANT DE LIMA, 1999, p.32-33). 
 
 

Em suma, a figura do juiz é central do início ao fim das audiências, tanto na 

condução, quanto na determinação de seus resultados, importando, portanto, saber quais 

variáveis estão envolvidas nas suas decisões. Tratarei em detalhes dessas variáveis no 

próximo capítulo, mas sejam quais forem, no argumento de Lucía Eilbaum (2010, p.23), elas 

não estão descoladas da realidade social e cultural dos atores envolvidos, de suas posições 

sociais e das regras sociais que regem as relações e interações sociais.  

Para essa autora, a prática judiciária está a todo tempo sendo influenciada pela moral, 

não apenas pelas questões morais que o direito trata, mas sobretudo porque a prática do 

direito está impregnada por uma concepção moral. É preciso, portanto, cuidado na análise, 

porque para dar conta da relação das audiências de custódia e as possíveis moralidades que 

informem suas práticas, deve-se evitar o equívoco de querer identificar uma moral previsível, 

objetiva ou específica, mas ao contrário, procurar perceber a presença, naquele contexto, de 

“moralidades situacionais” (EILBAUM, 2010, p. 23-24).  

Vale ressaltar que as representações sobre as moralidades são uma constante naquele 

cenário, repercutindo, como veremos, no papeis desempenhados por todos os atores. No 

entanto, a relevância que ora atribuo ao papel exercido pelos juízes não ocorre por acaso. Em 

um cenário marcado por hierarquias, a posição do juiz não somente lhe permite reger a forma 

como as audiências serão conduzidas como decidir seu desfecho. Ao fim e ao cabo, é o juiz 

que “dá o veredito”. É ele o profissional responsável pela decisão a ser tomada. Em outras 

palavras, o destino da pessoa presa pode ir “do céu ao inferno” a depender da decisão tomada 

pelo magistrado.  

No entanto, o campo revelou que as práticas comportamentais dos outros atores, a 

depender da eficácia discursiva e das moralidades em jogo, pode exercer maior ou menor 

influência no funcionamento e andamento das audiências. Daí por que a análise de seus papeis 

se faz imprescindível.  
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2.3.2. Promotores 

 

Os promotores de justiça são funcionários do Estado, que integram o Ministério 

Público (MP)15. O ingresso na carreira inicial deste cargo ocorre após a aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e títulos16 e a passagem pela correspondente escola 

de formação profissional.  

A primeira coisa que desperta a atenção no campo quando se observa os promotores 

de justiça é a forma pela qual eles são chamados pelos demais atores. A designação “doutor” é 

comum entre os personagens das audiências, exceto o preso, de modo que juízes, promotores, 

defensores e advogados assim se dirigem uns aos outros. 

No caso dos promotores, além desta forma de tratamento, eles também são 

denominados pelos nativos pelo próprio nome da instituição. É comum, por exemplo, um 

magistrado dizer que “passa a palavra ao Ministério Público” ou mesmo defensores e 

advogados dizerem que “acompanham ou divergem do Ministério Público”. 

Esse fato me parece relevante, porque sugere que essas pessoas são investidas da 

autoridade e legitimidade conferidas pela instituição para representa-la. Assim, por um lado 

eles não deixam de carregar, sobretudo em seus discursos, os simbolismos que a instituição 

representa, o que, por sinal, também ocorre com os juízes e defensores públicos. Por outro, os 

promotores são dotados de autoridade e independência conferidas pelo órgão que integram.  

Segundo Bourdieu (1996), as autoridades, para serem reconhecidas como tal, 

precisam respeitar a liturgia do papel que são chamadas a desempenhar. Nesse sentido, 

percebo que os promotores atuam e produzem seus discursos a partir de uma determinada 

posição no campo, precisamente a posição de membros do Ministério Público. 

Durante o acompanhamento das audiências na central de custódia, me chamou 

especial atenção um discurso recorrente por parte dos promotores no sentido de que atuam 

sempre no “interesse da sociedade”. Em certa ocasião indaguei uma interlocutora sobre o 

papel exercido por ela nas audiências e a pronta resposta que obtive foi a de que não só ela, 

                                                 
15 As funções e a organização do Ministério Público estão reguladas pela Constituição da República de 1988; 
pela Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público, dispondo sobre 
normas gerais para a organização da instituição nos Estados; pela Lei Complementar nº 75, de 20 de março de 
1993, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, e, no Rio de 
Janeiro, pela Lei Complementar nº 106, de 3 de janeiro de 2003, que institui a Lei Orgânica do Ministério 
Público no Estado.  
16 É o que estabelece o artigo 127, §2º, da Constituição da República de 1988. 
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mas todos os promotores, como membros do Ministério Público, estavam ali para defender o 

interesse público.  

Dessa forma, se o Ministério Público tem por função defender os interesses sociais, 

os promotores são a encarnação material dessa retórica, daí por que dialogo com Luiz 

Eduardo de Vasconcellos Figueira (2007) quando denomina esse tipo de enunciado de 

“discursos institucionais”. 

A legitimidade conferida aos discursos (WEBER, 1999) dos promotores vem 

justamente do fato de eles não serem produzidos a título pessoal. No campo das audiências de 

custódia, observei que esse discurso institucional é ratificado por uma determinada prática. 

Como já descrevi, em algumas ocasiões os promotores não requerem a decretação da prisão 

preventiva. Esse fato, além de realçar a retórica no sentido de que eles estão ali para defender 

o interesse social.  

A meu ver, isso os coloca em uma posição discursiva privilegiada em relação aos 

profissionais que atuam em nome dos custodiados. É que os advogados e defensores, 

invariavelmente, pleiteiam a libertação do custodiado, o que sugere que estes últimos atuam 

precipuamente na defesa de interesses pessoais, enquanto os promotores não estariam ali 

somente para atuar em desfavor do custodiado, mas em prol do interesse social. 

Essa representação desenvolvida tanto pelos próprios promotores como pelos demais 

participantes das audiências sobre sua atuação e a consequente produção dos chamados 

discursos institucionais pode ser uma chave para a compreensão do exercício da autoridade 

que esses profissionais desempenham. 

De acordo com Max Weber (1999), o poder reside na capacidade de provocar a 

aceitação de ordens ao passo que a legitimidade seria a aceitação para o exercício do poder. A 

autoridade, por sua vez, decorreria da consideração do poder como legitimamente exercido, 

de modo que as pessoas passam acatá-lo por sua própria vontade, sem a necessidade de 

coerção externa. 

Durante o acompanhamento do ritual das audiências eu percebia a todo o tempo o 

espectro de autoridade nas pessoas que ocupam o cargo do promotor. O próprio lugar que 

desenvolvem seus papéis na sala de audiências já denota sua representação dentro daquele 

espaço.  
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Como vimos na disposição cênica das salas, os promotores ocupam lugar de 

destaque, ao lado direito do juiz e em plano superior ao dos demais atores17. Tal fato, de fácil 

percepção para qualquer pessoa presente naquele espaço, além de transmitir a seu favor o 

poder simbólico (BOURDIEU, 1989) decorrente da proximidade em relação ao juiz, insinua 

uma posição de prevalência em relação à defesa e ao custodiado. 

Mais além, percebi que os magistrados costumam atribuir relevância à opinião 

emitida pelos promotores, o que sugere uma indevida interferência na pretensa imparcialidade 

do juiz em relação às partes. No ambiente das audiências, tanto antes do início das mesmas 

quanto nos intervalos entre uma e outra, não era incomum observar conversas entre juízes e 

promotores.  

Em algumas ocasiões, estes profissionais dialogavam sobre o destino das audiências 

do dia, não sendo incomum a antecipação do promotor de justiça aos juízes quanto aos 

prováveis requerimentos que deverão ser feitos nas audiências. Em outras ocasiões, 

excepcionais é verdade, percebi que os juízes consultavam os promotores a respeito de suas 

opiniões em determinados casos que porventura lhe causassem alguma dúvida. 

A excepcionalidade dessas ocasiões diminuir-lhes-ia a importância não fosse o fato 

de que em nenhuma das audiências que acompanhei qualquer juiz tenha dirigido esse tipo de 

consulta a algum defensor ou advogado quanto à eventual decisão no sentido da manutenção 

da prisão ou colocação do custodiado sob liberdade provisória.  

A esse fato deve ser acrescentada uma observação não menos importante. Como já 

disse, os promotores não requerem a decretação de prisão preventiva em todas as audiências. 

Em algumas que acompanhei, esses profissionais opinaram pela concessão de liberdade 

provisória ao custodiado, desde que acompanhadas das medidas cautelares previstas na 

legislação18. 

                                                 
17 Essa posição espacial privilegiada dos promotores é prevista na legislação da carreira, quais sejam: art. 18, I, 
“a” da Lei Complementar 75/93 e art. 41, XI da Lei 8.625/93, que dispõem, respectivamente, sobre a 
organização, atribuição e estatuto do Ministério Público da União e Lei Orgânica Nacional dos Ministérios 
Públicos Estaduais. 
18 O artigo 319, do código de processo penal estabelece que são medidas cautelares diversas da prisão: I - 
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar 
atividades; II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas 
ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; III 
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o 
indiciado ou acusado dela permanecer distante; IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência 
seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; V - recolhimento domiciliar no período noturno 
e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; VI - suspensão do 
exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de 
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Chamou-me a atenção o fato de que em todas as ocasiões em que isso ocorreu os 

juízes acompanharam o posicionamento dos promotores. Em uma primeira análise isso 

poderia parecer até sugerir alguma exigência legal nesse sentido em face do magistrado, mas 

não. A legislação brasileira permite aos juízes decidirem de maneira diversa ao que foi 

postulado pelo promotores. Isso quer dizer que, a rigor, ainda que os promotores opinem pela 

concessão de liberdade condicionada a determinado custodiado, os juízes poderiam decidir 

pela decretação da prisão preventiva. 

Sendo assim, o fato de os juízes não divergirem dos promotores nessas ocasiões é 

denotativo do grau de autoridade exercida por eles no desempenho das suas atividades. 

Constatei, assim, a inegável eficácia dos discursos proferidos pelos promotores, de modo que 

isso me chamou a atenção naquele ambiente. 

  Nesse momento, importa observar que esta autoridade e independência conferida 

aos promotores apresentam outros contornos práticos. Já esclareci que o discurso de todos os 

atores no cenário das audiências são produzidos a partir do que denominei de “texto base”, 

que é produzido pela polícia e materializado no auto de prisão em flagrante. 

Os discursos produzidos pelos promotores, juízes, defensores e advogados são, 

portanto, interpretações acerca do discurso policial já produzido no APF, de modo que é a 

partir deste que ocorre o convencimento dos atores acerca da necessidade ou não de 

manutenção do custodiado sob cárcere.  

 Assim, os documentos constantes do auto de prisão em flagrante – essencialmente a 

materialização escrita das declarações dos atores quando da efetivação da prisão em flagrante 

– são livremente valorados não somente pelos juízes como também pelos demais atores na 

formação de suas convicções.  

No entanto, sem dúvida, a condições estruturais do campo oferecem uma posição 

discursiva privilegiada dos promotores em relação aos defensores e advogados. Isso lhes 

confere uma maior legitimidade na análise do que está contido naquela descrição textual. Em 

outras palavras, a autoridade dos promotores confere autonomia para apreciar os fatos 

narrados livremente ou “conforme suas consciências”.  

                                                                                                                                                         
sua utilização para a prática de infrações penais; VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes 
praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi- imputável e 
houver risco de reiteração; VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos 
do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; IX - 
monitoração eletrônica.  
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Observando as cenas das audiências, me pareceu patente a existência de 

componentes de subjetividade nessa valoração. A meu ver, elementos de cunho moral 

integram o raciocínio desses profissionais, de modo que a análise costuma ser influenciada 

por fatores de ordem subjetiva. 

Isso ficou muito claro para mim no decorrer da pesquisa. Assim como os juízes, os 

promotores, antes de pleitearem a prisão preventiva do custodiado ou de opinarem pela sua 

colocação em liberdade condicionada realizam um julgamento moral, formando uma espécie 

de pré-juízo sobre os custodiados e suas condutas.  

Aliás, como veremos ao analisarmos as audiências em cena, uma das coisas que mais 

me chamava a atenção durante a pesquisa eram os julgamentos morais que se desenvolviam a 

todo o tempo nas audiências de custódia. Sem dúvida, essa é uma das dimensões mais 

relevantes daquele ritual judiciário, aspecto que não costuma ser explicitado pela doutrina 

jurídica. 

 

2.3.3. Defensores  

 

Os defensores públicos são agentes do Estado que integram a Defensoria Pública19 

tendo por função primordial a prestação de assistência jurídica, judicial e extrajudicial, 

integral e gratuita, àqueles que não podem pagar um advogado particular20. O ingresso na 

carreira inicial deste cargo também ocorre após a aprovação em concurso público de provas e 

títulos21.  

Para um jurista, talvez possa parecer desnecessária a descrição que venho tecendo 

sobre a composição espacial da sala de audiências de custódia e a correspondente ocupação de 

lugares pelos profissionais que delas participam. Mas como se trata aqui de uma descrição 

etnográfica, este aspecto é de grande relevância, sobretudo quando o que se pretende é 

entender a dinâmica das ações efetuadas naquele cenário. 
                                                 
19 Segundo estabelece o artigo 134, da Constituição da República, a Defensoria Pública é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime 
democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os 
graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados. 
20 É o que estabelece o artigo 3-A da Lei Complementar nº 80/1994, substancialmente alterada pela Lei 
Complementar nº 132/2009, que também delineia os objetivos para a atuação da Defensoria Pública, consistentes 
na primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais; a afirmação do Estado 
Democrático de Direito; a prevalência e a efetividade dos direitos humanos e a garantia dos princípios 
constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 
21 É o que estabelece o artigo 134, §1º, da Constituição da República. 
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Nesse sentido, o lugar ocupado pelos profissionais responsáveis pela defesa do 

custodiado durante as audiências já sugere a falácia do princípio da paridade de armas entre as 

partes do processo penal, como já observaram diversos estudiosos desse tema (KANT DE 

LIMA, 2004; FIGUEIRA, 2006; ALMEIDA, 2012, entre outros). É notória a imponência da 

acusação e a diferença de tratamento entre os profissionais que ocupam as funções ligadas à 

defesa do custodiado, se percebendo a todo o tempo a existência de uma hierarquia, que é 

explicitada na própria configuração espacial das salas. 

Pesquisando sobre o tema, verifiquei que a Defensoria Pública, na tentativa de 

diminuir a imponência do Ministério Público nas salas de audiência e garantir o direito de 

defesa em graus de igualdade, conseguiu a edição de lei garantindo aos defensores o direito de 

sentarem no mesmo plano dos promotores22.  

Contudo, a tentativa de estabelecer uma posição de igualdade no cenário físico das 

audiências não ganhou aplicabilidade na prática rotineira dos Tribunais pelo Brasil. Eu diria 

que essa lei “não pegou”, não sendo nada usual a realização de audiências em que os 

promotores possuem assentos em grau de paridade com os defensores. 

Ao que parece, há uma inércia proposital que tangencia a legislação e corporifica no 

próprio layout das salas as relações de hierarquia e poder como habitus do campo forense, 

sobretudo quando se trata do sistema de justiça criminal (BOURDIEU, 1989). Isso certamente 

interfere na ordenação das ações e na participação dos atores, seja de modo consciente ou 

inconsciente, ocasionando consequências tanto na condução das audiências como nos seus 

resultados.  

A pesquisa revelou também que os “discursos institucionais” produzidos pelos 

membros da Defensoria Pública não tem o mesmo impacto se comparado à influência dos 

promotores sobre a atuação dos juízes. Por exemplo, o discurso da presunção de inocência, 

mais detidamente analisado no próximo capítulo, não costuma cativar os juízes nas situações 

de prisão em flagrante.  

Outro aspecto que realça a posição de inferioridade dos defensores em relação aos 

promotores reside no fato de que nunca presenciei nenhum juiz “consultar” a opinião de 

qualquer defensor antes de tomar determinada decisão. Talvez porque saibam que os 

                                                 
22 Art. 4º, §7º, da Lei Complementar 80/94, acrescentado pela Lei Complementar 132/2009: São funções 
institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...) § 7º Aos membros da Defensoria Pública é garantido 
sentar-se no mesmo plano do Ministério Público.  
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defensores só postulam pela liberdade do custodiado. De fato, em nenhuma situação 

presenciei algum defensor requerendo a manutenção da prisão do assistido. 

Essa situação, ao mesmo tempo em que é (fruto da), (serve para demonstrar) a 

hierarquia implícita existente entre os atores. A meu ver, o fato de os defensores 

invariavelmente pleitearem a colocação do custodiado em liberdade os coloca em uma 

posição de inferioridade discursiva em relação ao responsável pela acusação.  

Penso que o fato de os promotores opinarem, ainda que muito excepcionalmente, a 

favor da libertação do custodiado, insinua que sua preocupação não se restringe a aspectos 

individuais, mas ao interesse social, o que em tese lhe conferiria uma condição de maior 

imparcialidade analítica em relação aos casos. 

Todos esses fatores contribuem para a configuração de uma menor eficácia dos 

discursos enunciados pelos defensores no cenário das audiências de custódia. Mas nenhum 

deles supera a presunção de veracidade dos fatos narrados no APF. Como vimos, os juízes 

costumam partir da premissa de que os fatos descritos no expediente policial são verdadeiros. 

Desse modo, a interpretação dos defensores sobre os fatos ali narrados é desprivilegiada, 

sobretudo quando se percebe que o discurso dos promotores normalmente corrobora e 

legitima o conteúdo das declarações e fatos descritos naqueles documentos. 

Outra situação observada no campo que dificulta a efetividade da atuação dos 

defensores são alguns entraves logísticos que aparecem na rotina de suas atuações. A rigor, a 

resolução que disciplina as audiências de custódia no âmbito do TJRJ estabelece que o preso, 

antes do início da audiência terá contato, por tempo razoável, com seu advogado ou 

defensor23. Na Central de Audiências de Custódia (CEAC) de Benfica essas entrevistas 

costumam, de fato, acontecer.  

No entanto, em alguns casos observei que o defensor que houvera realizado a 

entrevista com preso não era o mesmo que fazia o pedido de colocação em liberdade na 

audiência. Nessas situações, me parece que há um prejuízo para a defesa, especialmente 

porque o defensor que atua na audiência fica sem saber a versão do custodiado sobre o que 

aconteceu no mundo dos fatos.  

Também presenciei casos em que defensores não tiveram acesso ao auto de prisão 

em flagrante e à ficha de antecedentes criminais em tempo razoável para a elaboração da 
                                                 
23 É o que estabelece o artigo 3º, da resolução 29/2015, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 
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defesa. Isso reforça o argumento de que as relações de hierarquia se fazem presentes a todo o 

tempo naquele cenário, o que se reflete nas próprias condições de trabalho dos profissionais. 

Nesse momento, é necessário fazer um importante esclarecimento. Ante a estrutura 

das relações presentes no campo, meu argumento é que os discursos institucionais enunciados 

pelos integrantes da Defensoria Pública tem menor eficácia que os pronunciados pelos 

membros do Ministério Público.  

No entanto, isso não quer dizer que a participação de qualquer ator atuante naquelas 

cenas seja irrelevante. Pelo contrário, em um cenário marcado por disputas para “dizer o 

direito” (BOURDIEU, 1989), a central de audiências parece configurar um interessante 

campo de lutas (BOURDIEU, 2004).  

Presenciei cenas que demonstram a existência de interessantes conflitos entre os 

profissionais e percebi que essas situações deslocaram os atores de seus lugares de conforto. 

Desse modo, ao mesmo tempo em que é estruturado sob condições objetivas, o cenário não é 

estático, estando sujeito a transformações.  

Nesse sentido, me parece que os defensores estão em condição material privilegiada 

se comparados aos advogados. A principal razão para isso, a meu ver, reside no fato de que os 

defensores compartilham a “rotina” da central de audiências de custódia com os juízes e 

promotores.  

Isso permite que esses atores estejam em maior proximidade, possibilitando 

“conversas informais”, “diálogos de bastidores” etc. Observei algumas situações em que as 

“interações entre uma audiência e outra” alteraram significativamente os rumos da audiência 

e, consequentemente, o destino do custodiado.  

Notei, ainda, que no cenário das audiências de custódia os defensores públicos 

possuem “mais valor” aos olhos dos juízes e promotores que os advogados particulares. Isso 

me foi revelado por duas interlocutoras, que me relataram crer que os advogados que atuam 

nas audiências de custódia não costumam estar bem preparados para o exercício da função.  

Além disso, houve uma ocasião em que isso ficou bem nítido para mim. Após a 

realização de uma audiência em que o custodiado foi representado por dois advogados que 

aparentavam boa aparência e pronuncia oral, a juíza fez o seguinte comentário para a colega 

promotora: Até que esses falaram direitinho, né?  
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Curioso com a fala da magistrada, logo em seguida eu lhe indaguei o porquê daquele 

comentário. Ela me respondeu que vez ou outra aparece um advogado que se expressa 

melhor, mas que a maioria, na opinião dela, não conhecia nem a técnica legal aplicável ao seu 

cliente, quem dirá ter boa articulação oral. 

Perguntei em seguida se ela achava o mesmo dos defensores públicos atuantes na 

CEAC. Ela me respondeu que no caso dos defensores é diferente, até pelo processo mais 

selecionado para a ocupação dos cargos. Afirmou que eles costumam ter melhor expressão 

oral e sabem o papel que ocupam nas audiências. 

 

2.3.4. Advogados 

  

Os advogados são profissionais com formação em direito e inscritos nos quadros da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)24. Segundo a Constituição da República, o advogado 

é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no 

exercício da profissão25. 

No contexto das audiências de custódia, a principal função desses profissionais é 

postular a decisão mais favorável a seu cliente, no caso, o custodiado. Nesse sentido, observei 

que, a exemplo do que ocorre com os defensores, os advogados sempre fazem o pedido de 

colocação do custodiado em liberdade provisória.  

Para o exame dos papeis sociais exercidos pelos advogados é importante considerar 

as condições e o contexto em que essas funções são desempenhadas. Como já antecipei, a 

“clientela” proveniente das audiências de custódia, na grande maioria, pertence aos extratos 

economicamente inferiores das hierarquias sociais. 

Portanto, meu universo amostral da advocacia criminal atuante no cenário da CEAC 

de Benfica é formado, predominantemente, por profissionais que atendem a indivíduos e 

famílias de baixa renda. Ao analisar esse extrato específico da advocacia atuante naquelas 

audiências, não pude deixar de levar em consideração os efeitos de homologia (BOURDIEU, 

1989) presentes no campo jurídico. 

                                                 
24 Instituição representante dos advogados, reguladora e fiscalizadora do exercício profissional da advocacia em 
todo o território nacional. 
25 A lei 8906, de 1994, dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. 
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Ao discorrer sobre a eficácia simbólica do direito, Pierre Bourdieu (1989) leva em 

consideração os efeitos do ajustamento da oferta jurídica à procura jurídica, que segundo ele 

deve ser menos imputados a transações conscientes que a mecanismos estruturais, tais como a 

homologia entre as diferentes categorias de produtores ou de vendedores de serviços jurídicos 

e as diferentes categorias de clientes. E continua o autor: 

 

Os ocupantes das posições dominadas no campo (como o direito social) 
tendem a ser mais propriamente destinados às clientelas de dominados que 
contribuem para aumentar a inferioridade dessas posições (o que explica 
terem seus manejos subversivos menos probabilidades de inverter as 
relações de força no seio do campo do que de contribuir para a adaptação do 
corpus jurídico e, deste modo para a perpetuação da estrutura do campo). 
 
 
 

Essa chave interpretativa trazida por Bourdieu me ajudou a compreender como a 

suposta negação da hierarquia no plano formal correspondia à afirmação de seu contrário no 

mundo dos fatos. Segundo a legislação que regula a advocacia privada, a rigor, não deve 

haver hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério 

Público26.  

 Embora no plano legal possa não haver hierarquia entre as funções de advogado e de 

magistrado, no campo das audiências fica patente que as práticas sociais hierarquizadas são 

comuns na relação entre esses atores. O episódio a que aludi sobre a visão que os juízes 

possuem a respeito dos advogados, inclusive atribuindo-lhes atributos pejorativos, já indica a 

representação do campo acerca da sua importância naquele cenário.  

Acompanhando as audiências, não era difícil perceber que esses profissionais 

costumam incorporar uma postura de submissão em relação aos magistrados. O 

comportamento dos advogados, desde as pequenas expressões corporais até o modo como 

dirigem a fala aos juízes são denotativos de uma relação hierárquica. 

De modo semelhante ao que ocorre com os defensores públicos, também existem 

alguns entraves no campo que atrapalham a atuação dos advogados. Na central de custódia de 

Benfica, existe uma sala específica onde os advogados aguardam até serem chamados para a 

sala onde ocorrerá a audiência de seu cliente. Essa sala é refrigerada, possui um bebedouro e 

um banheiro. Além disso, contém uma mesa onde ficam as pautas, com a sequência das 

audiências previstas para serem realizadas naquele dia.  
                                                 
26 Assim está disposto no artigo 6º, da lei 8906, de 1994. 
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Sobretudo no início da pesquisa, este recinto era uma local frutífero para observação 

e análise do campo, porque ali ficam reunidos os advogados, que conversam sobre variados 

assuntos, dentre eles os casos que estão defendendo no dia, vida profissional etc. Em uma das 

conversas que estabeleci ali, um interlocutor me revelou algumas dificuldades que enfrentava 

no cenário das audiências e a questão da entrevista, segundo ele, era uma delas.  

Relatou que em uma audiência que fizera duas semanas antes não tivera contato com 

seu cliente por tempo razoável para escutar sua versão do que tinha acontecido quando do 

momento da prisão. Desse modo, a entrevista teve que ser realizada “às pressas”, no corredor 

que dá acesso às salas de audiência.  

Diante do relato, lhe indaguei sobre o porquê de ele não ter pleiteado um tempo 

razoável e requerido falar com seu cliente em um local reservado, já que esse direito lhe é 

garantido legalmente. Não sem demonstrar certo descaso com a pergunta, ele me respondeu 

que a audiência iria começar, que havia outras audiências depois daquela e que o juiz iria 

apressá-lo.  

Percebi que para aquele advogado (e não ouvi relato diferente de nenhum outro) 

requerer um direito legalmente garantido tanto a ele como a seu cliente lhe parecia impossível 

naquele contexto. Desse modo seu comportamento natural seria se apressar para se adequar à 

rotina das audiências, atendendo ao requerimento da magistrada. 

A meu ver, essa é uma situação que ilustra bem o sentimento de inferioridade dos 

advogados em relação aos juízes em razão do contexto em que cada um desses atores 

desempenha suas atividades. Por outro lado, observando o gestual dos juízes, desde o modo 

em que recebem ou se despedem até a forma com que autorizam que retirem alguma 

fotografia da ata, me parece inegável que os magistrados ostentam um sentimento de 

superioridade em relação aos advogados naquele cenário. 

 

2.3.5. Custodiados 

 

Antes de iniciar a descrição do nosso último ator, gostaria de fazer um 

esclarecimento quanto à determinada terminologia que utilizo nessa dissertação. Como a 

realização das audiências de custódia no sistema criminal brasileiro é uma recente novidade, 

me interessava saber a denominação que os nativos utilizam para se referir à pessoa para 

quem ela é destinada. 
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Quem entra nas malhas do sistema de justiça criminal recebe, ao longo das etapas 

policiais e judiciais, algumas denominações pelos juristas. Assim, com a abertura do inquérito 

policial, o sujeito é “investigado”; ao final do inquérito ele deve ser “indiciado”; com a 

propositura da ação penal, passa a ser “denunciado”; com o recebimento da denúncia pelo juiz 

de direito, ele é considerado “réu”; por fim, com a prolação da sentença, o sujeito é 

“condenado” ou “absolvido”.  

Com o decorrer das audiências, não tive dúvidas de que a denominação utilizada no 

campo desta pesquisa é “custodiado”, de modo que essa é mais uma nomenclatura a integrar o 

dicionário jurídico brasileiro. O que, aliás, não é de se estranhar, afinal, a palavra 

“custodiado” é um derivado de “custódia”.  

Essa última expressão não é unanimidade entre os que defendem a realização dessas 

audiências. Há quem prefira o termo “audiência de garantia” até para realçar que a realização 

daquele ato se trata de uma garantia processual da pessoa presa em flagrante, no sentido de 

que a decisão pela restrição ou reestabelecimento de sua liberdade será tomada com maior 

cautela (MINAGÉ, 2016). 

Contudo, é inegável que o nome “custódia” é o mais disseminado tanto nos debates 

sobre a matéria quanto no campo de atuação dos profissionais que nelas atuam. Consultando o 

dicionário, verifiquei que essa palavra pode designar: 1. Lugar onde se guarda alguma coisa, 

com segurança; 2. Ato de guardar. 3. Guarda, detenção, proteção27.  

Ao escrever esse texto, nos momentos que me refiro aos presos conduzidos à 

audiência, associá-los ao significado dessa palavra não deixou de ser um estímulo, uma 

inquietação. Isso porque no decorrer da pesquisa não me parecia que a cena judiciária 

observada tivesse como principal finalidade proteger ou garantir os direitos daquela pessoa. 

No entanto, os significados apresentados pelo dicionário me parecem condizentes 

com o que restou evidenciado no campo. Entendo que as variantes cognitivas dos sinônimos 

“guarda” e “detenção” se adequam perfeitamente à finalidade das audiências detectadas na 

empiria. Por tais motivos, decidi utilizar a denominação “custodiado”, sem as aspas de que 

agora me valho. Além disso, acredito que manter a designação utilizada pelos nativos costuma 

ser a melhor opção para casos como este.  

No entanto, até para evitar a repetição de palavras, também utilizo as expressões 

“flagranteado” e “pessoa presa em flagrante”. Embora passível de críticas pelos amantes da 
                                                 
27 Dicionário Priberam de português contemporâneo. https://dicionario.priberam.org. Acesso em 12/02/2019. 
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técnica jurídica, entendo que os três termos podem ser utilizados como sinônimos, embora 

haja ligeiras nuances, sem comprometer o desenvolvimento e a compreensão dos argumentos 

que proponho. 

Eu disse que como sinônimos de “custódia” as palavras “guarda” e “detenção” são 

bem representativas do cenário empírico das audiências. Se nesse momento, interessa saber o 

papel que os custodiados desempenham, nada é mais elucidativo que os significados dessas 

palavras podem respectivamente designar: vigilância e prisão28. 

Como referi, a primeira coisa que desperta a atenção com o acompanhamento das 

audiências é o perfil homogêneo dos presos em flagrante, formado predominantemente por 

jovens negros29, ocupantes do mercado informal e moradores de locais onde a habitação e a 

infraestrutura urbana são precárias. 

Desde o início das pesquisas também me chamava a atenção o fato de os 

custodiados, invariavelmente, entrarem e permanecerem nas salas de audiência algemados. 

Em nenhuma das audiências que acompanhei presenciei qualquer tipo de indagação sobre 

essa prática por parte dos atores, o que a princípio poderia sugerir que ela decorre de uma 

exigência legal. 

No entanto, verifiquei que ocorre o exato contrário. A resolução do Conselho 

Nacional de Justiça preceitua que o juízes devem assegurar que a pessoa presa não esteja 

algemada, salvo em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade 

física própria ou alheia, devendo a excepcionalidade ser justificada por escrito30. 

Sendo o uso das algemas uma constante invariável nas audiências, embora a norma 

que rege a matéria estabeleça que a utilização só deva ocorrer em situações específicas, à 

outra conclusão não pude chegar: trata-se de mais uma prática do atores que margeia 

determinações legais formais e exala os ares do campo, derivados de costumes a tempos 

arraigados na nossa cultura jurídico criminal. 

Muito embora nunca tenha presenciado qualquer questionamento oral dessa prática, 

em uma das atas de decisões proferidas em audiência verifiquei que havia um parágrafo 

explicativo da necessidade de utilização das algemas. Dizia que naquele ambiente ela se fazia 

                                                 
28 Dicionário Priberam de português contemporâneo. https://dicionario.priberam.org. Acesso em 12/02/2019. 
29 Relatório 2º ano das audiências de custódia no Rio de Janeiro. Disponível em 
http://www.defensoria.rj.def.br/Documento/Institucional-pesquisas Acesso em 01/03/2019. 
30 É o que diz o artigo 8º, da Resolução 215, do Conselho Nacional de Justiça. 
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indispensável tanto à segurança dos presentes quanto à integridade física do próprio preso.  

Parece-me que se trata de um parágrafo “modelo” para deixar registrado que a situação foi 

analisada.  

Não posso afirmar que a utilização dessa justificativa seja comum em todas as atas 

de decisão. Mas posso dizer que, certamente, não há por parte dos magistrados a apreciação 

individualizada acerca da real necessidade de utilização das algemas. Isso sugere um habitus 

(BOURDIEU), porque o fato de a pessoa ter sido presa, no contexto do campo, já significa 

que ela pode colocar em risco a segurança de outras pessoas ou mesmo dela própria, no caso 

de reação policial, por exemplo. 

Nesse sentido, não tenho dúvidas de que as algemas se configuram um instrumento 

simbólico (BOURDIEU, 1989) que exprime uma condição social presente a todo o tempo nas 

audiências: o custodiado está a todo o tempo “vigiado”, “preso”. Pelas minhas observações, a 

postura mais comum a esses atores é de submissão, sendo esse o comportamento mais 

esperado nesse contexto.  

Desse modo, normalmente os custodiados se limitam a responder as perguntas 

formuladas pelo juiz a respeito de suas qualificações pessoais e à indagação a respeito da 

ocorrência de violência policial31. Alguns juízes inclusive deixam expresso que essa deve ser 

sua postura, mas quando isso não ocorre e o custodiado tenta falar algo além do que lhe foi 

perguntado, costumam ser advertidos verbalmente. Essa advertência é feita pelos magistrados, 

de uma maneira geral, do seguinte modo: “hoje nós não vamos discutir os fatos, vamos 

apenas decidir se o senhor vai aguardar o julgamento preso ou em liberdade. Então, é para o 

senhor falar só se houve ou não agressão na hora da prisão, só isso.  

Assim, o decorrer do rito, o que se vê nos custodiados, ao menos na enorme maioria 

dos casos, é uma postura passiva à ordem estabelecida pelas regras que regem o 

funcionamento daquela cena. Percebi também que a finalidade das audiências não costuma ser 

compreendida, de modo que o desconhecimento das regras do campo certamente tem impacto 

no comportamento dos custodiados.  

Fazendo um paralelo com o que relatei linhas acima, se naquele cenário até os 

advogados deixam de se valer de direitos que em tese lhe são garantidos, quem dirá os 

                                                 
31 O artigo 6º, da Resolução 29, do TJRJ estabelece que o preso deverá ser ouvido apenas a respeito das 
circunstâncias da prisão e de suas condições pessoais. Segundo a previsão normativa, portanto, as audiências de 
custódia não se prestam ao esclarecimento dos fatos que, em tese, serão posteriormente apreciados. 
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custodiados, não iniciados nos rituais jurídicos, lhes restando a submissão completa das 

ordens prescritas. 

Logo assim que passei a assistir as audiências me chamou a atenção a pouca 

relevância do papel exercido pelos custodiados. Afinal, a grande inovação do procedimento 

era a de permitir a presença física daquela pessoa diante dos atores do sistema criminal antes 

da decisão judicial que lhe determina a prisão processual ou a liberdade provisória.  

É óbvio que a expectativa criada pela formalização desse encontro parte do 

pressuposto que a apresentação pessoal do preso pode causar alterações na percepção dos 

operadores jurídicos, tanto nos possíveis relatos de violência policial quanto na análise da 

legalidade e da necessidade de manutenção da prisão. Afinal, isso não poderia ocorrer quando 

o procedimento era realizado por escrito. 

No entanto, não foi isso que a pesquisa empírica revelou. Pelo contrário, como será 

analisado no próximo capítulo, as cenas observadas demonstram que a presença física do 

custodiado parece ser o que menos importa no momento de os magistrados decidirem, 

predominando fatores relacionados a aspectos ligados às sensibilidades jurídicas concretas 

(GEERTZ, 1999) e às moralidades situacionais (EILBAUM, 2010) presentes naquele cenário. 

A essa altura do texto, devo esclarecer ao leitor que (e porque) essa dissertação não 

trata de maneira aprofundada da questão do controle da violência policial. Afinal, vimos na 

introdução que esse era um dos principais motes no contexto de criação e justificação das 

audiências de custódia. 

Assim, antes que pareça que essa questão se perdeu no texto, esclareço que onde ela 

acaba se perdendo é mesmo nas salas de audiências. A rigor, a presença física dos custodiados 

deveria lhe possibilitar o relato de eventuais agressões que tenham sido praticadas por 

policiais e, consequentemente, permitir a identificação dos casos de abuso policial. 

No entanto, a empiria revelou que esse controle acaba ficando muito diluído naquele 

cenário. É apenas no momento inicial de preenchimento do formulário de informações 

pessoais e de dizer “sim” ou “não” ao questionamento sobre a ocorrência de alguma agressão 

no momento da prisão em que esses atores costumam “participar” da audiência. Quando os 

custodiados respondem afirmativamente, em seguida são indagados sobre os tipos de agressão 

que sofreram, se chutes, socos, pontapés etc. O relato costuma ser registrado na ata e a 

audiência continua seu fluxo operacional.  
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Em nenhuma audiência que acompanhei percebi alguma preocupação dos operadores 

jurídicos com a apuração mais detalhada dos casos de abuso policial ou com a prática de 

violência sobre os flagranteados. Notei que há uma certa desconfiança dos operadores acerca 

dos relatos dos custodiados. Por outro lado, me parece que também há uma preocupação de 

não se alterar o papel destinado ao custodiado naquelas cenas. Em outras palavras, é como se 

no teatro da vida cotidiana das audiências de custódia, eles não devessem ocupar o papel de 

vítimas.  

Acredito que uma pesquisa que se debruce sobre os casos de violência policial na 

efetivação das prisões em flagrante e os possíveis impactos das audiência de custódia nesse 

contexto deva, necessariamente, passar pela investigação do trâmite e destino dos registros 

feitos em audiência. Assim, será preciso ir “além daquelas cenas”, por exemplo, analisar 

como estão ocorrendo as apurações no âmbitos das corregedorias de polícia. 

Como essa dissertação tem por foco específico o descortinamento das cenas 

protagonizadas pelos profissionais das audiências, me limito a dizer o que observei nas 

audiências que acompanhei. E ante as sensibilidades jurídicas (GEERTZ, 1999) e as 

moralidades situacionais (EILBAUM, 2010) afirmo, com segurança, que o encontro 

pretendido não é tão poderoso quanto os entusiastas pareciam imaginar.  

Recordando que esta dissertação é fruto de uma pesquisa qualitativa, sem qualquer 

pretensão de futurologia, posso afirmar, ainda, que a expectativa de diminuição do número de 

presos provisórios e dos casos de violência policial certamente resultará frustrada se mantidas 

as representações que refletem na maneira como as audiências de custodia são conduzidas. 

Por outro lado, o tom pessimista da afirmação não deve se confundir com a 

descrença total de que a presença física da pessoa presa em conjunto com aproximação e 

interação dos atores na mesma cena e espaço seja capaz de provocar qualquer mudança. A 

meu ver, ao contrário de quando esse procedimento se dava por escrito, a interação pessoal 

ampliou as potencialidades do conflito, o que é algo positivo (SIMMEL, 1983), sobretudo se 

considerarmos que o cenário é um campo de lutas (BOURDIEU, 1989), que como tal pode ser 

transformado.  
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3. AS CENAS 

 

Neste capítulo, analiso o modo de condução do trabalho nas audiências de custódia 

tomando por base as implicações práticas das formas de atuação dos profissionais que ali 

atuam.  Proponho, assim, reflexões explorando algumas cenas vistas em audiências que 

considero emblemáticas, entrevistas informais, além de diálogos observados entre os 

profissionais. Quando assim fizer, por uma questão ética da pesquisa empírica, utilizarei 

nomes fictícios e não farei nenhuma referência a dados que possam identificar as pessoas 

envolvidas.  

Embora a rotina das audiências de custódia seja construída pela repetição da 

sequência de atos exposta no capítulo anterior a cada vez que um custodiado é chamado, não 

se pode ter a (falsa) impressão de que elas são iguais. A partir das práticas segundo as quais os 

membros desenvolvem suas ações (DUPRET, 2010), pude perceber que apesar de seguirem a 

mesma sequência cada audiência é única sempre apresentando alguma particularidade que lhe 

diferencie das outras.  

Destaco a importância de as audiências estarem sendo realizadas em salas distintas e 

conduzidas, portanto, por diferentes magistrados, promotores e defensores. Isso me permitiu 

analisar dados de diferentes lugares, a fim de poder compará-los para compreender suas 

diferenças (KANT DE LIMA, 2009), me possibilitando a abertura de questionamentos a partir 

de campos que são, ao mesmo tempo, similares e diferentes (GERALDO, 2013).  

Por isso, eu decidi utilizar a estratégia de trazer a esta dissertação personagens que 

protagonizam alguns casos que selecionei. Embora seja necessário criar nomes fictícios, até 

para preservar meus interlocutores, essa forma de narrativa foi uma maneira que eu encontrei 

de narrar casos que considero “esclarecedores” do que ocorre naquelas cenas. 

Os casos selecionados apresentam traços particularizantes que os fazem singulares, 

possibilitando que possam ser utilizados como uma espécie de “microscópio” à medida que 

explicitam situações que normalmente não são vistas pelos próprios operadores da cena, 

tampouco por observadores casuais. 

Por outro lado, eles são bem representativos de “audiências comuns”. Na verdade, 

embora esses casos apresentem características que os distinguem, eles foram retirados de 
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audiências como outras quaisquer. Além disso, as cenas protagonizadas nessas situações 

específicas guardam correspondência com todas as mais de 150 audiências que acompanhei. 

Assim, descrevo as cenas apresentadas nessas audiências com a ideia de que sirvam 

como pontos privilegiados de observação. Ao mesmo tempo em que advirto que os casos não 

devem ser considerados generalizantes, sem dúvida eles permitem análises que auxiliam o 

desvelar dos elementos mais estruturantes presentes nas audiências de custódia. 

 

3.1.  Fatores determinantes para a decisão      

 

Existem alguns fundamentos que estão sempre presentes na argumentação 

apresentada pelos juízes. Uma espécie de retórica comum, que justifica as decisões pela prisão 

quando entendem que a pessoa custodiada deva permanecer presa ou a determinação no 

sentido de que a pessoa custodiada aguarde seu julgamento sob liberdade provisória.  

No entanto, é preciso cuidado na análise para não confundirmos a ideia que subjaz 

certo ethos com os elementos da realidade social que influenciam a tomada de decisão acerca 

da prisão ou soltura, tanto dos juízes na hora de decidir como dos promotores no momento de 

formular (ou não) o pedido de prisão.   

É que ao acompanhar um maior número de audiências, fui percebendo que os 

conceitos utilizados para fundamentar as decisões são deveras genéricos. Isso quer dizer que 

eles podem se prestar a fundamentar qualquer tipo de decisão, seja para soltar, seja para 

manter preso, muito embora, a carga ideológica a eles atribuída seja tendente à 

fundamentação das decisões restritivas de liberdade. 

Nesse sentido, pude verificar que esses argumentos abstratos aparecem sempre 

relacionados a outras variáveis, que verdadeiramente influenciam a tomada de decisão pelos 

juízes. Assim, o posicionamento dos magistrados em relação à decretação de prisão ou 

determinação da liberdade provisória aparece baseado em elementos dotados de maior 

concretude, vinculados às moralidades situacionais (EILBAUM, 2010) e aos jogos 

classificatórios (FERREIRA, 2015) delas advindos. 

Constatei que, de fato, somente a partir da sensibilidade jurídica local compreendida 

nas práticas e nos discursos é que os atores explicitam o sentido que atribuem às leis e aos 

fatos bem como às relações daí decorrentes (GEERTZ, 1999). Embora muitas vezes os 
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critérios não sejam rigorosamente homogêneos, percebi que existem alguns fatores que se 

destacam como causas determinantes para a tomada de decisão pela soltura e colocação do 

flagranteado em liberdade provisória ou pela manutenção de sua prisão. 

 

3.1.1. Gravidade do delito  

 

Verifiquei que a concepção do juiz acerca da gravidade do delito aparece como fator 

de grande importância, sendo na maioria dos casos determinante para o convencimento do 

magistrado no momento de decidir. Sobre este aspecto das decisões, nota-se uma discrepância 

entre as fundamentações oficialmente apresentadas pelos juízes e a aplicação prática do 

critério. 

É que se um observador casual analisar as audiências apenas a partir dos registros 

escritos nas assentadas de audiência, fatalmente irá ter a (falsa) percepção de que os juízes e 

promotores se baseiam na gravidade que o delito apresentou em determinado caso concreto. 

Esta é a terminologia que aqueles profissionais utilizam formalmente no registro das suas 

fundamentações. 

No entanto, a observação direta da atuação dos atores me fez perceber que, na 

prática, a gravidade do crime costuma ser analisada de modo antecipado pelos magistrados, já 

no momento do acesso à pauta das audiências que irão realizar naquele dia. Em regra, quando 

o juiz vê na lista das audiências os crimes que deram origem à prisão em flagrante, ele já sabe 

quem vai soltar ou manter preso, o que me foi relatado por uma juíza entrevistada: 

 

“Antes das audiências começarem eu já sei quem vou soltar ou não, às vezes até 
brinco com os defensores falando que tendo a estar boazinha ou má em 
determinado dia. Quando vejo quais são os flagrantes, já sei qual vai ser minha 
decisão. Isso não é sempre, acontece de eu mudar por alguma coisa que o defensor 
ou o promotor trazem, mas é muito raro. Normalmente ocorre aquilo que eu tinha 
em mente mesmo”. 

 

Isso é tão perceptível a partir da observação direta, que após acompanhar várias 

audiências, ao menos na maioria dos casos eu já era capaz de saber quais resultariam na 

decretação da prisão em preventiva ou na concessão de liberdade provisória do flagranteado 

antes mesmo de o magistrado anunciar sua decisão.  
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Se pude adquirir essa capacidade, é porque existe uma ampla margem de 

previsibilidade das decisões dos juízes. Certamente, a apreciação que é feita em função de os 

flagrantes terem sido originados de crimes que determinados magistrados consideram ser de 

maior ou menor gravidade é um fator decisivo para a formação de suas convicções. Assim, 

quando um custodiado tinha sido preso em flagrante pela prática de crimes roubo, por 

exemplo, eu já presumia que a decisão seria no sentido da manutenção da prisão.  

Admito que poderiam surgir situações excepcionais aptas a contrariar minha 

expectativa. Certa vez, por exemplo, uma juíza me disse ter “liberado” um flagranteado pela 

prática de homicídio, por entender que estava claro, que se tratava de um caso de legítima 

defesa. Porém a habitualidade no campo me permite afirmar que, caso ocorram casos como 

este, o que não presenciei, eles não deixarão de confirmar a regra nesses casos. 

Já quando o flagrante decorre em virtude da pratica de crimes de violência 

doméstica, observei que existe certa alternância nas decisões e na postura dos juízes, que 

assumem um caráter mais contingente.  Em outras palavras, a prisão pode ou não ser 

decretada a depender das circunstâncias do caso e, especialmente, do perfil do magistrado que 

o analisa.  

Nesses casos, verifiquei que alguns juízes costumam manter a prisão, fundamentando 

sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução 

criminal, ante à vulnerabilidade da vítima, que além de ter sua segurança colocada em risco, 

pode se sentir ameaçada na hora de prestar algum depoimento em juízo.  

Por outro lado, observei que outros magistrados costumam conceder a liberdade ao 

custodiado, sempre a condicionando a alguma medida protetiva prevista na lei Maria da 

Penha, com a determinação de seu afastamento da vítima, impondo uma distância mínima, 

como 200 (duzentos) metros, por exemplo. Nessas ocasiões, o custodiado é advertido de que, 

caso haja o descumprimento da medida protetiva, o destino dele será a prisão. 

Uma dessas audiências envolvendo um custodiado preso em flagrante pelo crime de 

violência doméstica me chamou especial atenção, porque algumas ações destoaram do que 

normalmente presenciava em casos como este. Além disso, a cena retrata bem como a noção 

prévia que o magistrado possui acerca desse tipo de crime é o que, de fato, define o destino 

imediato daquela pessoa. 
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O caso Edson32:  

 

Era a penúltima audiência que eu iria assistir em uma terça-feira do mês de março de 

2018. Entrava na sala um custodiado que ora chamo de Edson. Ao entrar, ele já direcionou 

sua fala à juíza, que denomino Marta, dizendo que queria responder àquele processo em 

liberdade. Isso gerou alguns risos de canto de boca entre os profissionais que estavam na sala, 

não só pela fala engraçada de Edson, que esbanjava um tom de “malandro carioca”, como 

pelo comportamento dele em si, que destoava do que costuma ocorrer naquele ambiente. 

É que normalmente os presos se restringem a responder o que lhes é perguntado. 

Como já esclareci, quando aparece algum flagranteado tentando falar algo, além dos dados 

pessoais ou da possível ocorrência de violência policial, logo é advertido pelos juízes e 

defensores, no sentido de que a audiência de custódia não se destina a tratar dos fatos 

ocorridos. No plano normativo, as audiências de custódia devem servir apenas para decidir se 

a pessoa irá aguardar o decorrer do processo presa ou em liberdade33. 

No entanto, não foi isso que ocorreu na audiência de Edson. Marta parecia se 

interessar pelo que ele tinha a dizer. Ela lhe fez perguntas sobre o fato que originou o 

flagrante, de modo a tentar compreender o motivo por que ele teria sido preso e até ali 

conduzido. A magistrada até pediu desculpas à defensora, que chamo de Cristiane, dizendo 

que não era para prejudicá-lo, que só queria entender a situação. Cristiane se agradou da 

atitude de Marta, dizendo que ela poderia perguntar, até porque “sentia que dali viria coisa 

boa” (numa alusão à possibilidade de soltura do seu assistido). 

No decorrer da audiência, percebi o porquê do interesse peculiar daquela juíza sobre 

o relato daquele custodiado. É que Edson já havia sido preso em flagrante pelo crime de 

violência doméstica há menos de duas semanas e estava naquela audiência, porque infringira 

a determinação de manutenção de distância estabelecida em outra custódia, ocorrida há tão 

pouco tempo.  

                                                 
32 Edson foi preso em flagrante por ter descumprido a medida de afastamento do lar e da vítima comumente 
aplicada em casos de crimes previstos na lei 11.40/2006 (lei Maria da Penha). Em tese, essa conduta pode 
fundamentar a decretação da prisão preventiva, prevista no parágrafo único, artigo 312, do código de processo 
penal. 
33 Segundo a resolução 29/2015, que disciplina as audiências de custódia no âmbito do TJ/RJ, o preso deverá ser 
ouvido apenas respeito das circunstâncias da prisão e de suas condições pessoais, devendo ser esclarecido pelo 
juiz o seu direito ao silêncio. 
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Desse modo, o motivo do flagrante que o levara até ali não era a prática de nova 

violência, mas o descumprimento da determinação judicial estabelecida na audiência anterior, 

como eu pude perceber do diálogo entre a Marta e Edson: 

 
Marta: - Eu quero saber por que o senhor voltou lá! O senhor foi preso há menos 
de duas semanas e me volta lá! Por que? 
 
Edson: - Porque eu precisava pegar minhas roupas, não sabia que ela estava lá. 
Tinha perguntado pra minha sobrinha, que me disse que ela não tava em casa, 
tanto que quando cheguei fui direto pro quarto pegar minhas coisas e só tinha 
visto a minha sobrinha em casa. Já tava indo embora quando os polícia chegou. 
 
Marta: - Mas o senhor sabia que não poderia se aproximar dela! tinha sido preso 
há pouco tempo, arriscou ser preso de novo. O Sr. Acha que a prisão é 
brincadeira, tá brincando com sua liberdade? 
 
Edson: - Não é isso, nem brincando eu quero ser preso, to falando pra senhora que 
quero responder em liberdade, é que eu achei que ela não tava em casa, só queria 
pegar minhas roupas, que tava precisando. 
 
Marta: - Não é só o senhor não, seu Edson! todo mundo que entra aqui quer ser 
solto! Se o senhor for solto, vai voltar lá?! 
 
Edson:  - Jamais!  
 
Marta: - Se o senhor for solto e voltar lá, a primeira coisa que sua sobrinha vai 
fazer é pegar o telefone e ligar pra polícia, aí o senhor vai ser preso e ter já 
descumprido 02 (duas) determinações judiciais. Aí que não é solto mesmo! 

 

Interessante observar que esse diálogo foi travado antes de os microfones e câmera 

da audiência ser acionados, uma vez que, repito, a audiência de custodia não se destina a 

analisar os fatos que deram causa à prisão em flagrante daquela pessoa. Terminada a breve 

conversa, a juíza passou a palavra à promotora de justiça, aí sim com os microfones e câmeras 

ligados34. 

A promotora, a que chamo Renata, requereu a conversão da prisão em flagrante de 

Edson em preventiva, afirmando que a liberdade dele põe em risco a ordem pública e a 

instrução do processo, especialmente porque coloca a integridade da vítima em risco. Por fim, 

Renata salientou que Edson já teve uma chance há pouquíssimo tempo de demonstrar uma 

                                                 
34 Despertou-me bastante interesse durante a pesquisa o fato de que as variáveis que determinam as decisões 
muitas vezes só podem ser observadas fora dos áudios e microfones. Discorrerei sobre isso de maneira mais 
aprofundada quando explicitar como ocorre a aplicação prática do princípio do contraditório naquele ambiente. 
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conduta compatível com sua liberdade e não o fez, ao contrário, desrespeitou a decisão 

judicial anterior, não fazendo jus ao direito, ao cometer outro delito. 

Cristiane, por sua vez, postulou a liberdade de Edson, sob o fundamento de que a 

aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão seria suficiente a garantir a integridade 

física da vítima. Percebi que a defensora foi mais breve do que costuma em sua fala, o que 

suponho decorrer do fato de que já era possível prever o posicionamento que a juíza adotaria, 

ante a conversa anteriormente presenciada. 

Marta decidiu que Edson deveria ser solto, determinando que o mesmo se mantivesse 

afastado da vítima, com a imposição de uma distância física mínima. Após anunciar sua 

decisão, Marta advertiu Edson no sentido de que se ele voltasse lá não ia ter mais chance, 

ressaltando que ele deu sorte porque ela não costuma prender nesses casos e que se fosse 

outro juiz ele teria ficado preso. 

Como essa audiência me despertou especial atenção, logo após a saída de Edson da 

sala, falei com Marta. Disse que já tinha percebido que ela costumava não decretar prisão aos 

custodiados nos casos de violência doméstica e perguntei por que motivo ela resolveu indagá-

lo sobre os fatos antes de iniciar a audiência propriamente dita. Assim ela me respondeu: 

 

“Eu já trabalhei em Juízo de violência doméstica, penso que a prisão não é a 
melhor alternativa nesses casos. Muitas vezes o casal se reconcilia, a esposa se 
arrepende, o marido sustenta a casa etc. Sempre imponho alguma medida 
protetiva, até porque a gente não presume que a pessoa vai desrespeitar uma 
ordem judicial. Normalmente, o fato de ele já ter sido preso e passado por aqui 
intimida e inibe a repetição. Fiquei curiosa para saber por que em tão pouco 
tempo ele repetiu a atitude. Normalmente eu o teria mantido preso, até pela 
reiteração delituosa, mas ele falando, até pelo jeito, deu pra ver que é um sem 
noção mesmo, senti que foi realmente só pegar as roupas. A prática com esse tipo 
de crime me ajuda a ter essa sensibilidade”. 

 

A audiência de Edson é muito interessante, porque permite perceber certa 

contingência tanto na definição do que os juízes consideram delitos mais graves, quanto a 

associação ou não à necessidade de prisão em determinados casos. Isso me permite afirmar 

que em casos como este sempre haverá a influência de uma margem de subjetividade na 

tomada de decisão pelo magistrado. 
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Ora, em outras audiências semelhantes a de Edson35, presenciei decisões pela 

manutenção do custodiado sob cárcere em virtude de o magistrado considerar o crime muito 

grave. Normalmente a decisão vinha fundamentada na necessidade de garantir tanto a ordem 

pública, quanto a instrução processual, que estariam ameaçadas pelo risco à integridade física 

da vítima, caso a liberdade fosse concedida. 

Na audiência de Edson, o fato de Marta possuir um pensamento prévio no sentido de 

que nesses casos a prisão não é a melhor solução foi essencial para a soltura do custodiado. 

Além disso, a experiência anterior dessa juíza com crimes de violência doméstica fez com que 

ela tivesse interesse na narrativa do preso, fato muito incomum nas audiências, o que acabou 

influenciando na sua tomada de decisão. 

A partir do relato do caso de Edson em comparação com outras audiências analisadas 

foi possível constatar não apenas o grande impacto das moralidades no funcionamento das 

audiências, como a existência de diversas interpretações e práticas, que não são uniformes 

entre os membros do poder judiciário. 

Como se vê, a conceituação da gravidade do delito, embora dotada de alguma 

concretude, não deixa de ser subjetiva, aparecendo sempre relacionada ao contexto e a quem 

interpreta a situação. Embora os casos e circunstâncias possam até ser semelhantes, existem 

algumas diferenças que impactam na representação dos atores, motivo por que podem ser 

tomadas decisões diferentes para casos similares.  

Quando a audiência é realizada para tratar de presos em flagrante de crimes 

cometidos sem a prática de violência, seja física ou moral, embora também exista certa 

previsibilidade das decisões, elas não deixam de depender do perfil e das moralidades que 

impactam os juízes. Assim, por exemplo, quando a prisão deriva da suposta prática de crimes 

como furto, tráfico de drogas ou receptação, a conceituação pessoal que os magistrados 

possuem acerca de tais delitos também acaba exercendo grande influência no destino imediato 

da pessoa custodiada. 

Quanto ao crime de tráfico de drogas, verifiquei que há uma certa resistência dos 

juízes a conceder liberdade à pessoa custodiada, sendo uma constante a fundamentação no 

sentido de que a ordem pública restaria ameaçada pela prática desse delito, considerado de 

extrema gravidade. Normalmente essa justificação vem acompanhada de comentários acerca 

                                                 
35 Refiro-me a casos de outras pessoas presas em flagrante por desrespeitar medidas protetivas previstas na lei 
Maria da Penha, determinadas judicialmente. 
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do mal que o tráfico de drogas tem causado aos jovens e à sociedade em geral, sendo, 

inclusive, motivador da prática de diversas outras espécies de crime.  

Nesse sentido, as audiências de custódia que envolvem pessoas presas pela suposta 

prática de delitos previstos na lei de drogas36 demonstram que a opção política pela 

criminalização do uso e comércio de drogas com sua consequente produção de estigmas são 

abraçados pelos órgão de controle (JESUS, 2016). 

Já nos casos das prisões decorrentes da suposta prática de outros crimes praticados 

sem violência ou ameaça, como furto ou receptação, percebo que há uma maior possibilidade 

de tomadas de decisões determinando a soltura, com a concessão de liberdade à pessoa. Em 

suma, existe uma tônica um pouco mais concessiva que norteia as tomadas de decisões 

também nesses casos, mas ela também não é tão rígida, havendo alguma margem de 

contingência, como constatei em umas das audiências assistidas, que agora passo a descrever. 

 

O Caso Ramon37: 

 

Após a rotineira realização da entrevista pra verificação de dados pessoais, o 

custodiado, que aqui chamo ficticiamente de Ramon, informou que não sofrera nenhum tipo 

de violência policial no momento de seu flagrante. Em seguida, a juíza, Adriana, passou a 

palavra ao Ministério Público.  

A promotora Raquel requereu a conversão da prisão em flagrante de Ramon em 

preventiva, dizendo que o crime de receptação é muito grave e que se notadamente os roubos 

de carga tem aumentado é porque esse material encontra algum destinatário, acrescentando 

que a liberdade de Ramon colocaria a ordem pública em risco, com grande possibilidade de 

reincidência delituosa. 

A defensora Cláudia, por sua vez, alegou que Ramon estava sendo acusado de crime 

praticado sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima não ultrapassa 01 (um) ano, não 

havendo motivo para o cerceamento da liberdade do custodiado.  

                                                 
36 Lei 11.343/2006. 

37 Esta foi a oitava audiência que eu assisti em uma tarde de janeiro de 2018. Ramon foi preso em flagrante 
quando estava pilotando uma motocicleta roubada na comunidade do Jacaré, no Rio de Janeiro. Sua conduta foi 
enquadrada no crime de receptação, previsto no artigo 180, do código penal, que possui a seguinte redação: 
“Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de 
crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte” 
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Acrescentou que seu assistido só estava participando daquela audiência pelo fato de 

ser pobre, haja vista que em sede policial houvera sido arbitrada fiança, embora em valor 

muito acima do que permitiria a condição financeira do custodiado. Alegou também que caso 

fosse decretada a prisão preventiva do custodiado estar-se-ia violando o princípio da 

isonomia, haja vista que alguém flagrado na mesma situação de seu assistido, mas abastado 

financeiramente, sequer teria sido conduzido àquela audiência.  

Os argumentos apresentados por Cláudia me fazem lembrar do trabalho de Marcus 

José da Silva Cardinelli (2016), intitulado “Quando a liberdade não tem preço: fianças e 

sentidos de justiça na Polícia Civil do Rio de Janeiro”, no qual descreve as práticas do 

arbitramento da fiança em uma delegacia de polícia fluminense. O autor verificou que a 

Policia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) adotava em suas práticas diversas formas de 

punições orientadas por um discurso justificador de “fazer justiça”. Uma dessas era o 

arbitramento de altos valores a título de fiança pelos delegados para que fosse impedida a 

liberdade de alguns sujeitos e os mesmos fossem mantidos encarcerados após a prisão em 

flagrante.  

Após ouvir a explanação dos representantes da acusação e da defesa, Adriana decidiu 

pela conversão da prisão em flagrante de Ramon em preventiva, mantendo o custodiado 

preso. A juíza, além de acolher os argumentos apresentados pelo Raquel, acrescentou às suas 

justificativas o fato de que o crime cometido é muito grave, embora o código penal preveja 

uma pena mínima aquém da que seria condizente à sua gravidade38.   

Adriana reforçou os argumentos apresentados pela promotora, salientando que o 

crime de receptação alimenta várias outras espécies de delito que assolam o Rio de Janeiro, 

contribuindo para que a situação da segurança pública no estado tenha chegado ao ponto em 

que chegou, acrescentando que foi necessária uma intervenção federal para tentar “pôr ordem 

no caos”.   

A observação e descrição da audiência de Ramon faz perceber que existe uma linha 

ideológica subjacente ao posicionamento de alguns juízes, como Adriana, em casos como 

este, corroborando o argumento de que, a todo tempo, as moralidades estão em jogo naquele 

cenário. Assim, o fato de Ramon estar sendo acusado de ter praticado crime sem violência ou 

ameaça em nada interferiu na percepção de Adriana sobre a gravidade do delito que lhe foi 

                                                 
38 A pena prevista para o crime de receptação, na modalidade está prevista, previsto no parágrafo único do artigo 
180, do código pena: “reclusão, de um a quatro anos, e multa” 
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imputado, haja vista ela possuir uma interpretação mais rigorosa nos casos envolvendo o 

crime de receptação, especialmente por entender que este delito acaba dando causa à prática 

de outros crimes que assolam o Estado. 

 

3.1.2. Antecedentes criminais 

 

Ao lado da gravidade do delito, notei que outro fator ao qual os juízes atribuem 

grande relevância, aumentando consideravelmente as chances de manutenção da prisão, é a 

existência de maus antecedentes na ficha criminal do custodiado. Normalmente esses 

elementos são analisados em conjunto, mas notei que, em diversos casos, a decisão acaba se 

baseando fundamentalmente em virtude de ele possuir ou não algum antecedente criminal, 

sobretudo quando a pessoa foi presa em virtude da suposta prática de algum desses crimes 

considerados “menos graves”. 

Nesses casos, se o custodiado possui algum registro anterior em sua ficha de 

antecedentes criminais em muitos casos isso acaba sendo determinante para a conversão da 

prisão em flagrante em preventiva, com a consequente manutenção da pessoa custodiada em 

cárcere.  

Além disso, embora me pareça que o fator decisivo na tomada de decisão seja a 

valoração que o magistrado faz acerca da gravidade do delito supostamente praticado, já 

vimos que alguns crimes podem gerar dúvida na apreciação dos juízes acerca da sua maior ou 

menor gravidade. Observei que, quando isso ocorre, a existência de antecedente criminal na 

ficha do custodiado costuma aparecer como fator decisivo que atua em seu desfavor, na 

decisão a ser tomada pelo juiz. É o que costuma ocorrer, por exemplo, nos casos de presos em 

flagrante pela suposta prática de crimes sem violência ou ameaça como o furto ou receptação. 

Resumindo, a ausência de antecedente na ficha criminal não parece importante nos 

casos em que os magistrados consideram de gravidade elevada, pois esse fator tem sido o 

bastante para que a pessoa seja mantida em cárcere. No entanto, nos casos de presos em 

virtude de crimes nos quais a gravidade, por si só, não costuma dar causa à manutenção da 

prisão, a existência de antecedentes criminais acaba sendo determinante para a decretação da 

prisão preventiva. 
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Verifiquei, ainda, que de modo diverso do que ocorre com a apreciação da gravidade 

do delito, a apreciação valorativa feita pelos juízes sobre a existência de antecedentes 

criminais apresenta uma menor margem de contingência. A gravidade do delito, como visto, 

pode comportar uma ampla variação de sua conceituação, a depender da noção prévia que os 

juízes possuem acerca da mesma. No caso da existência de maus antecedentes observei que há 

uma certa uniformidade na sua valoração, uma vez que são quase sempre vistos de maneira 

negativa pelos magistrados, independentemente do crime supostamente praticado. 

Quando falo em “maus antecedentes”, me refiro às anotações que a pessoa 

custodiada possui em sua Ficha de Antecedentes Criminais (FAC), independentemente de ser 

ou não considerada reincidente. Esse esclarecimento é importante, porque no desenrolar da 

pesquisa ficou notório que nesse ponto há enorme distanciamento entre o direito na teoria e na 

prática judicial. 

Aqui, entendo ser importante buscar compreender o discurso jurídico para depois 

passar à análise da prática social em conjunto com o mesmo. Pela própria metodologia que 

utilizo, durante toda a pesquisa havia uma tendência natural de priorizar os aspectos íntimos 

das relações sociais e, em contrapartida, desprestigiar os aspectos e nuances legais e os 

discursos teóricos. 

De acordo com o previsto no código de processo penal, para que seja decretada a 

prisão preventiva, o juiz deverá observar se no caso em análise está presente algum dos 

seguintes requisitos previstos na legislação:  

 

i)    o crime deve ser punido com pena máxima o privativa de liberdade superior a 

04 (quatro anos);  

ii)    a pessoa já tiver sido condenada por outro crime doloso, em sentença 

transitada em julgado;  

iii)   o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança 

adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a 

aplicação das medidas protetivas de urgência, e  

iv)    quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não 

fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser 
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colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra 

hipótese recomendar a manutenção da medida39.  

 

Como se vê, nos termos legais a reincidência é uma hipótese ensejadora da 

decretação da prisão preventiva, mas é necessário que os crimes cometidos sejam dolosos e 

que a sentença referente à condenação anterior já tenha transitado em julgado. Nesse sentido, 

observei que é muito comum os defensores públicos se referirem à legislação processual para 

sustentarem o que chamam de “primariedade técnica” do custodiado.  

Em síntese, o termo identifica o fato de que, em tese, até que haja uma sentença 

criminal transitada em julgado, a pessoa acusada pela prática de algum crime deve ser 

considerada inocente, não havendo que se presumir sua culpa. Dessa forma, a primariedade 

técnica a que os defensores fazem referência é um consectário lógico do princípio da 

presunção de inocência, tido pelos processualistas penais como alicerce do sistema de justiça 

criminal40.  

No entanto, Marco Aurélio Gonçalves Ferreira (2009), após explicitar as 

características do sistema processual penal brasileiro e observar as lições dos autores que 

constituem a doutrina jurídica nacional41, concluiu que o direito brasileiro afirma presunção 

de culpabilidade na instauração do processo judicial pelo chamado princípio do in dubio pro 

societate. Depois, já durante o curso do processo, a defesa necessita fazer prova no mesmo 

parâmetro que a acusação, sendo consequentemente a presunção de inocência de difícil 

acomodação no sistema jurídico nacional. Continua o autor: 

 

A ausência de uma tradição histórica do instituto da presunção de inocência 
impõe a problemática de sua concretização no direito brasileiro, assim o 
referido instituto é aceito por ser apresentar, não como uma lógica a partir de 
determinadas escolhas, mas por ser uma ordem revelada que deve ser aceita, 
por figurar no texto constitucional. Nesse sentido, para o autor Tourinho 
Filho a presunção de inocência apresenta-se como um dogma de fé 

                                                 
39 Assim estabelece o artigo 313, do Código de Processo Penal. 
40 O art. 8º, § 2º, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), adotada 
pelo Brasil, prevê que “toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se 
comprovar legalmente sua culpa”. O art. 5º, LVII, da CRFB/88, aponta que “ninguém será considerado culpado 
até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.   
41 Essa expressão se refere ao argumento de autoridade que é exercido, não de maneira direta pelos Tribunais, 
mas dos autores de manuais jurídicos, as chamadas “doutrinas”, que transmitem o que seria a correta aplicação 
do direito. Embora não sejam dotadas da força coercitiva estatal, essas doutrinas são consideradas fontes do 
direito, porque servem de balizamento para as atividades praticadas pelos Tribunais. 
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(FERREIRA, Marco Aurélio, 2009 e TOURINHO FILHO, Fernando da 
Costa apud FERREIRA, Marco Aurélio, 2009). 
 
 

Com efeito, na prática percebi que o discurso da presunção de inocência realmente 

não tem ganhado ecos na prática das audiências de custódia, de modo que argumento da 

primariedade técnica não costuma cativar os juízes.  Observando as audiências não foi difícil 

perceber que os magistrados não costumam se orientar apenas pelo fato de o custodiado já 

possuir alguma sentença condenatória transitada em julgado em sua ficha, o que o 

caracterizaria como legalmente reincidente.  

Na maioria dos casos, se um custodiado apresenta em sua FAC algum registro 

policial ou responde a algum processo judicial, isso tem sido o bastante para a decretação da 

prisão preventiva, independentemente da existência de sentença condenatória anterior com 

trânsito em julgado. Nesse sentido, uma defensora relatou que a presunção de inocência, não 

parece ter espaço dentro das lógicas que regem as práticas peculiares ao campo das audiências 

de custódia: 

“Esse negócio de primariedade técnica a gente sempre argumenta, tem que 
martelar pra ver se uma hora vai, né.... Presunção de inocência não tem muito 
espaço aqui, até porque tem o flagrante, teoricamente a pessoa acabou de cometer 
um crime. Quando pego a FAC e vejo duas, três ocorrências, já era! (se referindo 
ao fato de que o assistido será mantido preso). Não deveria ser assim, a 
constituição diz que se não tem condenação transitada em julgado, a princípio é 
inocente, mas é assim que funciona. Quando a gente faz concurso pra defensoria, 
tem que saber um monte de argumento técnico, na prática alguns não servem pra 
muita coisa. Esse da primariedade técnica não tem servido nos casos de 
flagrante”. 

 

Dessa forma, verifiquei que no contexto das audiências de custódia o princípio da 

presunção de inocência é extremamente relativizado, ocorrendo uma verdadeira transmutação 

para a “presunção de culpabilidade” em virtude de a prisão ter ocorrido em flagrante. Além 

disso, ele assume caráter meramente retórico ante a prevalência de outros fatores como o 

entendimento dos juízes acerca da gravidade do delito e a existência de antecedentes criminais 

na ficha dos custodiados. 

 

3.2 Os conflitos 

Ao comparar casos de presos flagranteados pela prática de fatos em tese semelhantes, 

já vimos que eles podem receber atenção e resposta diferente dependendo do juiz que conduz 
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a audiência e de suas respectivas representações acerca dos fatores que lhes causam maior 

impacto. Essa variação na postura dos magistrados acaba gerando conflitos com os demais 

atores, especialmente os que eles consideram mais emotivos.  

Nesse sentido, verifiquei que alguns profissionais que se irritam diante de uma 

decisão pela prisão em casos para os quais a soltura seria a decisão mais esperada. Por outro 

lado, existem outros profissionais que ficam insatisfeitos com determinadas decisões pela 

soltura quando a prisão seria a mais esperada. Recordo-me dos comentários de alguns 

promotores, defensores e advogados, quando se referiam à diferença entre os juízes, de modo 

que alguns eram mais previsíveis, outros mais surpreendentes, como já visto na fala em que o 

“fator sorte” foi ressaltado por um advogado como determinante no destino do flagranteado. 

Em algumas audiências esses “atritos” ficavam mais evidentes, chegando a haver, em 

determinadas ocasiões, discussões mais acaloradas entre os profissionais. Isso pode ser 

extraído de uma cena em que houve uma reação mais ostensiva de uma defensora (Marina), 

após a juíza (Joana) ter decidido pela manutenção da prisão de um custodiado acusado de ter 

praticado delito de tráfico de drogas. Na “conversa”, que se deu no intervalo entre essa 

audiência e a posterior, a promotora de justiça (Débora) também manifestou sua opinião de 

forma contundente:  

 

Marina: - Eu vou impetrar um Habbeas Corpus! Tá na cara que isso aqui é 3742! 
consigo fácil! na jurisprudência isso aqui é tranquilo! O que eu vejo é que a 
investigação está sendo cada vez mais mal feita! Os números mostram, vocês 
sabiam que 79,9% dos condenados no Rio de Janeiro foram condenados com base 
no depoimento de 01 (um) único policial?  
 
Débora - É porque é difícil mesmo, o problema é que ninguém vai querer dar a 
cara a tapa, é arriscado, se não tiver o policial não tem condenado no Rio de 
Janeiro! 
 
Joana: - Doutora, se eu fosse o juiz natural da causa até poderia ser diferente. 
Aqui a gente não pode tratar dos fatos, pode até ocorrer de eu soltar num caso 
desse, mas só por aqui (auto de prisão em flagrante nas mãos) muito difícil. Se eu 
fosse o juiz natural da causa eu sei quem é o policial, por exemplo, sei mais ou 
menos o rumo que o processo vai tomar, até porque a gente sabe o que acontece 
na comarca. Agora, só por aqui não! A situação tá muito difícil (se refere à 
situação da segurança pública), depois todo mundo volta!    
 

                                                 
42 Marina se referia ao artigo 37, da lei 11.343/06 (lei de drogas), que prevê pena de 02 (dois) a 06 (seis) anos 
para quem apenas colabora, como informante, para o tráfico de drogas, pessoas que costumam ser denominadas 
de “olheiros” pelos nativos. A defensora questionava, portanto, o fato de o crime cometido por seu assistido ter 
sido enquadrado no artigo 33 da mesma lei, que prevê pena que prevê pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 
(quinze) anos. 
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Essa relação por vezes conflituosa acaba gerando algum desgaste na relação 

interpessoal entre alguns promotores, defensores e juízes, o que fez surgir uma interessante 

prática entre os profissionais que ali atuam. Observei que os promotores e defensores fazem 

uma espécie de “rodízio” entre eles e também em relação aos juízes, de modo que durante a 

jornada semanal a frequência de trabalho com profissionais “repetidos” seja menor.  

Explico: os promotores de justiça trabalham com um juiz diferente a cada dia da 

semana. Como são 6 (seis) promotores e 6 (seis) juízes atuando em diferentes salas, o mesmo 

promotor só atua com o mesmo juiz uma vez por semana. Uma promotora ressaltou a 

importância desse revezamento como uma forma de preservar um ambiente de trabalho mais 

saudável: 

A gente achou esse esquema ótimo. Pessoas que estão juntas todos os dias, qual a 
tendência? Conflito! Isso é normal em qualquer ambiente de trabalho, mas aqui, 
como a gente tem pessoas representando instituições diferentes, com pensamentos 
diferentes, esses conflitos podem se agravar. Então esse esquema é bom pra todo 
mundo, pro juiz, pro defensor e pra gente. 

 

A fala dessa promotora demonstra bem que a perspectiva sobre o conflito social 

predominante na sociedade brasileira também se faz presente no cenário das audiências. 

Embora constatemos a regularidade do conflito nas mais variadas relações produzidas na 

sociedade, a sua visão dominante aparece, quando não escamoteada, relacionada a aspectos 

negativos da vida social (DAMATTA, 1979).  

Roberto Kant de Lima (2003) mostra que o modelo de “administração” de conflitos 

vigente entre nós é marcado por uma concepção fortemente autoritária, que enxerga no 

conflito um elemento nocivo, algo a ser eliminado, pois representa uma ruptura da ordem 

social pretérita, que deve ser prontamente reestabelecida. Na nossa tradição cultural, o 

conflito não deve (e muitas vezes não pode) ser explicitado, pois o princípio hierárquico 

atrelado à noção de Estado impõe uma ordem social que nos antecede e deve ser mantida.  

Para compreender melhor os significados daquele conflito, busquei dialogar com 

Simmel (1983) e sua contribuição com a concepção sociológica acerca da natureza do conflito 

como uma forma de sociação. O autor desenvolve de maneira ímpar o conceito sociológico 

do conflito como uma categoria sociológica funcional, pois “se toda interação entre os 

homens é uma sociação, o conflito – afinal, uma das mais vívidas interações e que, além 

disso, não pode ser exercida por um indivíduo apenas – deve ser certamente considerado uma 

sociação” (Ibid, p. 122). 
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A oposição a um membro de um grupo, por exemplo, em Simmel, é vista como um 

fator positivo, elemento da própria relação social de integração. Ao estar intrinsecamente 

entrelaçada com outros motivos da existência da relação, sem a qual seria impraticável a 

interação social com pessoas que não suportamos, a oposição aparece não só como um meio 

de preservá-la, mas como uma das funções concretas que a constituem.  

O conflito irrompe devido a fatores de dissociação como ódio, inveja, necessidade, 

desejo, possuindo (talvez aqui esteja a grande contribuição Simmeliana trazida à sociologia do 

conflito) natureza sociológica positiva. Em suma, o conflito possibilita as mais diversas 

formas de relações sociais, sendo considerado socialmente construtivo, pois se destina a 

resolver os dualismos divergentes, solucionar a tensão entre os contrastes, constituindo-se 

assim em um elemento que, não só precede à unidade como opera em cada momento de sua 

existência (SIMMEL, 1983, págs. 122/128).  

A leitura de Simmel me ajudou a perceber que a diversidade de opiniões entre os 

participantes das audiências passou a se constituir como elemento fundamental das relações 

sociais de integração ali estabelecidas. Nesse sentido, as oposições entre os membros 

aparecem não apenas como um meio de preservação das funções, mas como uma das funções 

concretas que constituem a própria ordem, determinando a forma do grupo e as posições 

recíprocas de seus componentes, numa expressão empírica da concepção sociológica Simmel 

(1983): 

Desde que a discordância mostra seu caráter negativo e destrutivo entre 
indivíduos particulares, concluímos ingenuamente que deve ter o mesmo 
efeito no grupo todo. Na realidade, todavia, algo que é negativo e prejudicial 
entre indivíduos, se considerado isoladamente e visando uma direção 
particular, não tem necessariamente o mesmo efeito no relacionamento total 
desses indivíduos, pois surge um quadro muito diferente quando 
visualizamos o conflito associado a outras interações não afetadas por ele. 
Os elementos negativos e duais jogam um papel inteiramente positivo nesse 
quadro mais abrangente, apesar da destruição que podem causar em relações 
particulares (SIMMEL, 1983, p.125-126). 
 

Assim, os conflitos entre os profissionais, presentes a todo o tempo naquela central de 

custódias, que à primeira vista poderiam aparecer como uma espécie de desassociação, se 

analisados sob a perspectiva simmeliana não passam de uma das formas elementares de 

sociação. Dessa forma, as controvérsias e discordâncias entre promotores, advogados, 

defensores e juízes estão organicamente vinculadas aos próprios elementos que mantém o 

grupo ligado e os conflitos se apresentam, assim, como força integradora do grupo (SIMMEL, 
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1983), elemento que, em última análise, mantém a unidade funcional que estrutura as 

audiências.  

 

3.3 O ethos  

 

A partir das considerações tecidas a respeito do papel encarnado e exercido pelos 

magistrados, bem como dos elementos determinantes no momento de decidir acerca da prisão 

ou soltura dos custodiados, já é possível notar que no ambiente das audiências há uma 

tendência de serem proferidas decisões que privilegiam a manutenção em cárcere das pessoas 

presas em flagrante.   

De fato, é isso que indicam os dados apresentados pelo grupo de monitoramento e 

fiscalização do sistema carcerário. Na série histórica das audiências de custódia realizadas no 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no período de um ano, em nenhum dos meses os 

índices de decisões concessivas de liberdade foram maiores que os de conversão da prisão em 

flagrante em preventiva43: 

 

Gráfico 01 

 

 

 

                                                 
43 Disponível em: http://gmf.tjrj.jus.br/audiencias-de-custodia. Acesso em 25 de janeiro de 2019. 
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Gráfico 02 

 

 

Essa estatística deve ser interpretada com cautela, não podendo ser analisada sob 

uma perspectiva isolada, até porque os números da mesma série histórica mostram que as 

decisões restritivas de liberdade também aparecem em maior número quando proferidas em 

Juízos não afetos às centrais de custódia44. 

 

Gráfico 03 

 

                                                 
44 Disponível em: http://gmf.tjrj.jus.br/decisoes-proferidas. Acesso em 26 de dezembro de 2018. 
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Gráfico 04 

 

 

Como já explicado quando descrevi a metodologia da qual me vali para a elaboração 

desta dissertação, os dados oficiais a que faço referência ilustram bem uma situação 

específica, de modo a contribuir para esclarecer o argumento que exponho. Como se trata de 

uma pesquisa baseada no método qualitativo, não é objetivo deste trabalho perquirir se as 

audiências de custódia estão levando a uma diferença no que tange à forma da apuração 

acerca da legitimidade da prisão com base em números.  

Dessa forma, embora os dados divulgados sejam interessantes para a análise de como 

tem sido proferidas as decisões nas audiências de custódia, não se tem como avaliar, até por 

não ser objeto desta pesquisa, tampouco afirmar, que com a realização das mesmas os 

números de decretações de prisões ou de determinações de solturas tenha aumentado ou 

diminuído. 

Devo destacar que, especificamente neste ponto da pesquisa, ficou bastante claro 

para mim que alguns dados analisados empiricamente mostram aspectos da realidade que não 

podem ser quantificados. Em suma, as técnicas que adoto, a partir da observação de cenas e 

diálogos, foram essenciais para desvelar características presentes nas audiências que não são 

passíveis de serem reduzidas a variáveis estatísticas. 

Foi mesmo após acompanhar várias audiências que tive a nítida sensação de que 

naquele cenário a regra é a prisão. É que estar inserido de modo mais permanente naquele 
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ambiente me fez perceber a presença de um ethos fundado na ideia de que o caminho natural 

das pessoas presas em flagrante é aguardar o julgamento do processo sob cárcere. 

A predominância desse pensamento parece ter algumas razões. A primeira é baseada 

no raciocínio natural de muitos juízes, no sentido de que normalmente são grandes as chances 

de a pessoa presa em flagrante vir a ser condenada quando do seu julgamento definitivo. Isso 

os permite inferir que posteriormente ela deve ser presa.  

Cheguei a essa conclusão após conversar com alguns juízes, que me narraram suas 

visões acerca dos processos penais iniciados por um uma prisão em flagrante, no sentido de 

que dificilmente os flagranteados são absolvidos ao final do processo. Nesse sentido, segue a 

fala de uma juíza, a mesma que denominei Marta, quando narrei o caso Edson:  

 
Aqui (me mostrando um APF na sua mão) não tem muito o que investigar. A 
pessoa acabou de cometer um crime, tem depoimento de testemunha com fé 
pública narrando os fatos, muitas vezes ele (se referindo ao flagranteado) foi pego 
com a arma do crime. A questão probatória já está praticamente resolvida, a 
condenação é o caminho natural nesses casos. O que vai ser analisado depois é a 
questão da pena, antecedentes etc, mas se pela pena for passível de prisão, ele 
fatalmente ficará preso mesmo.  
 

Esta é mais uma prática observada na empiria, que está em dissonância com os 

discursos presentes nos manuais jurídicos e na legislação processual penal. A doutrina 

jurídica, em seu modelo racional, costuma observar que existem duas principais modalidades 

de prisão: a) prisão pena, que é imposta depois do trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória, visando satisfazer a pretensão do Estado de punir o condenado pela prática de 

um crime e b) prisão processual (ou prisão sem pena), na qual estão incluídas as prisões em 

flagrante, preventiva e temporária.  

Em tese, essa segunda modalidade de prisão tem por finalidade assegurar o 

andamento do processo penal e evitar que o acusado possa fugir ou voltar a cometer crimes. A 

rigor da norma e da teoria abstrata, portanto, a prisão processual não deveria ter o viés 

punitivo, função atribuída exclusivamente à prisão pena. O trecho reproduzido de uma 

decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal é representativo do discurso teórico presente 

nos manuais jurídicos: 

 

“A Prisão Preventiva – Enquanto medida de natureza cautelar – Não tem por 
objetivo infligir punição antecipada ao indiciado ou ao réu. - A prisão 
preventiva não pode – e não deve – ser utilizada, pelo Poder Público, como 
instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do 
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delito, pois, no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas, 
prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições sem processo 
e inconciliável com condenações sem defesa prévia. A prisão preventiva – 
que não deve ser confundida com a prisão penal – não objetiva infligir 
punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a 
função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal 
desenvolvida no processo penal.” (RTJ 180/262-264, Rel. Min. Celso de 
Mello) 

 
No entanto, não foi isso que verifiquei no campo da central de custódia, a partir das 

sensibilidades jurídicas concretas (GEERTZ, 1999) e moralidades situacionais (EILBAUM, 

2010) nele existentes. Pelo contrário, a fala de Marta, por exemplo, é representativa de uma 

moralidade bem presente naquele cenário. Ante a convicção de que futuramente o caminho 

natural do processo será uma sentença condenatória, se constata que, na prática, a decretação 

da prisão preventiva muitas vezes acaba se tornando uma espécie de antecipação da pena que 

será posteriormente aplicada. 

Outra razão que observei no campo para a prevalência das decisões pela manutenção 

da prisão vai de encontro a uma concepção presente entre os juízes, no sentido de que devem 

proporcionar respostas para os clamores sociais, no sentido de evitar a impunidade pela 

prática de crimes. É preciso, portanto, analisar as audiências de custódia e suas representações 

em conjunto com os anseios populares acerca da sensação de insegurança, que ensejam 

repostas rápidas por parte do Estado. Levando em conta que a prisão em flagrante constitui 

um simbolismo de uma pretensa efetividade da atuação dos órgãos de controle, os agentes 

responsáveis pela sua manutenção certamente absorvem essas influências. 

Não se pode negar que as ideias relacionadas ao endurecimento de penas, construção 

de presídios entre outras tem sido muito disseminadas, sobretudo nos principais canais de 

comunicação. Na semana em que escrevo estas linhas recebi uma mensagem de um amigo, 

com a notícia de que uma juíza do Tribunal de Justiça de Santa Catarina houvera sido afastada 

da Vara Criminal em que atuava. Essa juíza determinou a soltura de um homem que havia 

sido preso portando um fuzil45.  

Nesse contexto, dialogo com David Garland (2008), quando identifica que as práticas 

punitivas devem ser sempre vistas como fatores constitutivos de uma estrutura social 

complexa e carregada de significados. Assim, as instituições punitivas devem ser analisadas 

                                                 
45 https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-01-24/juiza-fuzil-audiencia-de-custodia.html. Acesso em 15 de 
janeiro de 2019. 
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justamente no que se relacionam com o mundo exterior recebendo a influência de aspectos 

políticos e culturais dele provenientes. Nas palavras do autor: 

 

Aprender a pensar a punição como uma instituição social, e mostrá-la nesses 
termos, nos dá um meio de descrever o caráter complexo e multifacetado 
desse fenômeno em uma única imagem-mestre. Isso nos possibilita localizar 
as outras imagens da punição na estrutura mais abrangente, ao mesmo tempo 
em que sugere a necessidade de ver a pena conectada a uma rede mais ampla 
de ação social e significado cultural (GARLAND, 2008, p. 282). 

 
 

Dialogo também com Niklas Luhmann (1983), quando destaca a necessidade de 

compreender o direito como estrutura e a sociedade como sistema em uma relação de 

interdependências recíproca. Na sociologia lumanniana, vemos a sociedade como um sistema 

de sistemas, sendo o direito a própria estrutura desses sistemas sociais, o que lhe confere 

especial importância. Isso confere ao direito, nos termos do autor, um caráter estruturante, na 

medida em que é um sistema que penetra em todos os sistemas, regulando-os e permitindo a 

discussão quanto a elementos que nem se sabe quais serão (LUHMANN, 1983, p. 173-175).   

Para Luhmann, os sistemas são autorreferentes e autopoiéticos e o direito é um 

sistema normativamente fechado. Mas ao mesmo tempo ele está ininterruptamente recebendo 

influências externas, sendo estimulado por informações do ambiente, o que permite inferir 

que ele é um sistema cognitivamente aberto (LUHMANN, 1983, p. 167-181).  

Nas palavras de Mello (2006, p.05) “A clausura dos sistemas consiste justamente em 

sua condição de abertura, sendo que apesar de aparentemente paradoxal, os sistemas são 

fechados, porque são abertos; e são abertos porque são fechados”. Luhmann (1983) chama de 

dupla contingência o fato de os sistemas operarem de maneira fechada e, ao mesmo tempo, 

aberta, na qual a assimetria entre o sistema e seu ambiente os força a uma recíproca adaptação 

e mudança, na medida em que um elemento dá sustentação ao outro e vice-versa. 

No meu argumento, portanto, essa postura dos juízes também seria produto da 

necessidade de darem alguma resposta para a sociedade em prol da segurança dos cidadãos 

em geral, que lhes incumbe resguardar em primeiro lugar. Isso faz operar uma lógica de 

pensamento que privilegia a vigilância das pessoas que possam afetá-la, como se, antes de 

qualquer coisa, o público devesse ser protegido, de modo que as atenções devem ser voltadas 

para as vítimas inocentes ou em potencial e não para o criminoso (GARLAND, 2008). 
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Em síntese, conversando com alguns interlocutores percebi que as sensibilidades 

jurídicas (GEERTZ, 1999) e moralidades situacionais (EILBAUM, 2010) criaram uma 

situação peculiar. É como se as decisões concessivas de liberdade atribuíssem aos juízes uma 

responsabilidade pela livre circulação de pessoas que possam colocar a em risco a livre 

circulação de outras.  

Desse modo, verifiquei que as decisões restritivas de liberdade, naquele cenário, 

acarretam um “menor peso nas costas” dos juízes que as concessivas, que lhes sobrecarrega 

com uma maior responsabilidade perante possíveis “males” que possam ser causados às 

“pessoas de bem” da sociedade. Nessa lógica, por exemplo, no caso de uma pessoa presa em 

flagrante que não tivesse sua prisão preventiva decretada e logo voltasse a ser presa por ter 

cometido o mesmo ou outro crime, é como se a culpa recaísse sobre o magistrado que o 

soltou.  

Em uma das conversas que tive com a defensora Marina, uma das mais empolgadas 

com as possibilidades apresentadas pelas audiências de custódia, ela me revelou que a coisa 

mais difícil de conseguir seria, nas suas palavras, “inculcar na cabeça deles (se referindo aos 

juízes) que a razão de ser daquilo ali era a custódia do flagranteado, não da vítima ou da 

sociedade”. 

Esse ethos a que me refiro é fortalecido pela preocupação que os juízes possuem em 

relação à opinião predominante entre seus pares. Nesse sentido, verifiquei que entre os 

magistrados há certo receio de que suas decisões fujam do padrão que em geral vem sendo 

aplicado pelos colegas, observando-se a existência de certa pressão pela coerência das 

decisões que vem sendo comumente proferidas nas audiências.  

Assim, por exemplo, se um juiz começa a decidir de modo muito diverso do que vem 

sendo feito pelos outros magistrados, ele acaba recebendo um olhar desabonador tanto dos 

colegas, quanto dos promotores de justiça. Como esclarecido, é verdade que as decisões no 

sentido da prisão também podem gerar eventuais discórdias quando de sua aplicação. Porém, 

notei que elas são mais esporádicas e com menor força, especialmente por conta da concepção 

ali prevalente, no sentido que o caminho normal das pessoas naquele cenário é a prisão. 

Nesse sentido, verifiquei que o resultado das interações inseridas naquele contexto 

específico (GEERTZ, 1999) demonstra que a todo momento ações são reciprocamente 

influenciadas pela presença do outro (GOFFMAN, 2002). A meu ver, isso acarreta certo 

constrangimento aos atores. Afinal, eles tendem a se orientar para a produção de uma decisão, 
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a partir da antecipação dos meios que lhes permitem obter do lugar e das pessoas, a solução 

que lhes seja mais favorável, menos danosa ou simplesmente mais conforme à realização 

rotineira do trabalho (DUPRET, 2010). 

Nesse contexto, há um fato que me chamou bastante a atenção durante a pesquisa e 

serve para ilustrar a concepção predominante no ambiente das audiências. Verifiquei que é 

muito comum os juízes proferirem enunciados morais quando entendem que o custodiado 

deve aguardar o transcorrer do processo em liberdade. 

Desse modo, as decisões pela não decretação da prisão preventiva quase sempre vêm 

acompanhada de uma repreensão moral feita pelos juízes em tom de reprovação ao crime 

supostamente praticado pela pessoa flagranteada. Essas broncas costumam aparecer 

frequentemente em algumas falas, que pude registrar em diversas audiências conduzidas por 

diferentes juízes, como as que abaixo transcrevo:  

 

Juíza Marta: - Eu estou soltando o senhor, mas esse caminho não vai te levar a 
outro lugar, senão à prisão ou pior. Vi que o Sr. tem filhos, sai dessa vida! 
Aproveite a chance que eu estou lhe dando46.  

Juíza Joana: - Eu vou lhe dar uma chance, mas o senhor tome jeito! Vi aqui que o 
Sr. nunca foi preso, tem noção de como é a cadeia? O Sr. já teve uma prévia hoje, 
se eu fosse o Sr., me afastava dessas pessoas, se for o caso muda até de endereço. 
Aproveite esse ocorrido como lição, agora o Sr. não é mais réu primário, da 
próxima vez mais ficar preso 47  

 

Quanto a esse fato, foi interessante observar a postura que tem adotado os agentes 

incumbidos de realizar a defesa dos custodiados acerca dessas repreensões feitas pelos juízes, 

no sentido que lhes está sendo dada uma espécie de “chance” para que “se acerte na vida”. 

Verifiquei, ainda, que nessas cenas existe uma espécie de auxílio mútuo que se opera entre os 

juízes e os defensores públicos ou advogados, uma vez que não é incomum que frases como 

as transcritas acima sejam enunciadas pelos próprios defensores, após a decisão pela 

concessão da liberdade. 

Presenciei, algumas vezes, inclusive, o magistrado passando essa “tarefa” para o 

defensor, como ocorreu no final de uma audiência, que me chamou especial atenção pela 

confusão de sentimentos que se passava naquela sala, conforme abaixo relato. 
                                                 
46 Frase pronunciada após a juíza decidir pela concessão de liberdade a um jovem de vinte anos de idade, preso 
em flagrante pela suposta prática de furto de uma mochila, na praia de Copacabana. 
47 Frase enunciada após a juíza decidir pela concessão de liberdade a um jovem de dezenove anos de idade, preso 
em flagrante pela suposta prática de receptação na comunidade do Jockey, em São Gonçalo – capturado 
conduzindo uma motocicleta roubada. 
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O caso João48:  

 

O flagranteado, que aqui chamo de João, era morador de rua, negro, tinha 18 anos e 

afirmara ser viciado em crack. Ele havia sido preso em flagrante pela suposta prática do crime 

de furto de cobre contido em fiação de energia elétrica, no Bairro de Jacarepaguá. 

Após a oitiva dos profissionais de acusação e de defesa, a juíza Joana anunciou sua 

decisão no sentido de que não iria mantê-lo preso, porque se tratava de um crime de baixa 

gravidade. A juíza ressaltou que ele deveria procurar ajuda, tanto para que não continuasse 

morando na rua, quanto para que se livrasse do vício, tendo registrado na assentada da 

audiência que João deveria ser encaminhado a uma central de tratamento de viciados em 

drogas.  

Após o anuncio da decisão, Joana pediu à defensora que advertisse João, como 

costuma ocorrer após essas decisões concessivas de liberdade. A defensora Mariana fez um 

aceno de positivo com a cabeça e em seguida deu uma bronca no custodiado, que, neste 

mesmo momento, lhe fez uma pergunta e obteve outra resposta. Achei o “diálogo” deveras 

interessante, valendo a pena reproduzi-lo:  

 
Joana: - Doutora49, explica pra ele, por favor (Dirigindo a palavra à defensora, 
numa espécie de recado implícito no sentido de que ela deveria ser bem enérgica na 
repreensão de seu assistido, explicando que estava lhe sendo concedida uma 
chance). 
  
Marina: - João, a juíza está te soltando, está te dando uma chance, você tá 
entendendo? Da próxima vez você vai ficar preso! você é muito novo cara! Eu sei 
que é difícil, mas tem que tentar, sai desse negócio de crack, procura sua família. 
A juíza tá te encaminhando pra fazer um tratamento, faz direitinho, tenta. Eu fico 
muito triste quando vejo um menino novo assim como você vindo pra cá e hoje 
você tá sendo solto, tem juiz que não te soltaria, porque você não tem residência 
fixa50, mora na rua, aproveita essa chance rapaz. 
 
João: - Eu aceito, de coração! Prometo que não vou fazer nada de ruim tia. Mas eu 
vou ser solto mesmo, né? 
 

                                                 
48 Esta foi a terceira audiência que assisti em uma tarde de maio de 2018. João havia sido preso em flagrante pela 
prática do crime de furto, previsto no artigo 156, do código penal. 
49 Como já expliquei, é comum entre os nativos a utilização do termo “doutor” para se referirem uns aos outros, 
de modo que os juízes, promotores, defensores e advogados costumam se referir aos colegas dessa maneira.  
50 De fato, observei em diversas situações que a ausência de comprovante de residência fixa ou da sua situação 
de trabalho da pessoa presa é considerada de modo negativo pelos juízes, que a acabam decretando a prisão 
preventiva.  
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Marina: - Pelo menos por esse crime aqui vai, mas eles vão te sarquear51 antes. 
 
João: - Vão me o que?! (Nesse momento, pude observar que a reação comum à 
quase todas as pessoas presentes na sala foi apresentar um leve sorriso 
acompanhado de algumas lágrimas). 
 
Marina: Você deve ser solto sim.  
 
 

O “diálogo” informal ocorrido nessa audiência serve para demonstrar como esses 

momentos de contato pessoal dos profissionais do sistema de justiça criminal com a pessoa 

presa em flagrante evidenciam o enorme distanciamento existente entre suas realidades. A 

distância social ente os atores, sem dúvida, se constitui em um empecilho para a existência de 

um diálogo verdadeiro. 

Parece-me também que essa breve conversa estabelecida entre a Joana e Marina e 

entre esta e João, após o anúncio da decisão no sentido da não decretação de sua prisão 

preventiva, ilustra outra situação bem presente no cenário das audiências: a 

complementariedade do trabalho realizado naquele ambiente pelos profissionais que 

compõem as diferentes instituições do sistema de justiça criminal.  

Como dito, esse auxílio mútuo entre defensores e juízes no momento de repreender 

as pessoas a quem foi concedida a possibilidade de responder ao processo em liberdade é 

muito comum. A fala de Marina na audiência de João, no sentido de que a juíza estava lhe 

dando uma “chance” exibe o ethos da presunção de culpa a que me refiro, subjacente às ações 

e a todo tempo presente naquele ambiente. 

A cena também reforça o argumento de que a decretação da prisão preventiva 

assume, no ambiente das audiências, um caráter de antecipação da pena que deverá ser 

posteriormente aplicada. Na medida em que as broncas em forma de “lição” são direcionadas, 

ao menos na grande maioria dos casos, apenas aos custodiados que irão aguardar o 

julgamento em liberdade, se percebe que, quanto aos que permanecerão presos, o próprio 

cárcere já se apresenta como “lição”, na visão dos atores naquele cenário. 

 

 

 

                                                 
51 Marina se referia ao procedimento cartorário de praxe realizado antes da liberação dos alvarás de soltura, por 
meio do qual se verifica se a pessoa a quem foi concedida a liberdade não possui algum mandado de prisão por 
algum outro motivo. 
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3.4 Fundamentação das decisões: a ordem pública 

 

Esclareci que durante a pesquisa restou evidenciado que as ditas prisões “cautelares” 

ou “provisórias” se convertem, na prática, em forma de antecipação da sentença penal 

condenatória (que deverá ser posteriormente prolatada). No entanto, até para fins de facilitar 

a compreensão, continuo utilizando esta terminologia, para o desenvolvimento dos 

argumentos que proponho. 

A prisão, seja a considerada definitiva, seja a intitulada provisória (objeto de maior 

atenção no caso das audiências de custódia), é a máxima expressão instrumental apresentada 

pelo Estado para o combate do crime, de modo que o ápice do controle penal encontra-se 

materializado no momento de sua concretização (FOUCAULT, 1977).  

Segundo a legislação brasileira, ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz tem a 

obrigação de fundamentar a manutenção da prisão em flagrante. Assim, para convertê-la em 

uma prisão preventiva, antecipando o encarceramento do flagranteado, é necessário que sua 

decisão esteja motivada pela garantia da ordem pública ou econômica, pela conveniência da 

instrução criminal ou vise assegurar a aplicação da lei penal52. 

Como se vê, a legislação utiliza expressões abertas, indeterminadas, deixando nas 

mãos dos juízes uma ampla margem de discricionariedade na qual se encaixam os mais 

variados argumentos no momento de decidir pela antecipação ou não da prisão do 

custodiado. 

Nesse sentido, percebi que, além da impessoalidade, característica quase sempre 

presente na linguagem utilizada nas decisões, elas também são marcadas por apresentarem 

fundamentação baseada em argumentos genéricos. Essa retórica de neutralidade e o recurso a 

fórmulas mais ou menos fixas com pouco espaço a variações individuais é feita com base em 

valores transubjetivos como garantia da ordem pública, manutenção da paz social etc. 

(BOURDIEU, 1989). 

Esse poder conferido aos juízes talvez seja a chave para entender tanto a forma 

quanto o conteúdo das decisões produzidas na audiência. Verifiquei que não há grandes 

preocupações no sentido de fundamentá-las com maior concretude, numa espécie de 

conversão do argumento de autoridade na própria autoridade do argumento (KANT DE 

LIMA, 2010). 

                                                 
52 Assim dispõe o artigo 312, do código de processo penal. 
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Interessante perceber como esses conceitos parecem valer por si mesmos, como se 

fossem antecedidos de uma espécie de consenso ético sobre eles. Contudo, não deixam de ser 

o que Pierre Bordieu chama de interpretação dos textos jurídicos orientada a fins práticos, na 

qual sempre há espaço para arbitrariedades, especialmente quando se trata de decisões que 

dizem respeito à prisão: 

 
Em resumo, o juiz, ao invés de ser sempre um simples executante que 
deduzisse da lei as conclusões diretamente aplicáveis ao caso particular, 
dispõe antes de uma parte de autonomia que constitui sem dúvida a melhor 
medida da sua posição na estrutura do capital específico de autoridade 
jurídica, os seus juízos, que se inspiram numa lógica e em valores muito 
próximos dos que estão nos textos submetidos à sua interpretação, tem uma 
verdadeira função de invenção. Se a existência de regras escritas tende, sem 
qualquer dúvida, a reduzir a variabilidade comportamental, não há dúvida 
também de que as condutas dos agentes jurídicos podem sujeitar-se mais ou 
menos estritamente às exigências da lei, ficando sempre uma parte de 
arbitrário imputável  a variáveis organizacionais como a composição dos 
grupos de decisão ou os atributos dos que estão sujeitos a uma jurisdição, 
nas decisões judiciais – há também uma parte de arbitrário no conjunto de 
actos que os precedem e os predeterminam, caso das decisões políticas que 
dizem respeito à prisão (BOURDIEU, 1989, p.222-223). 

 

Acompanhando as audiências e conversando com alguns interlocutores, pude 

verificar que essas expressões abertas contidas na legislação possuem alguns “equivalentes”. 

Assim, na prática, garantir a ordem pública equivaleria a evitar reiteração criminosa por parte 

do réu; garantir a instrução criminal teria por fim evitar que o réu traga prejuízo à prova a ser 

produzida no processo e garantir a aplicação da lei penal visaria evitar a fuga do réu. 

No entanto, esses “equivalentes” não deixam de ser dotados de abstração e 

generalidade, especialmente porque o que define esse processo de “concretização” dos 

fundamentos são as interpretações que os juízes fazem acerca da gravidade dos fatos e dos 

sujeitos que o praticaram.  

Como se vê, as moralidades situacionais (EILBAUM, 2010) delineiam a todo o 

tempo as interpretações dos atores, de modo que no momento de exercer essas espécies de 

juízo de adivinhação sobre os custodiados mais “propensos” a reiterarem práticas delitivas, a 

atrapalharem andamentos processuais ou até mesmo a fugirem para evitar a prisão, os juízes 

tem sempre em mente as suas convicções sobre os valores que estão em jogo. 

Durante a pesquisa me chamou especial atenção a grande quantidade de decisões em 

que a prisão preventiva é fundamentada com base na necessidade de “garantir a ordem 
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pública”. O argumento é, sem dúvida, o mais utilizado no quotidiano das audiências de 

custódia tanto pelos promotores no momento de postularem o encarceramento, quanto pelos 

magistrados na hora de fundamentarem as decisões pela manutenção da prisão. 

Como me foi relatado por interlocutores, o fundamento da prisão para fins de 

preservação da ordem pública está diretamente associado à possibilidade de reiteração 

criminosa pelo flagranteado ou até mesmo à retroalimentação da prática de crimes por outras 

pessoas, em casos de crimes previstos na lei de drogas ou o crime de receptação, por exemplo. 

O caso de Ramon, aqui relatado, é bem ilustrativo nesse sentido.  

Segundo o argumento de Garland (2008), qualquer sistema penal precisa de uma 

sanção drástica que incapacite o recalcitrante e tire de circulação os indivíduos perigosos. 

Penso que esse argumento se aplica a qualquer espécie de prisão, não excluindo as prisões 

provisórias.  

Assim, não é difícil perceber que é falsa a premissa da qual a doutrina jurídica 

costuma partir, no sentido de que a prisão cautelar serve para garantir o normal 

desenvolvimento do processo (LOPES JÚNIOR, 2014), não possuindo a função de prevenção 

de crimes, que seria atividade atribuída às polícias. Aliás, como explanado no primeiro 

capítulo, no plano teórico as audiências de custódia consistem justamente em mecanismo de 

controle exercido pelo poder judiciário acerca da prisão em flagrante realizada pelas 

instituições policiais.  

No entanto, a empiria revela que essas audiências têm funcionado verdadeiramente 

como uma atividade conexa às realizadas pelas polícias, operando-se muito mais uma relação 

de complementariedade do que propriamente de controle. Isso é muito evidenciado com a 

utilização da ideia de manutenção da ordem pública como fundamento utilizado 

quotidianamente para justificar as decisões que mantém os flagranteados sob cárcere. 

Ora, à medida que o principal argumento utilizado para fundamentar as decisões que 

determinam a prisão cautelar é o de impedir a prática de novos crimes, é inegável que as 

audiências têm funcionado como mais uma engrenagem do sistema de segurança pública. 

Essa atribuição, em tese, não caberia ao poder judiciário, mas às instituições policiais.  

Nesse contexto, dialogo com Hélvio Simões Vidal (2017, p. 261) quando argumenta 

que as prisões cautelares, no Brasil, apesar de pretensamente consistirem em mecanismos de 

controle privativo do poder judiciário, na verdade estão ligadas ao subsistema policial. No 

argumento de Vidal, “sob a roupagem da independência dos magistrados e da imparcialidade 
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que rege a função jurisdicional, elas servem para ligar esta instância à polícia e selar o 

compromisso invisível entre as instituições”. E continua o autor:  

 
Se as instâncias da pena, ou seja, as polícias e o judiciário, fossem 
confrontados em um diálogo sobre o papel que representam e se elas 
tivessem que responder de que maneira e quais são as respostas que podem 
oferecer em relação ao controle do crime, imagino que a melhor figuração 
para esse inusitado diálogo seja a de duas pessoas colocadas em um cubículo 
espelhado. O diálogo entre ela seria fechado e circular, ao mesmo tempo em 
que as imagens se refletiriam infinitamente (VIDAL, 2017, p. 292). 
 

Penso que a função prática das audiências de custódia como atividade conexa às 

realizadas pela polícia não deve ser vista como uma degeneração dos fins propostos com a sua 

realização. Isso só escamoteia a complementariedade dos trabalhos realizados pelas agências 

policiais e pelo poder judiciário quando se trata de controle dos crimes e entrada no sistema 

de justiça criminal. 

Qualquer argumento no sentido da eficácia ou ineficácia das audiências de custódia 

não passa de ilusão se a análise for feita com base nos fins pretensamente propostos. 

Analisados sob a perspectiva do funcionamento do direito na prática, o que a princípio 

poderia significar uma deficiência funcional pode em verdade representar um sistema bem 

articulado no que tange à finalidade comum nas ações de controle e repressão do crime.  

Não se pretende nessa dissertação, portanto, indicar uma possível discrepância entre 

“teoria do direito” e “prática do direito”, o que poderia gerar a (falsa) impressão de que 

corrigindo a teoria ou aprimorando a prática teríamos a pretensão de trazer possíveis 

“soluções” para problemas tão complexos quanto os que acometem o sistema de justiça 

criminal. 

Ao contrário, o objetivo da pesquisa é verificar a concretização do “direito na 

prática” rotineira das audiências de custódia. E a partir da observação dos papeis exercidos 

pelos atores naquele cenário eu pude constatar que as decisões ali tomadas traduzem a perfeita 

ligação entre os trabalhos realizados pelo poder judiciário e pelas instituições policiais 

(VIDAL, 2017). Constatei, portanto, que é falsa a ideia que alguns “críticos” fazem das 

audiências de custódia classificando-as como espécies de “porta giratória”, no sentido de que 

“a polícia prende e a justiça solta”. A pesquisa revelou o contrário. Na verdade, as audiências 

têm funcionado muito mais uma relação de complementariedade do que propriamente de 

controle. 
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3.5. O contraditório como mera formalidade 
 
 

Como esclareci no primeiro capítulo, uma das propostas do modelo teórico das 

audiências de custódia é instrumentalizar o princípio do contraditório, possibilitando que a 

defesa se manifeste antes da tomada de decisão pelo poder judiciário. Desse modo, um dos 

objetivos visados quando da implementação das audiências seria uma apreciação mais 

adequada da prisão em flagrante, através da efetivação do contraditório, a partir do debate que 

se coloca entra o ministério público (órgão acusador) e a defensoria ou advogado privado 

(órgão de defesa).  

Nesse momento, convenho pela necessidade de tecer algumas considerações, de 

modo a deixar claro, que, conquanto apresentem uma homonímia, o princípio jurídico de que 

estou falando não se confunde com a chamada lógica do contraditório, embora seja dela 

natural consectário. 

O princípio do contraditório possui fundamento na Constituição Federal, que 

assegura aos litigantes, em processos judiciais ou administrativos, e aos acusados em geral, o 

contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes53. Os juristas 

costumam associar o contraditório ao direito de defesa, decorrente da bilateralidade do 

processo, de modo que quando uma parte alega algo a outra há de ser ouvida para que lhe seja 

assegurado o direito de resposta. 

Antônio Fernandes Scarance, por exemplo, define o contraditório como princípio que 

impõe ao juiz a prévia audiência das partes antes de tomar qualquer decisão, assegurando-lhes 

o direito de defesa ante a informação e a possibilidade de reação: 

 

No processo penal é necessário que a informação e a possibilidade de reação 
permitam um contraditório pleno e efetivo. Pleno porque se exige sua 
observância durante todo o desenrolar da causa, até seu encerramento. 
Efetivo porque não é suficiente dar à parte a possibilidade formal de se 
pronunciar sobre os atos da parte contrária, sendo imprescindível 
proporcionar-lhe os meios para que tenha condições reais de contrariá-los. 
(Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, 2005, p.61.) 

 

                                                 
53 Artigo 5º, LV, da constituição federal. 
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Iorio Filho e Silva (2015, p. 26) lembram que somadas às facetas do acesso à 

informação e à possibilidade de reação, na atualidade os doutrinadores tem atribuído um 

terceiro aspecto ao contraditório: a capacidade de interferir na construção da decisão. Este 

aspecto, por sua vez, acaba por ser articulado a outra garantia processual, o dever do juiz de 

fundamentar as decisões. Assim, o contraditório deve ser entendido não apenas a 

possibilidade dialética de dizer e contradizer, mas sim pressupondo que as alegações sejam 

consideradas pelo magistrado ao formar seu convencimento e decisão. 

Segundo a doutrina jurídica, o princípio do contraditório é atualmente considerado 

um dos alicerces mais importantes do ordenamento constitucional e legal brasileiro, 

prescrevendo as formas de atuação no processo penal pelas partes e de condução do mesmo 

pelo juiz. 

Já a chamada lógica do contraditório diz respeito a uma categoria teórica estruturante 

do habitus54do campo jurídico brasileiro e que, portanto, modela a formação dos raciocínios e 

práticas da cultura jurídica no Brasil (Iorio Filho e Silva, 2015). Enquanto o princípio do 

contraditório diz respeito a um “dever ser” no âmbito do processo, a lógica do contraditório é 

categoria do “ser”, possibilitando uma compreensão, no mundo dos fatos, do funcionamento 

do mundo jurídico.  

Infere-se, portanto, que a lógica do contraditório consiste na oposição infinita de 

teses contrárias, que se resolve pela imposição de um terceiro, externo à disputa, e dotado de 

autoridade para escolher uma das possíveis interpretações dentre as que se opõem, sem que o 

conflito seja administrado. Nesse sentido, Kant de Lima (2010) enfatiza o aspecto da 

legitimidade: 

Na lógica adversarial, a legitimidade é fundada por aqueles que obedecem, 
seja por estar obrigado a obedecer, seja por querer obedecer. Isso também 
contrastou com a legitimidade dos sistemas da civil law. Neles, a 
racionalidade abstrata e os julgamentos técnicos conferiam legitimidade. 
Essa racionalidade técnica fez surgir outra racionalidade, subalterna. A 
crença na legitimidade ocorria mais ou menos como uma missa em latim. 
Tal como os fiéis, os jurisdicionados não entendiam os termos técnicos, mas 
acreditavam na ritualística do que estão acontecendo. 

 

                                                 
54 Os autores a que fiz referência utilizam a categoria de Bourdieu (1983 e 1989). 
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A lógica do contraditório não permite, então, a construção de sentidos 

compartilhados. Isto é, não opera consensos ou verdades consensualizadas, que 

possibilitariam a administração do conflito social trazido aos tribunais, com a internalização 

das regras jurídicas pelos cidadãos, que passariam a compreender e entender as normas 

vigentes a partir do sentido a elas atribuído, possibilitando uma melhor orientação de suas 

condutas. 

Ao revés, o que interessa é pôr fim ao conflito não importando a socialização e a 

internalização das regras pelos indivíduos. Estes não possuem clareza sobre o modo como 

devem agir diante de certas situações, pois ausentes o verdadeiro diálogo argumentativo e a 

busca pela formação de consensos. 

Roberto da Matta (1979) lembra que o conflito aberto e marcado pela diversidade de 

opiniões quase sempre se choca com a nossa tradição cultural fortemente hierárquica e 

autoritária. O modelo de “administração” de conflitos vigente entre nós enxerga no conflito 

um elemento nocivo, algo a ser eliminado, pois representa uma ruptura da ordem social 

pretérita, que deve ser prontamente reestabelecida. Nas palavras de Damatta: 

 

(...) Um dos traços do “sabe com quem está falando” é que a expressão 
remete a uma vertente indesejável da cultura brasileira. Pois o rito autoritário 
indica sempre uma situação conflitiva, e a sociedade brasileira parece avessa 
ao conflito. Não que com isso se elimine o conflito.  Ao contrário, como toda 
sociedade dependente, colonial e periférica, a nossa tem um alto nível de 
conflito e de crises. Mas entre a existência da crise e seu reconhecimento 
existe um vasto caminho a ser percorrido. (...)(...) Tudo indica que, no Brasil, 
concebemos os conflitos como presságios do fim do mundo. E como 
fraquezas. Sobretudo nas suas versões oficiais e necessariamente solidárias. 
(...) (DAMATTA, 1979, p. 04/08).  

 

Assim, pela lógica do contraditório há apenas um debate formal em que no final uma 

tese prevalece sobre a outra, de modo que se põe fim ao conflito com a escolha do argumento 

“vencedor”. Já seu princípio jurídico homônimo parte da crença de que todos têm iguais 

oportunidades de se manifestar no processo, o que poderia fazer crer que as instituições 

jurídicas são plurais, democráticas e permitem a participação igualitária de todas as partes 

(Iorio Filho e Silva, 2015). 

Após essa breve digressão, se existe algo que se pode concluir a partir do que até 

aqui foi descrito é que a maior parte dos formalismos presentes no cenário das audiências de 

custódia são respeitados apenas para fins de cumprimento do rito ali estabelecido. Isso fica 



 
 

111 
 

muito evidente quando se observa como ocorre a aplicação prática do princípio do 

contraditório. 

É fato que em todas as audiências a participação do promotor e defensor ou 

advogado se faz indispensável não havendo audiência que se inicie sem a presença e 

exposição argumentativa desses profissionais. No entanto, como pude ilustrar quando 

descrevi as audiências de Ramon, Edson e João, ficou claro que naquele cenário o debate 

entre acusação e defesa feito diante dos microfones possui pouca relevância prática na tomada 

de decisão acerca do destino do custodiado. 

Como vimos, na verdade existe uma série de elementos predeterminados que 

orientam o juiz na análise do auto de prisão em flagrante. Desse modo, a soltura ou 

manutenção sob cárcere da pessoa presa em flagrante depende, essencialmente, da 

interpretação que o magistrado possui acerca daqueles elementos, pouco importando a 

argumentação apresentada pelos defensores, advogados e promotores ante às câmeras e 

microfones. 

Nesse sentido, constata-se que naquele cenário a aplicação do princípio do 

contraditório é falaciosa, uma vez que a oitiva dos profissionais que representam os diferentes 

órgãos do sistema punitivo ocorre meramente para o cumprimento da formalidade ali exigida 

não tendo impacto na decisão dos juízes. 

No entanto, não se pode dizer que a novidade trazida pelas audiências de custódia, 

com a reunião presencial desses profissionais, não tenha causado ou mesmo possa vir a causar 

mudanças nos comportamentos por eles adotados.  Como vimos, a pesquisa tem revelado que 

as informalidades possuem relevante espaço naquele cenário aparentemente dominado pelo 

formalismo da burocracia estatal. Essa situação se fez muito claramente presente em uma das 

audiências realizadas em uma tarde de terça-feira, no mês de abril de 2018.  

 

O caso Patrick e Vanessa55: 

 

Havia acabado de me sentar na cadeira para acompanhar as audiências, a juíza Marta 

e a promotora Silvia já estavam nos seus assentos de costume, quando a defensora Cláudia 

                                                 
55 Patrick e Vanessa foram presos em flagrante pela suposta pratica do crime de tráfico de drogas, tendo sido 
encontrada na residência do casal cerca de 70 (setenta) sacolés de cocaína, uma pistola PT 40 e dois cartuchos de 
munições. 
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entrou na sala, deu boa tarde a todos e afirmou que havia entrevistado todos os presos que 

iriam participar das audiências daquela sala56.  

Em seguida, ainda antes do início da primeira audiência, Cláudia comentou com 

Marta e Silvia que iria entrar um casal de jovens, negros, moradores de uma comunidade no 

município de Mesquita, que ora denomino Patrick e Vanessa, pedindo para olharem com 

carinho o caso de Vanessa.  

Marina esclareceu que eles moravam juntos, tinham dois filhos, que no momento do 

flagrante toda a droga apreendida foi encontrada ao lado dele e que do auto de prisão em 

flagrante não era possível inferir que a mesma tivesse praticado qualquer conduta prevista na 

lei de drogas como crime.  

Curioso é que o apelo de Cláudia para que Silvia e Marta analisassem o caso de 

Vanessa com mais carinho, embora para um observador casual pudesse parecer inusitado, já 

não me causou espanto. Isso talvez porque já estivesse nítido para mim que as coisas mais 

interessantes a serem observadas, inclusive as falas e conversas, não ocorriam no momento 

formal destinado à suposta aplicação do contraditório. Ao contrário, costumavam decorrer 

justamente dos momentos em que a informalidade ganhava espaço. 

Sucedeu-se a realização das quatro primeiras audiências do dia, sendo duas 

referentes ao crime de tráfico de drogas e duas ao delito de roubo. Todas resultaram na 

manutenção do detidos sob cárcere, uma vez que nas quatro os presos tiveram a prisão em 

flagrante convertida em preventiva.  

A audiência de Patrick e Vanessa seria a quinta e, portanto, a próxima a ser realizada. 

Assim que o preso da quarta audiência saíra da sala, Cláudia lembrou à Marta e à Silvia que o 

casal a que se referia seria o próximo, com essas palavras: - Gente, vai chegar aquele casal 

que falei, o Patrick e a Vanessa. 

Logo em seguida, Marta direcionou o olhar a Silvia, com a seguinte indagação: - 

será que dá doutora? (Referindo-se à possibilidade de soltura da Vanessa). Ato contínuo, a 

promotora, que olhava o auto de prisão em flagrante, fez um aceno de positivo com a cabeça e 

assim respondeu: - Da sim. Ressalto que essa conversa ocorreu antes mesmo de Patrick e 

                                                 
56 Como destaquei no capítulo dois, a resolução 29/2015 estabelece que o preso terá contato prévio e por tempo 
razoável com seu advogado ou defensor público. Mas às vezes ocorre de os defensores não conseguirem 
entrevistar com antecedência todos os custodiados que assistirão naquele dia, casos em que a entrevista 
normalmente ocorre no corredor da central de audiências.  
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Vanessa entrarem na sala de audiência, já tendo ficado claro pra mim que a ela seria 

concedida a liberdade provisória. No entanto, o rito formal ainda iria acontecer.  

Quando o casal entrou na sala unido por algemas e se sentou nas cadeiras a eles 

destinadas, me chamava atenção o fato de que Vanessa, ao mesmo tempo em que chorava 

convulsivamente, olhava a todo tempo para Patrick com um tom de repreensão e queria falar 

com a juíza. 

Contudo, logo foi repreendida pela defensora, da seguinte forma: - Fica calma! Vai 

dar tudo certo, nessa audiência aqui você não tem que falar nada, aqui é só pra saber se 

vocês vão responder ao processo presos ou em liberdade, o que você falar aqui só vai servir 

para piorar a situação de vocês, mantenha a calma!  

Após a realização da entrevista para colheita dos dados pessoais e o acionamento da 

câmera e dos microfones, a juíza passou a palavra à Silvia, que requereu a prisão preventiva 

de Patrick. Argumentou que embora se tratasse de réu primário, o auto de prisão em flagrante 

descrevia claramente que ele guardava mais de setenta sacolés de cocaína em sua residência, 

acrescentando que em sede policial o custodiado confessara ser integrante do tráfico de drogas 

na comunidade em que mora.  

Como eu já esperava, quanto à custodiada Vanessa, Silvia não requereu a prisão 

preventiva57, afirmando a aplicação de alguma medida cautelar diversa da prisão já seria o 

bastante no caso dela. Argumentou sob o fundamento de que no auto de prisão em flagrante 

não há registro do qual se possa inferir que ela tenha praticado tráfico de drogas ou mesmo 

associação criminosa. 

Cláudia requereu a concessão de liberdade provisória tanto a Patrick quanto à 

Vanessa. Quanto a ele, arguiu que se tratava de réu primário e que, ao contrário do que 

afirmara a promotora, os 70 (setenta) sacolés não estavam em sua posse no momento do 

flagrante, tendo o mesmo ocorrido apenas porque a droga foi encontrada em sua residência. 

Acrescentou que o depoimento prestado pelo mesmo em sede policial estava viciado de 

ilegalidade, porque o custodiado teria sido coagido a confessar o crime em sede policial. 

                                                 
57 Quando Silvia disse à Juíza “da sim”, o comportamento esperado para aquele caso já houvera se invertido, 
sendo previsível, que a promotora não faria requerimento para a prisão preventiva de Vanessa. Como já 
analisado, enquanto os defensores e advogados invariavelmente pedem a soltura do custodiado os promotores 
algumas vezes fogem à regra do requerimento de decretação de prisão para dizer que o cumprimento de medida 
alternativas seria o suficiente em determinados casos. 
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Quanto à Vanessa, Cláudia requereu a concessão da liberdade provisória sem a 

aplicação de qualquer medida cautelar. A defensora afirmou que, no caso dela, sequer poderia 

estar participando daquela cena, acrescentando que estava ali tão e somente por ser esposa de 

Patrick, dividindo com ele o lar. 

Marta acolheu o pleito do Ministério Público decretando a prisão preventiva de 

Patrick e concedendo a liberdade provisória à Vanessa, com a aplicação das medidas 

cautelares de não afastamento da cidade em que mora e necessidade de comparecimento 

mensal na comarca onde se desenvolverá o processo.    

O caso de Patrick e Vanessa me parece emblemático, sobretudo porque realça uma 

situação muito presente nas audiências, que é a aplicação prática do princípio do contraditório 

como uma mera formalidade a ser cumprida, com pouca relevância de fato. Ao mesmo tempo, 

realça bem que é no campo das informalidades que as práticas podem ganhar algum espaço de 

transformação. 

Nas audiências de custódia o comportamento mais esperado para casos como o de 

Vanessa não é o que foi adotado pela promotora e pela juíza. Em outras audiências em que o 

flagrante se deu pela apreensão de drogas dentro de residência, presenciei a decretação da 

prisão preventiva do custodiado, após o requerimento formulado pelo membro do Ministério 

Público. 

Interessante notar que o argumento de maior apelo e que parece ter sido fundamental 

para a soltura de Vanessa, por ter chamado a atenção tanto da promotora quanto da juíza, não 

foi utilizado no momento formal do contraditório. Basta lembrar que antes mesmo de o casal 

entrar na sala de audiência Cláudia frisou que se tratava de um casal, com dois filhos e que, 

com ambos presos, as crianças ficariam em uma situação muito complicada.  

No caso de Vanessa, não tenho dúvida de que o apelo informal, fora do rito e com os 

microfones ainda desligados, feito por Cláudia, deslocou Marta e Silvia de seus lugares 

comuns, provocando uma transformação na atitude dessas profissionais. Isso não teria 

ocorrido no tempo em que essas audiências não eram realizadas, sobretudo porque Marta teria 

decidido o caso de dentro do seu gabinete, o que não comportaria a conversa que deu azo a 

alguma reflexão sobre seu comportamento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O modo de funcionamento das audiências de custódia reflete o que Michel Foucalt 

(1999) chama de “práticas judiciárias”. Segundo esse autor, das práticas sociais em que a 

análise histórica permite localizar a emergência de novas formas de subjetividade, as práticas 

judiciais estão entre as mais importantes (FOUCAULT, 1999, p. 11).  

Partindo dessa premissa, passo a sistematizar algumas ideias que foram expostas no 

transcorrer dos capítulos bem como propor reflexões sobre o objeto desta pesquisa. Como 

demonstrado, a análise dinâmica e concreta das atividades realizadas nas audiências de 

custódia, com a participação de determinados atores, revelou elementos que informam o 

modo como o direito é fabricado (LATOUR, 2000) naquele cenário.  

No primeiro capítulo, com o intuito de inserir o leitor no ambiente em que as 

audiências de custódia são realizadas, teci uma descrição do espaço e apresentei o ambiente 

judicial. Nesse sentido, com o auxílio de algumas fotografias e de um croqui por mim 

elaborado, ilustrei o cenário montado na Central de Custódias de Benfica, demonstrando os 

elementos cênicos e as posições ocupadas pelos atores. A partir daí, já puderam ser notados 

aspectos de natureza simbólica acerca das relações sociais que se desenvolvem naquele 

ambiente.  

Ao descrever meu acesso ao campo da pesquisa, também com o auxílio de algumas 

imagens, narrei a transferência das audiências de custódia do Fórum Central do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro para a Cadeia Pública Frederico Marques, aludindo a possíveis 

motivações para a mudança e algumas consequências dela decorrentes. Ao falar de um 

pretenso mecanismo de accountability, eu não pude deixar de demonstrar estranhamento ao 

fato que apenas os profissionais responsáveis pelo funcionamento das audiências possam 

presenciá-las com tranquilidade.  

Ora, como instrumentos de controle as audiências deveriam se submeter ao 

monitoramento da sociedade civil e ao acompanhamento pessoal tanto de “pessoas comuns” 

quanto de pesquisadores, de modo que o acesso deveria lhes ser amplamente permitido. Dessa 

forma, a própria narrativa da minha dificuldade de acessar o campo para acompanhar as 

audiências levantou questionamentos sobre a publicidade dos atos, colocando em suspeita a 

pretensa transparência do poder judiciário. 
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Ainda no capítulo inaugural, descrevi a metodologia que norteou a elaboração da 

dissertação, expliquei por que a escolha de um trabalho etnográfico foi a que entendi mais 

pertinente para esse campo de discussão e passei a rever os autores que tomei tanto como 

referência metodológica quanto teórica para as reflexões que proponho.  

A mirada etnográfica de observação das audiências de custódia, a meu ver, foi a 

única que de fato me possibilitou revelar o modo como o direito é produzido naquele 

cotidiano. Além disso, a análise das audiências sob perspectiva da representação teatral 

(GOFFMAN, 2002), como atividade judicial concreta (GEERTZ, 1999), colocou em relevo as 

controvérsias e paradoxos presentes em sua dinâmica, explicitando as relações de poder que 

permeiam o espaço judicial (BOURDIEU, 1989).  

No capítulo seguinte, procurei deixar ao leitor uma visão geral do funcionamento das 

audiências de custódia, descrevendo a dinâmica de sua realização e explicando o 

procedimento “passo a passo”. A descrição detalhada do fluxo operacional das audiências me 

permitiu deixar ao leitor alguns “retratos” sequenciais dos fatos relacionados à sua realização, 

desde a ocorrência da prisão em flagrante até seu desfecho com a explanação do resultado e o 

consequente encaminhamento do custodiado à prisão ou sua liberação para que aguarde o 

julgamento em liberdade.  

Na sequência, explicitei a importância que o material escrito produzido em sede 

policial assume nas audiências de custódia, esclarecendo que o auto de prisão em flagrante é o 

grande guia do qual se valem os profissionais naquele ambiente. Ficou constatado que as 

informações contidas no APF constituem o alicerce do qual partem e sobre o qual se assentam 

os discursos dos atores naquelas cenas.  

Revelei, assim, que é a polícia que inicia o processo de construção jurídica do fato 

(FIGUEIRA, 2007), fornecendo os elementos fundamentais para o trabalho realizado nas 

audiências de custódia. Afinal, o processo de escrita de produção do APF precisa entrar na 

ordem do discurso (FOUCAULT, 1996) judicial para que possa ser instrumentalizado pelos 

órgãos que compõem a estrutura do poder judiciário. 

Em seguida, procurei descrever os protagonistas das audiências de custódia, 

abordando os papéis sociais por eles exercidos.  Para que isso fosse possível, não me bastava 

a compreensão isolada dos discursos ou das práticas, era necessário que eu prestasse atenção 

em ambos.  
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Por isso, procurei comparar os discursos e as práticas sempre a partir dos dados 

analisados no campo. A partir da análise empírica das práticas sociais no cenário da 

audiências, pude verificar como os atores definem situações (GOFFMAN, 2002), o que me 

permitiu compreender o modo como os profissionais orientam suas ações naquele cotidiano.  

No último capítulo, apresentei as audiências de custódia “em cena” a partir das ações 

concretas que seus atores desenvolvem. Procurei levantar reflexões explorando algumas cenas 

vistas em audiências que considero emblemáticas, entrevistas informais, além de diálogos 

observados entre os profissionais. Busquei apresentar os casos que me pareceram servir como 

pontos privilegiados de observação, visto que ao mesmo tempo em que apresentavam traços 

singulares, eram também bem ilustrativos de audiências comuns. 

Nesse sentido, foi essencial pensar nos “bastidores” da cena como componentes dela 

própria. Isso me possibilitou “descortinar” práticas que costumam ficar encobertas pela sua 

naturalização. Ao abordar os fatores que entendi determinantes para a decisão dos juízes, 

procurei demonstrar que concepções sobre a gravidade do delito e a existência de 

antecedentes criminais estão a todo tempo sendo construídas no contexto daquela 

sensibilidade jurídica local (GEERTZ, 1999) e das moralidades situacionais (EILBAUM, 

2010) presentes naquele modus vivendi interacional (GOFFMAN, 2002). 

Em seu modelo teórico formal, as audiências de custódia se constituem em um 

mecanismo de accountability. No entanto, a pesquisa revelou que elas têm ganhado contornos 

específicos no cenário estudado, pautados em uma sensibilidade jurídica peculiar do campo 

(GEERTZ, 1999). Afastando-me do discurso oficial, foi possível perceber que o modelo 

proposto está sendo re-significado pelos atores, se distanciando de sua proposta original.  

Diante disso, entendo que a capacidade de as audiências de custódia causarem 

transformações no sistema jurídico criminal deve ser repensada. Por isso, nesse trabalho 

busquei apresentar uma perspectiva crítica tomando por referência o modo como os 

profissionais produzem significados e se relacionam com uma novidade processual que incide 

sobre suas atividades. 

Teoricamente, as audiências de custódia representam um avanço na tentativa de 

tornar o sistema criminal menos desumano. No entanto, muitas práticas há tempos arraigadas 

na nossa cultura jurídico criminal (KANT DE LIMA, 2004) acabam se integrando ao seu 

cotidiano. Assim, a tentativa de empreender novas formas de controle sobre o procedimento 

da prisão em flagrante encontra óbice no modo como os profissionais a representam.  
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O que se vê é que o encontro pessoal entre os atores que integram a justiça penal e a 

pessoa presa em flagrante não está sendo capaz de provocar mudanças substanciosas.  Parece-

me inegável que a interação pessoal é vantajosa se comparada à época em que o procedimento 

era todo realizado por escrito. Esta etnografia revelou que em determinados momentos a 

interação entre os atores provocou reflexões sobre suas práticas cotidianas.  

No entanto, a partir da observação prática, eu pude constatar que antigos elementos 

do sistema penal de produção de verdade se fazem presentes a todo o tempo nas audiências. É 

por conta desses componentes que os profissionais desenvolvem suas atividades tendendo a 

continuar reproduzindo a mesma coisa apenas de maneira diferente.  

Demonstrei que variados fatores integram a forma de realização e informam os 

resultados das audiências. A partir da empiria foi possível verificar que os valores morais 

estão a todo o tempo norteando as ações dos agentes. Na prática, o que acaba determinando 

tanto o modo de funcionamento das audiências são as diversas representações que os atores 

possuem sobre os elementos presentes naquelas cenas.  

Outro aspecto importante revelado pela pesquisa é a falácia da ideia que alguns 

“críticos” fazem das audiências de custódia classificando-as como espécies de “porta 

giratória”, no sentido de que “a polícia prende e a justiça solta”. A pesquisa revelou o 

contrário. Na verdade, as audiências têm funcionado verdadeiramente como uma atividade 

conexa às realizadas pelas polícias, operando-se muito mais uma relação de 

complementariedade do que propriamente de controle. 

Não se pretendeu nessa dissertação indicar uma possível discrepância entre “teoria 

do direito” e “prática do direito”, o que poderia gerar a (falsa) impressão de que corrigindo a 

teoria ou aprimorando a prática teríamos a pretensão de trazer possíveis “soluções” para 

problemas tão complexos quanto os que acometem o sistema de justiça criminal.  

Ao contrário, o objetivo da pesquisa foi verificar a concretização do “direito na 

prática” rotineira das audiências de custódia. E a partir da observação dos papeis exercidos 

pelos atores naquele cenário eu pude constatar que as ações ali engendradas traduzem a 

perfeita ligação entre os trabalhos realizados pelo poder judiciário e pelas instituições 

policiais (VIDAL, 2017). 

Por fim, gostaria de enfatizar meu contentamento com as técnicas metodológicas 

utilizadas na construção dos dados que constituem esta dissertação. Após realizar a pesquisa 

de campo (com todas as limitações decorrentes de diversos fatores) e durante a escrita desse 
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texto não me restou dúvida de que o olhar antropológico e o relato etnográfico foram 

essenciais para a revelação das práticas materializadas nas audiências de custódia. 

Isso certamente não seria possível a partir apenas de revisões bibliográficas ou 

através de uma pesquisa puramente quantitativa. Além disso, enquanto revisitava as anotações 

do meu caderno de campo, em diversas ocasiões fui me recordando (por vezes me 

emocionando) das cenas presenciadas e de seus protagonistas.  

Tendo como objeto de pesquisa um cenário fortemente marcado por hierarquias 

explícitas e implícitas, “estar ali” olhando e sentido as ações e reações daquelas pessoas em 

cada cena observada foi uma experiência ímpar. Falei aqui de custodiados, juízes, promotores, 

defensores públicos, advogados, mas falei também de Edson, Marta, Cristiane, Renata, 

Ramon, Adriana, Raquel, Cláudia, João, Marina, Joana, Silvia, Patrick, Vanessa e de todos os 

que, de alguma maneira, puderam ser por eles representados.  
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