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RESUMO 

 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), juntamente com o Ministério da Justiça, lançou 

no início de 2015 o projeto “Audiência de Custódia”. O objetivo desta audiência é a 

rápida apresentação de toda pessoa presa ao juiz. Nela serão ouvidas as manifestações 

do representante do Ministério Público, da Defensoria Pública ou do advogado. Durante 

a audiência, o juiz analisará a prisão sob o aspecto da legalidade, da necessidade e da 

adequação da continuidade da prisão ou da eventual concessão de liberdade, com ou 

sem a imposição de outras medidas cautelares. O juiz pode avaliar também eventuais 

ocorrências de tortura ou de maus-tratos no momento da prisão. A partir da observação 

direta de 160 audiências de custódia e 125 audiências criminais de Instrução e 

Julgamento no Rio de Janeiro, busquei organizar este trabalho sob três aspectos: a) a 

interação entre custodiados e operadores do direito em duas dimensões da audiência em 

que são conferidos aos custodiados oportunidade para falar; b) como as arbitrariedades 

nas audiências de custódia decorrem da organização dos serviços de justiça; c) as 

racionalidades decisórias acionadas no cotidiano pelos operadores do direito na 

realização da audiência de custódia. Minha proposta é demonstrar que o objeto de 

análise da audiência de custódia torna-se as pessoas custodiadas e não a prisão em 

flagrante em si. A “sensibilidade” esperada pelo CNJ ao promover o contato pessoal em 

uma audiência dos operadores do direito com a pessoa presa pode reforçar, na mesma 

proporção, o preconceito dos operadores contra determinados segmentos da população. 

A pesquisa identificou que a audiência de custódia no Rio de Janeiro orienta suas 

finalidades institucionais para a otimização dos recursos públicos, para a celeridade 

processual e a tradição cartorial em detrimento dos direitos e garantias legais dos 

custodiados. 

 

Palavras-chave: audiência de custódia; pesquisa empírica; processo penal. 
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ABSTRACT 
 

From the direct observation of the custody hearings in Rio de Janeiro, I tried to organize 

this work in three aspects; the interaction between arrested people and law enforcement 

operators in two dimensions of the hearing in which the arrested people are given the 

opportunity to talk; b) how arbitrariness in custody hearings arises from the 

organization of justice services; c) the decision-making rationalities triggered in the 

daily by the law enforcement operators of the right in the realization of the hearing of 

custody. My point is to demonstrate that the object of custody hearing analysis makes 

the people guarded and not the red flag in jail itself. The "sensibility" expected by the 

CNJ in promoting the personal contact of legal operators with arrested persons can 

reinforce, in the same proportion, the prejudice of the operators of the law against 

certain segments of the population. The research identified that the custody hearing in 

Rio de Janeiro directs its institutional purposes to the optimization of public resources, 

speed of procedure and the tradition of the cabinet to the detriment of the rights and 

legal guarantees of arrested people. 

 

Keywords: custody hearing; empirical research; criminal proceedings. 
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INTRODUÇÃO 
 

Segundo o relatório do INFOPEN de 2017, o Brasil é o terceiro país com a 

maior população carcerária do mundo com 726.712 mil presos e taxa de aprisionamento 

de 352,6 a cada 100 mil habitantes (DEPEN, 2017). Tendo ultrapassado, inclusive, a 

Rússia no último ano, ficando atrás apenas dos EUA e da China. No entanto, é o único 

país dentre os citados que vem aumentando a taxa de aprisionamento, como também 

ostenta o maior número de presos sem condenação. Cerca de 40% da população 

prisional aguarda julgamento (DEPEN, 2017), ou seja, são pessoas que estão presas 

preventivamente.  

Com base nesses dados, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), juntamente com 

o Ministério da Justiça, lançou no início de 2015 o projeto “Audiência de Custódia”. O 

objetivo é que o acusado seja apresentado e entrevistado pelo juiz, em uma audiência na 

qual serão ouvidas também as manifestações do representante do Ministério Público, da 

Defensoria Pública ou do advogado do preso. Durante a audiência, o juiz analisará a 

prisão sob o aspecto da legalidade, da necessidade e da adequação da continuidade da 

prisão ou da eventual concessão de liberdade, com ou sem a imposição de outras 

medidas cautelares. O juiz pode avaliar também eventuais ocorrências de tortura ou de 

maus-tratos, dentre outras formas de abuso de poder. O projeto prevê ainda a 

estruturação de centrais de alternativas penais, centrais de monitoramento eletrônico, 

centrais de serviços e assistência social e câmaras de mediação penal, que serão 

responsáveis por apresentar aos juízes da custódia opções ao encarceramento provisório. 

Diante disso, tomei como objeto de estudo as racionalidades práticas operadas e 

acionadas no cotidiano de trabalho dos profissionais do direito na Central de Audiência 

de Custódia (CEAC), como também das suas interações com os custodiados.  

A pesquisa de campo identificou que a audiência de custódia no Rio de Janeiro 

orienta suas finalidades institucionais para a otimização dos recursos públicos, a 

celeridade processual e a tradição cartorial em detrimento dos direitos e garantias legais 

dos custodiados. Nesse sentido, a audiência de custódia constitui-se como um 

aprimoramento dos dispositivos de encarceramento.  

A audiência de custódia permite compreender a complexa articulação das 

instituições de segurança pública e de justiça criminal. Devido a esse fato, há um 

constrangimento interinstitucional pela decisão de soltura mediante a liberdade 

provisória. Como irei demonstrar ao longo do texto, as decisões de concessão de 
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liberdade provisória e relaxamento da prisão em flagrante têm o mesmo resultado para 

os custodiados, a liberdade. No entanto, elas têm justificativas distintas e o 

constrangimento pela liberdade provisória não é o mesmo para o relaxamento da prisão 

em flagrante, que resulta de inconsistências no Auto de Prisão em Flagrante (APF) 

lavrado nas delegacias da Polícia Civil.    

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e os demais órgãos que defendem a 

realização da audiência de custódia afirmam que esta é um direito da pessoa presa e 

apenas a prisão em flagrante será objeto de análise. No entanto, por meio da observação 

direta das audiências, pude identificar que a prisão em flagrante fica em segundo plano. 

Assim, a audiência de custódia funciona como um dispositivo para que os operadores 

façam um juízo sobre as pessoas custodiadas e não sobre a prisão e o crime que elas 

supostamente tenham cometido. Pude identificar que a conduta narrada no APF torna-se 

complementar ao perfil do custodiado para os operadores. São as pessoas (violentas, 

reincidentes, sem trabalho e moradia), e não a prisão em si, o objeto de análise. O 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) esperava que o contato pessoal entre os operadores 

do direito e custodiados, e não uma “análise fria” do APF sem a presença da pessoa 

presa, proporcionasse uma “sensibilidade” e que os juízes tendessem a soltar as pessoas 

presas. Esta “sensibilidade” eventualmente pode ocorrer, no entanto, o contato pessoal 

pode reforçar os preconceitos contra determinados segmentos da população na mesma 

proporção. Além disso, a audiência não funciona para supervisionar o trabalho policial 

de apreender pessoas. Produzindo, desse modo, uma política de ocultamento de 

eventuais abusos cometidos durante as prisões por policiais. 

Na seção seguinte, apresento alguns aspectos teóricos e metodológicos que 

orientaram essa pesquisa por meio da observação do cotidiano dos operadores do direito 

nas audiências de custódia.   

No primeiro capítulo, descrevo o ritual das audiências de custódia. Apresento 

aspectos da preparação das audiências que envolvem agentes penitenciários, escrivães, 

funcionários do cartório da CEAC, bem como as interações entre custodiados e 

operadores em duas dimensões da audiência em que são conferidos aos custodiados 

oportunidade para falar (pouco) e a articulação de diversos profissionais do sistema de 

segurança pública e sistema de justiça criminal em torno de um procedimento.  

No segundo capítulo, apresento algumas reflexões sobre os limites e as 

propriedades políticas deste ritual de justiça implementado no processo penal. Pretendo 

identificar quais são os constrangimentos institucionais para as decisões sobre a prisão e 
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como são justificadas pelos operadores. Em seguida, pretendo discutir como as 

arbitrariedades nas audiências de custódia decorrem da organização dos serviços de 

justiça.  

No terceiro capítulo, por fim, apresento as racionalidades decisórias acionadas 

pelos operadores do direito nas audiências de custódia. As decisões são orientadas não 

só pelos registros já produzidos para a audiência como o APF e a FAC (Folha de 

Antecedentes Criminais), mas também por situações contextuais decorrentes dos 

conflitos entre os operadores, que acionam éticas e moralidades corporativas no 

decorrer da interação com o custodiado.  

Delimitando o objeto  
 

Em minha trajetória acadêmica, tenho me dedicado a estudar “novos” 

procedimentos implementados pelas instituições judiciárias e as consequências de sua 

(des)articulação no Brasil (ABREU, 2017, 2018, 2019). Ambas as experiências de 

pesquisa, no bacharelado em Segurança Pública e Social e no mestrado em Sociologia 

do Direito, realizadas na Universidade Federal Fluminense, convergem para a temática 

das prisões, da administração de conflitos no sistema de justiça criminal e de políticas 

de organização e articulação das instituições de justiça e segurança pública. Em 

específico, como os operadores do direito tratam as demandas que chegam até eles no 

âmbito destas instituições.  

Por meio de pesquisa de campo, observei como os operadores reproduzem as 

mesmas práticas, apesar dos “novos procedimentos” instaurados por essas políticas 

judiciárias. Essas políticas são formas de organização dos serviços de justiça que, 

supostamente, visam à promoção do acesso à justiça, à celeridade processual e aos 

mecanismos de promoção dos Direitos Humanos. 

O interesse em estudar as audiências de custódia surgiu a partir da experiência 

durante o trabalho de campo para a realização da minha monografia de conclusão de 

curso do bacharelado em Segurança Pública e Social (ABREU, 2017). Na ocasião, eu 

participava do I Seminário Regional de Alternativas Penais promovido pelo 

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), em Belo Horizonte, nos dias 20 e 21 

de julho de 2015. 

O objetivo do evento era discutir alternativas penais ao encarceramento, visando 

à redução da superlotação no sistema penitenciário. Participaram do evento os gestores 
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estaduais da política carcerária, operadores do direito e pesquisadores interessados no 

tema. Durante esse seminário, chamou-me a atenção o comentário de um juiz do Estado 

de São Paulo. Na ocasião, estavam discutindo sobre as audiências de custódias no 

âmbito do Grupo de Trabalho 4, sob o título “Medidas Cautelares Diversas da Prisão”. 

No meio dos debates, esse magistrado, que estava distraído mexendo no telefone, pediu 

a palavra e disse o seguinte: “Em São Paulo, a nossa experiência tem sido muito 

bacana. Em 95% dos casos, não há o relaxamento da prisão em flagrante. O que 

demonstra o bom trabalho da polícia paulistana”. 

Todos os participantes se entreolharam como se não tivessem entendido o que o 

magistrado havia dito. Tal afirmação despertou o meu interesse sobre o tema e me fez 

questionar o sentido daquele evento, uma vez que se discutiam alternativas penais ao 

encarceramento. Como irei demonstrar ao longo deste texto, o relaxamento da prisão 

está relacionado à ilegalidade da prisão, ou seja, inconsistências encontradas no Auto de 

Prisão em Flagrante. No entanto, a forma como o magistrado se posicionou induziu aos 

participantes, em sua maioria não graduados em Direito, inclusive eu, que em 95% das 

audiências de custódia, os custodiados não eram liberados.   

Na minha experiência profissional como tutor à distância do Curso de 

Tecnologia em Segurança Pública e Social, e também no período em que fui secretário 

do Curso de Especialização Lato Senso em Justiça Criminal e Segurança Pública, pude 

interagir com os alunos de ambos os cursos que são profissionais da área de segurança 

pública. Quando comentava sobre o meu tema de pesquisa no mestrado com esses 

alunos, eles reagiam deixando transparecer seus posicionamentos contra a 

implementação das audiências. Um deles, aluno do curso pós-graduação presencial, 

disse na época que as audiências de custódia eram “a pior coisa que inventaram, estão 

colocando muito vagabundo na rua”. 

Alguns trabalhos têm abordado a audiência de custódia como uma “cena” e logo 

apresentam os seus “desfechos” (AZEVEDO; SINHORETTO; LIMA, 2018; KULLER, 

2017). Entretanto, a minha opção foi apresentar o resultado da audiência por considerar 

que os efeitos da audiência de custódia não terminam com o anúncio da decisão. A 

decisão é importante para as pessoas, pois passar qualquer período preso com a 

possibilidade de responder em liberdade é muito tempo. Da mesma forma, o resultado 

da audiência de custódia possui seus efeitos para além da sala. Ela afeta a percepção de 

impunidade dos policiais (JESUS; RUOTTI; ALVES, 2018), e, em especial, causa um 

constrangimento institucional pela decisão de soltura (ABREU, 2018). Além disso, esta 
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decisão pode provocar, por exemplo, conflitos entre os operadores que usualmente não 

costumam divergir, como juízes e promotores. Por outro lado, os custodiados que já 

tiveram uma experiência prévia com audiências criminais de instrução e julgamento 

ficam indignados ao passar pela audiência de custódia e perguntam “a gente não pode 

falar nada?”.  

O binômio soltar ou prender também faz parte do cotidiano dos operadores e 

diante dele são traçadas diversas estratégias. Numa audiência, um defensor público 

contou que ele ia “mais devagar” na audiência de custódia com determinado juiz pois 

esse era “o maior carcereiro” e dificilmente iria “soltar”. Assim, ele solicitava o 

habeas corpus logo depois da audiência, pois ele avaliava que era melhor do que “bater 

de frente” com o juiz. 

Por outro lado, os juízes se referem à audiência de custódia como o “dia da 

soltura”, ou diziam “já soltei três hoje” em tom jocoso. Eles não contavam quantas 

prisões eram convertidas em preventivas. Nesse sentido, a novidade trazida pela 

audiência de custódia é a rápida apresentação do custodiado ao juiz para que esse 

analise a possibilidade dele responder o processo em liberdade.  

 

Revisão da literatura 
 

As audiências de custódia decorrem de um reconhecimento do problema da 

superlotação do sistema penitenciário. A política do judiciário é produzir uma etapa a 

mais para o processo penal para supostamente fiscalizar o trabalho da polícia. A 

apresentação do custodiado em audiências tem por objetivo reduzir o número excessivo 

de prisões preventivas como forma de diminuir o número de presos. Espera-se dos 

operadores do direito (juízes, promotores e defensores) maior “sensibilidade” ao 

decidirem sobre a manutenção da prisão preventiva diante da pessoa em audiência, com 

o objetivo de que a decisão não seja orientada unicamente pela folha do Auto de Prisão 

em Flagrante (APF), como se observa enquanto uma regra do raciocínio prático dos 

operadores do direito (SANANDRES; GERALDO, 2016). No entanto, ainda é grande o 

distanciamento dos operadores do direito com a realidade das pessoas que estão sendo 

presas. Segundo um promotor de justiça, interlocutor da pesquisa realizada na Central 

de Audiências de Custódia (CEAC), o trabalho em uma vara criminal, ou nas audiências 
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de custódia, “é mais fácil porque é distante de nossa realidade, se comparado com uma 

vara de família, por exemplo”. 

A audiência de custódia tem como previsão normativa os Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil (LOPES JR; PAIVA, 2014, 

p. 161). Tanto a Convenção Americana de Direitos Humanos (também denominada de 

Pacto de São José da Costa Rica) quanto o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos assinalam a necessidade de que qualquer pessoa presa em virtude de crime 

previsto no Código Penal e em Leis Especiais, como o tráfico de drogas, seja conduzida, 

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

funções judiciais. Alinhado a essas previsões normativas, o instituto da audiência de 

custódia prevê a necessidade da apresentação do preso em flagrante, no prazo de 24 

horas após a prisão, a um juiz que analisará a legalidade da prisão. Essa previsão teria 

em vista garantir a celeridade da apresentação do preso ao magistrado, para que este 

decida sobre a manutenção ou não da prisão, e, ainda, prevenir a prática de tortura e de 

maus tratos. 

Para os juristas, é possível verificar a reprodução de uma leitura convencional e 

constitucional do processo penal (GIACOMOLLI, 2016). Para Giacomolli (2016, p. 

12), a constitucionalização dos Direitos Humanos constitui um dos pilares para 

sustentar o processo penal humanitário. Na visão dos juristas, a audiência de custódia é 

uma mudança necessária para atender aos requisitos estabelecidos em tratados 

internacionais (LOPES JÚNIOR; PAIVA, 2014).  

As audiências de custódia são realizadas apenas nos casos de prisão em 

flagrante. São essas prisões responsáveis pelo alto número da população carcerária no 

Brasil. A maior parte dessas pessoas foram presas em flagrante, ou seja, no momento 

em que cometiam o delito. É baixa a capacidade de elucidação de crimes pela Polícia 

Civil e o flagrante reúne todas as peças necessárias para a construção do inquérito 

policial, aumentando, assim, a possibilidade do trâmite processual ser mais rápido, 

contribuindo para a condenação (MISSE, 2010b; RIBEIRO; SILVA, 2012). 

Em pesquisa realizada em cinco capitais brasileiras, Misse (2010) explica que 

“grande parte dos crimes que apresentam melhor taxa de elucidação resulta de 

flagrantes, isto é, do trabalho das polícias militares e não de investigações da Polícia 

Civil” (p. 43). Uma das sugestões de Michel Misse (2010) para gerir esse problema 

seria a implantação de polícias de ciclo completo, ou seja, trabalho preventivo, 

ostensivo e de investigação. 
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Somado a isso, no Brasil, a atividade policial é vista com desconfiança pelas 

instâncias judiciais. Essa desconfiança mostra o quão desarticulado é o trabalho policial 

dos promotores e procuradores do Ministério Público (GERALDO; BARÇANTE, 

2017). O que demonstra que, apesar dos “procedimentos policiais estarem entranhados 

nos processos, há um ‘sistema de segurança e de justiça’ que considera a polícia uma 

instituição separada do judiciário” (PAES, 2013). Essa desarticulação dos serviços de 

justiça é uma característica das nossas instituições de justiça e polícia (COELHO, 1986; 

KANT DE LIMA, 1995; PAES; RIBEIRO, 2014; VARGAS; RODRIGUES, 2011). 

Nesse contexto, as audiências de custódia se apresentam como mais uma política 

de combate ao encarceramento em massa. Nelas, os operadores têm a oportunidade de 

aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 3191 do Código de 

Processo Penal.  

Recentemente, foi implementada a Lei das Medidas Cautelares (Lei 

12.043/2011), que tinha o mesmo objetivo de desafogar o sistema penitenciário. No 

entanto, o que aconteceu na prática foi o maior número de encarceramento, uma vez que 

os juízes não tinham meios de controle para essas medidas cautelares. Nesse mesmo 

sentido, a pesquisa do IPEA apontou para um uso excessivo da prisão anterior ao 

julgamento, ou seja, as prisões preventivas estão sendo aplicadas excessivamente para 

pessoas que deveriam gozar de presunção de inocência ao menos até o julgamento 

(SANTOS, 2015).  

                                                 
1
 Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; (Incluído pela Lei nº 

12.403, de 2011).  

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

ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e 

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

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

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

12.403, de 2011).  

IX - monitoração eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).  
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Por sua vez, para Souza e Azevedo (2015), as medidas cautelares têm sido 

aplicadas para aqueles que antes não estariam ao alcance do sistema de justiça criminal. 

Ou seja, elas não estão sendo aplicadas como uma alternativa à prisão, mas sim 

“trazendo mais infratores para a justiça criminal e consequentemente, aumentando o 

sistema como um todo” (SOUZA; AZEVEDO, 2015, p.118). 

Thais Sarmento (2016) identificou que a justificativa para a fundamentação da 

prisão preventiva na audiência de custódia é sempre abstrata. Os fundamentos que 

justificam a prisão preventiva como a “garantia da ordem pública”, “aplicação da lei 

penal”, “conveniência de instrução criminal” e “garantia da ordem econômica”, 

segundo a autora, são considerados a “salvação” dos operadores do direito. Para a 

autora, basta argumentar abstratamente e acionar um dos fundamentos que a prisão 

preventiva se justifica (SARMENTO, 2017). 

Por outro lado, os primeiros relatórios de pesquisa (AZEVEDO, 2017; 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2016) demonstram 

uma prática recorrente dos juízes das audiências de custódia que consiste em optar pela 

conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva na maior parte dos casos. A 

apresentação do preso em flagrante ao juiz é um dos fatores que parece menos 

influenciar a decisão dos juízes. O contexto da audiência com as interações entre os 

operadores do direito tem produzido maior efeito sobre o resultado da audiência 

O Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública (CRISP), em 

parceria com o Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), realizou um 

levantamento sobre as audiências de custódia na cidade de Belo Horizonte, entre os 

meses de setembro de 2015 a março de 2016. Por meio da observação do cotidiano de 

trabalho dos operadores do direito (juízes, promotores e defensores) nas audiências de 

custódia, os pesquisadores afirmam que o objetivo delimitado pelo Conselho Nacional 

de Justiça na implementação dessas audiências não foi captado por estes operadores. 

Segundo o relatório de pesquisa, os operadores trabalham sob uma lógica punitivista 

que privilegia a noção de uma “carreira criminal” do custodiado em detrimento das 

garantias do custodiado, como a concessão da liberdade provisória, mesmo nos casos 

em que a lei permite (RIBEIRO; PRADO; MAIA, 2017). 

No Estado do Rio Grande do Sul, os índices de conversão da prisão em flagrante 

em prisão preventiva são os mais altos do país. Segundo o CNJ, no período de 30 de 

julho de 2015 a 30 de junho de 2017, foram realizadas 6.769 audiências de custódia. O 
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índice de prisão preventiva chega a 84,83% das audiências realizadas2. Os autores Stein 

e Maya (2017) afirmam que a realização da análise do APF pelos juízes plantonistas 

sem a presença do acusado e o fato da apresentação do preso ao juiz da custódia ser 

realizada dentro de um estabelecimento prisional com a prisão em flagrante já 

convertida pelo juiz plantonista contribuem para a manutenção de um habitus 

(BOURDIEU, 1989) dominante no Poder Judiciário gaúcho (STEIN; MAYA, 2017). 

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por meio de edital do Conselho 

Nacional de Justiça, desenvolveu uma pesquisa sobre as audiências de custódia em seis 

cidades brasileiras: São Paulo, Porto Alegre, Brasília, Florianópolis, João Pessoa e 

Palmas. Pela observação direta, os pesquisadores preencheram 955 formulários nessas 

seis cidades. Para os pesquisadores, é evidente a necessidade de realização das 

audiências de custódia, uma vez que apenas 34,8% das prisões em flagrantes observadas 

eram relacionadas a crimes violentos. Segundo Azevedo e Sinhoretto, alguns 

operadores entrevistados pela pesquisa consideram a audiência de custódia como uma 

“oportunidade para confirmar as categorias de suspeição e seleção utilizadas pelos 

policiais em campo. “Bater o olho” e “separar o joio do trigo” são reivindicados por 

esses como um saber que orienta sua ação de defesa social” (AZEVEDO; 

SINHORETTO, 2018, p.13).  

Por meio da realização de entrevistas, outra pesquisa (JESUS; RUOTTI; 

ALVES, 2018) tratou sobre as narrativas policiais militares e civis de São Paulo que 

relacionam as audiências de custódia à impunidade. Para esses profissionais, o trabalho 

policial estaria sendo prejudicado, pois os presos estariam alegando que foram 

agredidos no momento da prisão e que apenas o relato de uma eventual agressão sofrida 

seria suficiente para o juiz conceder o relaxamento da prisão ou a liberdade provisória 

(JESUS; RUOTTI; ALVES, 2018). Para as autoras da pesquisa, a narrativa policial de 

impunidade, quando analisam as decisões judiciais, está descolada da realidade. 

Segundo afirmam, há um alinhamento entre as práticas dos policiais e juízes que 

contribuem para o desfecho de conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva.   

Mesmo antes da implementação das audiências de custódia, o bordão de senso 

comum “a polícia prende, mas a Justiça solta” já estava presente em nossa sociedade. 

Em pesquisa realizada na Delegacia de Furtos e Roubos da Cidade de Montes Claros, 

Martins et al. (2011) apresentam algumas reflexões que propõem aprofundar o debate 

                                                 
2 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia/mapa-

da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil. Acesso em: 11 de dez. de 18. 

http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil
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em torno da impunidade que dá origem a esse bordão. Para isso, analisaram 58 Autos de 

Prisão em Flagrante e os respectivos inquéritos oriundos da delegacia, ocorridos entre 

2005 e 2008, que resultaram na liberdade do infrator, cujas infrações são passíveis de 

penas iguais ou inferiores a dois anos de reclusão. Para os autores, a expressão “a 

polícia prende, mas a Justiça solta” tem o seguinte significado:  

Certamente que ela justifica o trabalho da polícia ao mesmo tempo 

que coloca o sistema judiciário em situação delicada, liberando os 

criminosos pela polícia. Aos policiais interessa que a sociedade 

reconheça o trabalho da polícia, a culpa então dos índices alarmantes 

de criminalidade recairia sobre os tribunais, que relaxam as prisões 

efetuadas pelos policiais. Mas será que que tudo é tão simples assim? 

Com certeza não, a começar pelas tensões existentes entre as Polícias 

Civil e Militar e dessas com o Ministério Público e Magistratura. O 

bordão permite aos policiais civis eximirem-se de qualquer 

responsabilidade quanto ao relaxamento de prisões, colocando a culpa 

nos policiais militares, que “fazem o boletim de ocorrência com dados 

insuficientes”. Por sua vez, policiais militares argumentam que fazem 

o “trabalho duro” e “os delegados e os juízes soltam os criminosos”. 

Na outra ponta, promotores não oferecem denúncia, alegando que os 

inquéritos são malfeitos ou que a legislação brasileira permite o 

relaxamento das prisões (MARTINS; VERSIANI; BATITUCCI, 

2011, p. 107). 

 

Para os autores, portanto, não se trata de procurar o culpado pela impunidade em 

uma das instituições, mas é preciso compreender que a responsabilidade é de todo o 

sistema de justiça criminal. Assim, a análise se concentra sobre os gargalos do sistema 

como um todo, isto é, a atividade discricionária dos delegados que agem como juízes; a 

superlotação das delegacias e presídios; a morosidade da justiça; a falta de apoio ou 

incapacidade de os municípios participarem do sistema (MARTINS; VERSIANI; 

BATITUCCI, 2011).  

Por outro lado, há uma dimensão cognitiva identificada pelos autores referente à 

concepção de senso comum e largamente disseminada na sociedade brasileira, de que as 

penas alternativas não são “penas”, pois os infratores continuam em “liberdade”, agindo 

ao seu bel prazer e cometendo novos delitos. Esse modo de ver as penas alternativas é 

fruto de uma cultura autoritária enraizada na sociedade brasileira, que não consegue 

pensar formas alternativas de punição que não seja manter o indivíduo atrás das grades 

(MARTINS; VERSIANI; BATITUCCI, 2011). 

Sobre as audiências de custódia no Rio de Janeiro, além dos relatórios já 

mencionados, cito um trabalho de conclusão de curso produzido no âmbito do 

Bacharelado de Segurança Pública e Social da UFF. Roberta Silva (2016) apresentou 
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um estudo sobre as audiências de custódia sob a perspectiva dos Direitos Humanos. A 

pesquisa foi realizada quando a CEAC ainda era localizada no Fórum da Capital no 

Centro da Cidade do Rio de Janeiro. Para a autora, apesar das críticas que esse instituto 

tem recebido, a audiência de custódia é um passo importante para reforçar a garantia 

dos Direitos Humanos, promovendo uma mudança no tratamento judicial dado às 

prisões em flagrantes.  

Por fim, Pádua (2017) utiliza o tema da audiência de custódia para propor um 

esboço teórico de um programa de pesquisa. O autor defende a realização de estudos 

empíricos para avaliar os efeitos práticos das audiências de custódia no Processo Penal. 

Assim, segundo Pádua (2017), é necessário abandonar a distinção entre juristas teóricos 

e práticos e considerar o processo penal “como um conjunto estruturado e ordenado de 

ações de membros da comunidade de profissionais da área” (PÁDUA, 2017, p. 336).  
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ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 
 

Nesta primeira seção, apresento algumas questões teóricas que orientaram a 

minha observação no campo e que compõem a minha análise. Em sequência, apresento 

os desafios da sua realização e, por fim, descrevo as questões pertinentes de acesso ao 

campo e aos locais de realização da pesquisa. 

Alfred Schutz (1979) estruturou a sociologia fenomenológica a partir da 

psicologia fenomenológica do filósofo Husserl e das bases sociológicas da ação e 

compreensão de Max Weber. O objetivo de Husserl era:  

 

A criação de uma filosofia sem pressuposições. Seu ponto de partida 

irredutível são as experiências do ser humano consciente, que vive e 

age em um “mundo” que ele percebe e interpreta e que faz sentido 

para ele. Para lidar com esse mundo, ele utiliza um modo de 

intencionalidade espontâneo, em termos intelectuais, mas ainda assim 

ativo: não há fase ou aspecto da consciência humana que surja de si e 

por si próprio; consciência é sempre consciência de alguma coisa. As 

formas de consciência estão ligadas ao conteúdo das experiências. 

Experiência é atenção “dirigida” para objetos, reais ou imaginários, 

materiais ou ideais; e todos esses objetos são “intencionados”. Esse é 

um “processo imanente de toda experiência”; o objeto é construído de 

modo aperceptivo na síntese de diferentes perspectivas das quais o 

objeto é de fato visto ou posteriormente relembrado de maneira 

tipificada (WAGNER, 1979, p.7).  

 

A fenomenologia é extraída dessa reflexão que coloca, portanto, a experiência 

humana no centro da discussão. Por outro lado, a definição de sociologia dada por 

Weber seria a “ciência que tenta compreender de modo interpretativo a ação social e 

através disso explicá-la causalmente em termos de cursos e efeitos” (WAGNER, 1979, 

p. 9). Nesse sentido, a sociologia como um todo tem se preocupado com a manutenção 

da ordem e o sentido da ação. A crítica de Schutz às análises históricas e à sociologia 

clássica se deve ao fato que ambas as abordagens afirmam que as sociedades funcionam 

a partir de determinações sociais e estruturas, eliminando, portanto, as racionalidades 

dos atores do campo.  

Para Schutz (1962), a fenomenologia traz a reflexão nas ciências sociais e coloca 

em questão a produção de conhecimento objetivo que considera o sujeito, situado no 

contexto e historicamente, como produtor desse conhecimento. Assim, a fenomenologia 

propõe a organização desta forma de conhecimento ao dar relevância aos problemas 

apontados pelos operadores do campo e não aos do próprio pesquisador. Portanto, tem 
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como objetivo explicitar o conhecimento disponível sobre a sociedade a partir dos 

fenômenos do cotidiano.  

Segundo Schutz (1962), os indivíduos orientam suas ações a partir do seu 

histórico de conhecimento, ou seja, com base em suas experiências no mundo. Tal 

conhecimento sobre a realidade funda a realidade social do ponto de vista do individuo. 

Partindo de um princípio de indiferença metodológica, o autor considera que 

todas as ações do cotidiano são igualmente passíveis de ser objeto de estudo, inclusive o 

senso comum como objeto de pesquisa através da experiência das pessoas. São as 

categorias utilizadas no cotidiano das pessoas que, para ele, estruturam a realidade 

social.  

A ação torna-se o ponto principal de análise, pois é possível identificar as suas 

propriedades racionais por meio da observação. Ela é externa, objetiva e identificada 

por todos aqueles que observam a ação.  

 

A pessoa que aceita o papel de observador permanece fora da 

interação em curso que constitui o relacionamento do Nós em questão. 

Mas especificamente, sua orientação com relação aos atores 

observados é unilateral. Ela é diferente da experiência direta de 

intenções e motivações recíprocas, característica deles. Ela não pode, 

pois, interpretar seus motivos, a não ser indiretamente. Pode, por 

exemplo, na fantasia, transportar-se para os papéis das pessoas que 

interagem e pensar nos motivos que teria se estivesse nos seus lugares. 

Mas pode também simplesmente recorrer a tipificações 

preestabelecidas e ver as pessoas observadas como atores típicos em 

situações típicas. Pode, ainda, analisar os atos observados, tentando 

assim inferir que motivos iriam satisfatoriamente, justificá-los. Se é 

um observador autêntico, permanece de fora, não toma partidos e não 

aposta no resultado do processo interativo em curso. Assim, ele deve 

ser considerado objetivo, por definição, pois, para Schutz, o ponto de 

vista objetivo é simplesmente o ponto de vista, a perspectiva, do 

observador não envolvido. (WAGNER, 1979, p. 36) 

 

Nesses termos, a observação se orientou para identificar a atitude natural 

(SCHUTZ, 1979, p.72) dos operadores do direito e custodiados no cotidiano da sala de 

audiência de custódia. Da mesma forma, não foram realizadas entrevistas formais, tendo 

em vista que este procedimento retiraria as pessoas do seu trabalho rotineiro. Dentro do 

universo pesquisado, a realização da entrevista com os operadores do direito teria 

potencial de obter discursos normativos baseado nas regras escritas, que são em sua 

maioria descolados da realidade.  
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Da mesma forma, os casos que serão narrados neste texto têm por objetivo 

descrever a experiência e as formas interacionais das pessoas que tem a sua liberdade, 

mesmo que provisoriamente, decidida em poucos minutos. Em muitas audiências, os 

custodiados pouco falam. Devido à dinâmica da realização das audiências, é quase 

impossível para o pesquisador interagir com o custodiado. No contexto da CEAC de 

Benfica, a eventual interferência do pesquisador para prover uma interação entre ele e o 

custodiado ocasionaria efeitos não desejáveis para os operadores do direito. Como por 

exemplo: a interrupção da audiência ou o atraso no deslocamento entre a unidade 

prisional, a carceragem e a sala de audiência. Portanto, as descrições estão focadas no 

que as pessoas disseram durante a realização da audiência de custódia. Os registros das 

audiências e documentos públicos foram utilizados de forma adicional à observação das 

audiências. 

Nesse sentido, de forma complementar, a etnometodologia (GARFINKEL, 

2013) propõe uma ressignificação do objeto sociológico a partir da incorporação da 

fenomenologia de Schutz. Nas outras áreas, como a Antropologia, essa dimensão 

aparece como um saber natural ou como categorias nativas dos povos pesquisados. A 

etnometodologia propõe uma análise das interações e racionalidades operadas no 

processo de decisão pelos operadores no campo, trazendo como objeto de discussão 

parte das propriedades racionais das ações dos indivíduos e o sentido atribuído às suas 

ações durante o seu trabalho cotidiano.  

Uma situação para exemplificar uma análise etnometodológica na interação em 

contexto entre uma defensora pública e o juiz era a expressão “quer cópia?”. Essa 

expressão significava casos nos quais a defensora pública iria impetrar um habeas 

corpus. A justificativa da defensora era que apenas com o nome do custodiado não 

conseguiam localizar o processo no sistema do TJRJ. O juiz, imaginando que a 

defensora desejava impetrar um habeas corpus, perguntava para a Defensoria se ela 

queria uma cópia da assentada ao fim da audiência que tinha como resultado a prisão 

preventiva. E ela respondia, “por favor”, dando claro sinal que ia recorrer da decisão 

dada em audiência de custódia.  

Por fim, esse trabalho apresenta questões que se relacionam com os mecanismos 

de desigualdade jurídica na sociedade brasileira e como o Direito justifica tais 

desigualdades demonstradas através das práticas cotidianas. (AMORIM; KANT DE 

LIMA; BAUMANN BURGOS, 2003; DAMATTA, 1998; KANT DE LIMA, 1995, 

2009a, 2013) 
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Este trabalho se orienta a partir do programa de pesquisa baseado nas  

abordagens empíricas do fenômeno jurídico (FONTAINHA; GERALDO, 2015). As 

pesquisas realizadas no âmbito do Núcleo de Pesquisa em Sociologia do Direito (NSD) 

têm por objetivo descrever a prática jurídica em contexto a partir da observação 

empírica e não de uma visão normativa sobre o Direito (BARÇANTE, 2015; EPIFANI 

FILHO, 2015). 

Neste texto, a descrição das audiências e dos supostos delitos praticados pelos 

custodiados foram relatados pelos operadores durante as audiências observadas. Meu 

objetivo é, dessa maneira, organizar sociologicamente o conhecimento social disponível 

que se apresenta nas audiências de custódia. Para preservar a identidade das pessoas que 

colaboraram com a pesquisa, todos os nomes descritos nos casos são fictícios.  

Os dados aqui apresentados foram coletados a partir de uma pesquisa de campo 

na Central de Audiências de Custódia no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Janeiro 

(TJRJ), posteriormente na Central de Audiências de Custódia na Cadeia de Benfica, e 

também em um Fórum Regional da Cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa de campo foi 

realizada entre junho de 2017 e maio de 2018. Ao todo, pude observar 160 audiências 

de custódia e 125 audiências de instrução e julgamento, totalizando 285 audiências 

criminais.  

A opção por assistir também as audiências criminais de instrução e julgamento 

(AIJ) teve como objetivo observar e contrastar as suas práticas para melhor 

compreender o funcionamento das audiências de custódia. Essa escolha se deu por conta 

de uma estratégia de acesso ao campo, mas também para observar o trabalho dos juízes 

de instrução do processo. Era comum, durante as audiências, os juízes que trabalhavam 

na custódia fazerem referência ao “juiz do processo” e “juiz natural” para explicar aos 

custodiados quando seria concedida a oportunidade de fazer a defesa em torno do 

mérito da prisão. Além disso, na vara criminal onde acompanhei as audiências de 

instrução e julgamento, o juiz e o promotor também realizavam audiências de custódia, 

o que possibilitou melhor compreensão das suas práticas nos diferentes tipos de 

audiência. 

Assim, a observação das audiências englobou não apenas as audiências de 

custódia, mas audiências criminais de instrução e julgamento. Acompanhar o juiz em 

suas atividades ordinárias foi importante para descrever a diferença entre as audiências 

do ponto de vista dos membros institucionais. A estratégia de pesquisa multissituada 
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(MARCUS, 1995) permitiu identificar como a organização da audiência no tribunal e na 

cadeia torna o ritual mais restrito ao público externo.  

 

Os desafios da pesquisa em contextos institucionais 
 

No percurso da realização desse trabalho, enfrentei algumas dificuldades para a 

realização da pesquisa. Algumas são comuns a todos que se arriscam nessa tarefa de 

realizar pesquisa empírica no judiciário. No entanto, tomei essas dificuldades como 

pistas importantes para a compreensão do meu objeto de estudo. O sociólogo Howard 

Becker (2015) explica que a maneira como as pessoas reagem a um estranho que quer 

estudá-las revela algo sobre sua organização. 

Durante a pesquisa, pude observar o trabalho dos operadores do direito e dos 

demais envolvidos no sistema de justiça criminal, antes, durante e depois da realização 

das audiências em si, e principalmente nos intervalos entre uma audiência e outra. Da 

mesma forma, fizeram parte dessa observação os momentos de espera, como aqueles 

nos corredores, na rua em frente à Cadeia de Benfica, ou ainda no longo trajeto de 

deslocamento até o Fórum Regional, feito uma vez por semana. 

Em todos esses momentos, estava acompanhado do meu caderno de campo e 

tentava tomar notas de tudo que via ao meu redor. Esse trabalho de tomar notas tornava-

se mais complicado nos momentos externos a audiências. Uma situação recorrente era 

quando eu tomava nota nos corredores dos fóruns. Toda vez que eu pegava meu caderno 

e começava a anotar podia perceber os olhares curiosos em torno do que eu estava 

fazendo. O mesmo não acontecia quando estava dentro das salas de Audiência de 

Instrução e Julgamento. Muito disso se deve ao fato de que, em muitos desses 

momentos, eu estava em meio a estudantes de Direito que têm como uma das suas 

atividades curriculares o acompanhamento de audiências. Esse trabalho de tomar notas 

durante a audiência não era considerado estranho pelos meus interlocutores, como era 

em outros locais. Dessa forma, quando achava que o momento não era apropriado, por 

vezes, anotava no bloco de notas eletrônico em meu telefone celular e depois 

transcrevia para o caderno. Sempre que possível, quando voltava das incursões de 

campo, tentava descrever ao máximo a experiência do dia no computador.  

As interações na sala de audiência, nos julgamentos, nos gabinetes e corredores 

que Izabel Nuñez (2018) descreve em sua tese sobre o Tribunal do Júri na cidade do Rio 

de Janeiro são igualmente importantes para meu trabalho. Para a autora, são nesses 
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momentos que os operadores “se encontram, antes e durante as sessões e, sobretudo, 

nos seus intervalos. Nesses momentos, conversam e dialogam sobre casos, práticas e 

representações” (NUÑEZ, 2018, p.27). São essas interações que fornecem maior 

material empírico para o trabalho se comparado com as falas no momento em que os 

microfones são ligados ao início de cada audiência de custódia.  

O obstáculo que enfrentei trata da minha condição de jovem negro. Sou visto 

com frequência com desconfiança por parte dos operadores do direito e policiais. Diria 

que ao andar nessas instituições de justiça criminal, minha presença está atrelada a uma 

constante suspeição por meio de olhares desconfiados. Deste modo, vários desses 

operadores do direito me veem como um possível “cliente” do sistema de justiça 

criminal, ainda que eu me esforce para me enquadrar em uma linguagem estética das 

vestimentas que se esperam de um advogado, por exemplo. Muitas vezes, é nítida a 

expressão de espanto no rosto das pessoas quando digo que sou mestrando em 

Sociologia e Direito.  

Em quase todas as ocasiões, além de mim, a única pessoa negra ou parda na sala 

de audiência era o custodiado ou réu. Uma vez ou outra, há a presença também de um 

advogado negro, mas diria que na maioria das audiências, somos o preso e eu os únicos 

negros presentes na sala. Relato abaixo uma ocasião em que vivenciei nos primeiros 

dias de incursão ao campo. 

Quando as audiências de custódia eram realizadas no Fórum Central, a 

apresentação dos custodiados era realizada em dois momentos. Inicialmente, eram 

apresentados os custodiados que haviam sido detidos na manhã daquele dia pelas 

delegacias da região e já estavam no Fórum. Em um segundo momento, eram 

apresentados os custodiados que tinham sido detidos no dia anterior e que estavam a 

caminho do Fórum para realização das audiências. Era a segunda vez que estava 

observando as audiências de custódia realizadas pelo juiz 2 e ele começou a conversar 

comigo. Durante essa conversa expliquei para ele que meu objetivo era realizar uma 

pesquisa para minha dissertação de mestrado. Ele começou a me explicar o que ele 

achava das audiências de custódia. Para o juiz 2, seu trabalho consistia na “esperança 

de aparecer uma luz na cabeça desses meninos [presos sob custódia]” porque o 

problema do Rio de Janeiro estava relacionado ao tráfico de drogas, como ele mesmo 

argumenta em sentença.  
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Registre-se ainda a situação vivida na Cidade do Rio de Janeiro, de 

grande insegurança, que só vem aumentando tendo como pano de 

fundo os crimes relacionados ao tráfico de drogas e entorpecentes, que 

tem acabado por se ramificar, exempli gratia, nos crimes de roubo de 

carga, capitaneados por estas mesmas facções criminosas (Trecho de 

decisão proferida em audiência de custódia). 
 

Segundo esse magistrado, “o viciado rouba na rua para comprar droga”, os 

“roubos de carga são capitaneados pelos mesmos traficantes de drogas”, ou seja, 

“todos os crimes estão relacionados às drogas”. Durante essa conversa, contei que eu 

era natural do interior de Minas Gerais e havia me mudado para o Rio de Janeiro para 

estudar na Universidade Federal Fluminense (UFF). Outros custodiados entraram na 

sala e ele retornou para sua mesa para dar prosseguimento às audiências.  

No momento seguinte, entrou na sala uma jovem algemada para a realização da 

audiência. Sara chorava muito e, por coincidência, ao começar a fazer as perguntas de 

qualificação, notei que ela havia nascido no mesmo dia que eu e era natural de Belo 

Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Apesar de ser tecnicamente primária, 

pois, mesmo que respondesse a outros processos pelo mesmo crime de tráfico de 

drogas, não tinha nenhuma sentença transitada em julgado, o juiz 2 decidiu, ao final da 

audiência, mantê-la presa. Terminada a audiência, levantei para ir ao banheiro e quando 

estava saindo da sala, o juiz direcionou a palavra a mim:  

 

Tá vendo? Ela saiu do mesmo lugar que você e escolheu essa vida. 

Não tem jeito mesmo, não. É a terceira audiência dela que faço. Você 

não! Saiu sozinho de Minas e veio estudar. Continua nesse caminho 

que você vai longe, parabéns! (J2) 
 

Para o juiz 2, eu era um “iluminado” que escolheu o “caminho certo”. 

Contrariando, portanto, o script previsto para um jovem negro. Diversas pesquisas 

(AZEVEDO, 2017; DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

2016; LEMGRUBER, 2016) constatam que a maior parte das pessoas presas são jovens 

negros entre 18 e 29 anos.  

A noção de “clientela” sobre o perfil dos traficantes de drogas no Rio de Janeiro 

pode ser verificada também no trabalho de Frederico Policarpo (2013). O autor 

apresentou um estudo de caso sobre a atualização da Lei de Drogas buscando discutir o 

“conhecimento produzido através da experiência dos que consomem drogas e por outro 

lado, o conhecimento sobre a experiência do consumo e dos consumidores de drogas” 

(FILHO, 2013). 
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Nesse mesmo sentido, pude observar, durante uma Audiência de Instrução e 

Julgamento, a descrição no depoimento de uma delegada e pelo promotor público que o 

réu seria um traficante de “características bastante distintas”, pois era “branco dos 

olhos claros”, e por isso, teria sido identificado facilmente, segundo a delegada.   

Mencionei essas situações por achar relevante que o leitor possa conhecer as 

condições em que essa pesquisa foi realizada. Em vários momentos, sinto-me muito 

desconfortável em ser usado como exemplo bem-sucedido do discurso de uma suposta 

meritocracia igualitária por parte dos operadores do direito.  

 

O acesso ao campo 

 

Em outubro de 2017, a CEAC foi transferida para a Cadeia Pública José 

Frederico Marques, no bairro de Benfica, zona norte da Cidade do Rio de Janeiro. Com 

a mudança, por se tratar de uma área afastada do centro da cidade e no interior de uma 

cadeia, tive maior dificuldade para acompanhar as audiências.  

Quando a CEAC foi transferida para Benfica, a sensação que tive foi de ter 

voltado a estaca zero quanto ao acesso ao campo da pesquisa. Fiz uma tentativa, sem 

sucesso, de ingressar na unidade no mês de novembro de 2017 para realizar a 

observação das audiências no interior daquele local.  

Nessa tentativa de retomar a pesquisa de campo em novembro de 2017, fui até a 

Cadeia de Benfica para assistir novamente as audiências de custódia. Nesse dia, havia 

combinado com colegas que eram estagiários da Defensoria Pública para acompanhar as 

audiências. Ao chegar no portão, identifiquei-me como pesquisador ao agente 

penitenciário que estava no portão da cadeia. Ele me indicou a sala onde funcionava o 

cartório da CEAC. Ao entrar na sala, pedi informação sobre onde seriam realizadas as 

audiências de custódia. A senhora que me atendeu logo reconheceu que eu não era 

advogado. Ela disse que havia uma ordem que proibia a permanência de estagiários e 

estudantes em razão da CEAC estar localizada numa área restrita para a circulação de 

pessoas por se tratar de um presídio. Mesmo assim, perguntei se eu poderia aguardar na 

sala ao lado e ela autorizou, mas alertou que teríamos que sair mais tarde. Pude aguardar 

por cerca de quinze minutos, quando dois agentes penitenciários entraram na sala e 

pediram para que nos retirássemos, uma colega, eu e mais dois estudantes de Direito 

que eu não conhecia. Um desses estudantes tentou, sem sucesso, argumentar com os 

agentes, querendo saber onde estava publicada a informação sobre a restrição naquele 



    

 

29 

 

local. Os agentes disseram que estavam cumprindo ordens e sugeriram para nós uma 

autorização por escrito para que ficássemos naquele local 

Posteriormente, no início do ano de 2018, consegui acesso à cadeia quando 

acionei as redes institucionais das quais faço parte para tentar ingressar na unidade de 

outra forma. Isso se deu quando, no mês de fevereiro de 2018, observei que o 

coordenador responsável pela audiência de custódia era orientando de uma professora 

que havia conhecido quando apresentei meu trabalho em uma universidade na cidade do 

Rio de Janeiro. Entrei em contato com essa professora e pedi para me apresentar a esse 

juiz que era orientado por ela.  

Após trocar alguns e-mails com esse juiz, marquei de encontrá-lo na Cadeia 

Pública de Benfica. Sob forte calor, em pleno verão carioca, quando cheguei à porta da 

cadeia o relógio marcava 12h30. As audiências de custódia começavam normalmente às 

13h. Num primeiro momento, identifiquei-me e informei sobre minha autorização do 

juiz 5 para encontrar-me com ele. Entretanto, fui impedido de entrar pelo agente 

penitenciário que estava no portão. Tive que aguardar por alguns minutos em frente ao 

portão até que minha entrada fosse autorizada. Durante esse intervalo, troquei 

mensagens com meu interlocutor, que fez contato com os funcionários para liberar 

minha entrada. Esperei por cerca de vinte e cinco minutos até que um guarda chamou 

pelo meu nome e entrou comigo até a área reservada para a realização das audiências de 

custódia.  

Esse juiz que havia autorizado a minha presença estava de saída da CEAC. 

Naquele momento, estava em curso uma mudança na estrutura organizacional da 

CEAC, sobretudo após uma liminar na qual o Conselho Nacional de Justiça suspendia o 

pagamento do adicional a equipe de juízes que trabalhava lá. Dessa forma, só foi 

possível acessar a cadeia em abril de 2018, após uma reunião com o desembargador que 

coordena a CEAC. Essa aproximação com o juiz 5 me permitiu conhecer alguns dos 

operadores do direito que, em seguida, me abririam os portões de Benfica.  

Posteriormente, a autorização para a realização desta pesquisa foi franqueada 

graças ao desembargador responsável pelo projeto das audiências de custódia. Ele 

explicou a necessidade de informar aos membros do judiciário que lá trabalham que 

devem ser respeitadas as regras de segurança da SEAP, independentemente das 

posições e hierarquias que cada um ocupa. Quando questionado sobre a autorização 

para realização da pesquisa, ele me respondeu que “não posso autorizar ninguém a 

entrar na casa que não é minha” e sugeriu um encontro junto à direção da cadeia para 
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que todos estivessem de acordo com a pesquisa. Portanto, a CEAC tem uma dupla 

administração entre os responsáveis institucionais. 

Quando retornei ao campo, ao entrar na sala de audiências da CEAC em abril de 

2018, solicitei autorização do juiz 6 que presidia as audiências naquela sala. O promotor 

de justiça me conhecia das visitas que eu havia feito às audiências de instrução e 

julgamento na vara criminal em que ele trabalhava. Quando o juiz autorizou a minha 

permanência na sala de audiência, o promotor me “apresentou” ao magistrado. “O João 

tá sempre lá em [Região do Fórum] assistindo as audiências [de instrução e 

julgamento]”. 

Alguns dias depois, o juiz 6 me perguntou sobre o que me interessava nas 

audiências de custódia e eu respondi que se tratava do cotidiano de trabalho dos 

operadores do direito. Ele emendou: “Sei. Vai falar mal da gente, né?!”.  

Eu disse que não se tratava disso e expliquei que o objetivo da pesquisa 

acadêmica não é fazer juízo de valor sobre as práticas, mas sim explicitar como esse 

trabalho se organiza no cotidiano. Acrescentei ainda que uma das condições negociadas 

com o desembargador para a realização do trabalho era dar um retorno sobre o 

andamento da pesquisa.  

Portanto, este trabalho não tem por objetivo denunciar algo ou descrever algum 

segredo. Todas as informações aqui foram coletadas a partir das atividades cotidianas 

que não são tão públicas por conta da área restrita onde se realizavam, mas que estavam 

cientes da minha observação, por exemplo.  

 

Os lugares e a dimensão pública das audiências  
 

Num primeiro momento, acompanhei as audiências de custódia realizadas no 

prédio do Tribunal de Justiça localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu havia 

me informado pela internet que a Central de Audiência de Custódia (CEAC), até então a 

única no Estado do Rio de Janeiro, estava funcionando no nono andar do Fórum 

Central. Nesse local, acompanhei as audiências entre os meses de julho e setembro do 

ano de 2017. No entanto, minha permanência não foi regular, ao todo foram nove visitas 

em dias alternados e um total de 48 processos observados. 

As salas onde eram realizadas as audiências eram pequenas e tinham a mesma 

disposição. Devido ao acúmulo dos flagrantes lavrados nos finais de semana, apenas na 

segunda feira, as audiências aconteciam em quatro salas simultaneamente. Nos demais 
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dias, ocorriam em duas salas. Nesse período, apenas os custodiados das delegacias de 

algumas áreas da capital eram atendidos na CEAC. 

Participavam da audiência o custodiado, o defensor público, o promotor de 

justiça, o juiz e seu secretário. As audiências eram abertas ao público, mas cabe ressaltar 

que eram de difícil acesso. Apenas estudantes, com a apresentação da carteirinha da 

universidade, conseguiam assistir, limitado ao número de cadeiras disposta nas laterais 

das salas, podendo variar de três a quatro cadeiras.  

 

 Benfica: “a rua” e do “portão para dentro”  

 

Optei por dividir a descrição da realização da área em que fica localizada a 

Cadeia de Benfica entre “a rua” e “do portão para dentro”. O portão é um ponto de 

intersecção em que todas as pessoas envolvidas naquele ambiente obrigatoriamente 

precisam experimentar. Esse ponto, além de significar o acesso ao interior de uma área 

restrita, tem um significado importante na pesquisa. É no portão da cadeia que as 

interações entre guardas e familiares dos presos se estabelecem. Passam pelo mesmo 

portão os operadores do direito em seus carros e ali se submetem às regras de segurança 

da cadeia ao terem seus carros revistados. No portão, outros funcionários que chegam a 

pé para trabalhar na CEAC precisam se identificar aos guardas. Quando os guardas os 

reconhecem, autorizam sem demoras. Do mesmo modo, “encarar o portão”, segundo 

um advogado, requer muita paciência. Durante todo o dia, esse portão se abria várias 

vezes para a entrada e saída de viaturas do Exército, da Polícia Federal e da Polícia 

Civil, além dos caminhões que fazem o transporte dos presos. Em média, são quatro 

guardas que ficam responsáveis pelo portão. Entre eles, agentes penitenciários do 

SOE/GSE, inspetores da SEAP e policiais militares.  

Em toda incursão ao campo, as possibilidades de ser barrado no portão da cadeia 

eram grandes. A comunicação entre servidores do TJRJ, agentes da SEAP e policiais 

militares não era coordenada. A cada troca de plantão dos guardas era preciso explicar o 

motivo da presença naquele local. Alguns não autorizavam de maneira alguma, outros 

se mostraram mais dispostos e iam até os juízes das audiências de custódia para 

confirmar a autorização.  

Em fevereiro de 2018, do lado de fora do presídio, enquanto aguardava a 

autorização, pude perceber o reforço policial que acomete a todas as unidades prisionais 

do estado do Rio de Janeiro após o anúncio da intervenção federal na segurança pública 
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estadual (“Temer assina decreto de intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro”, 

2018). Além dos policiais militares no portão da cadeia, que ajudavam na segurança da 

área externa do presídio, próximo ao local da realização das audiências de custódia, a 

poucos metros da entrada principal, havia uma viatura da polícia militar com dois 

policiais armados com fuzis.  

À direita do portão da entrada, no local em que antes havia apenas um telhado, a 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) levantou uma parede junto ao muro externo da 

cadeia para fazer uma pequena sala com ar condicionado. Assim, os advogados 

poderiam aguardar pelo pregão do dia realizado pelos agentes penitenciários para 

autorização de entrada na unidade prisional e realização das audiências de seus clientes.  

 

Foto 1: Área reservada para os advogados antes das obras da OAB 
Fonte: Autor - foto tirada em novembro de 2017 

 

Do outro lado da rua, em frente ao portão da cadeia, havia um pequeno trailer 

que comercializa salgados e café. Quando ficava por ali, o barulho das grades e 

cadeados, que vinha de dentro da unidade prisional, se misturava ao barulho das 

crianças da escola, que ficava bem atrás desse trailer. Na mesma calçada, os familiares 

aguardavam por informações acerca dos seus parentes que estavam presos. Esses 

familiares ficavam totalmente desinformados. Uma vez ou outra, um desses familiares 

ia ao portão da cadeia solicitando alguma informação. A maior dúvida dessas pessoas 

era sobre a localização de seus familiares presos. Depois da prisão, os familiares de 
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presos que não estavam assistidos por advogados tinham grande dificuldade para 

localizar seus parentes.  

No portão da cadeia, o agente penitenciário ou policial militar que atendia o 

portão, pedia para as pessoas ligarem para o número do serviço de localização de presos 

da SEAP impresso em folhas de ofício e coladas pelo portão, ou diziam para as pessoas 

aguardarem a impressão da pauta, que é disponibilizada por volta 12h30. Nessa pauta, 

constava a lista de presos que chegavam em Benfica para as audiências de custódia. 

Essa era a única orientação que os familiares recebiam. Se antes, quando as audiências 

de custódia eram realizadas no Fórum Central, eles aguardavam nos corredores do nono 

andar e eram atendidos por técnicos que eventualmente saiam aos corredores, na Cadeia 

de Benfica esse atendimento é realizado na rua ou no portão da cadeia por policiais ou 

agentes penitenciários.  

 

Foto 2: Área reservada para os familiares dos presos e custodiados 

Fonte: Autor – foto tirada em novembro de 2017. 

 

A pauta com a relação dos custodiados para a audiência era liberada um pouco 

depois das 12h30. Rotineiramente, algum agente penitenciário com a lista impressa em 

mãos atravessava a rua e caminhava lentamente em meio aos familiares, dirigindo-se até 

a sombra da maior árvore onde as pessoas se abrigavam do sol. Nela, havia um arame 

com um monte de folhas penduradas, era o restante da pauta dos dias anteriores. Do 

“mural”, ou do arame propriamente dito, o guarda prisional arrancava as folhas velhas 

para pendurar a lista do dia nessa árvore. Enquanto isso, numa ação ordenada, os 
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familiares, pouco a pouco, iam se aglomerando em torno da lista. Um a um, folheavam 

as páginas de nomes em busca dos seus familiares.  

A poucos metros da entrada principal, na esquina da mesma rua, havia dois 

restaurantes. O primeiro oferecia self-service e o outro vendia a refeição no prato feito. 

Mais importante que a distinção da forma como a comida era servida, eram as pessoas e 

as interações que ocorriam nesses espaços. No self-service, tratava-se de um lugar 

pequeno e quente. Os frequentadores, em sua maioria absoluta, eram policiais civis e 

agentes penitenciários. No horário de almoço, passava na TV um jornal policial local e 

as interações diziam respeito às operações policiais noticiadas na TV e ao cotidiano de 

trabalho. 

No Bar do Ricardo, a comida era servida em prato feito e o preço era mais 

barato. Nesse local, onde os frequentadores eram os advogados e os familiares dos 

custodiados, as interações diziam respeito às informações dos processos, encontros 

entre advogados, ou conversas entre familiares que aguardavam por informações. O 

espaço mais amplo e arejado possibilitava um ambiente mais tranquilo para essas 

pessoas. O som ambiente era acompanhado pelas músicas de uma rádio. Ao lado desse 

bar, um advogado abriu um escritório após a transferência da CEAC para a cadeia.  

Em um lugar, onde os espaços ocupados estão cheios de significados, que marca 

e delimita a liberdade das pessoas, pude observar, por mais de uma vez, durante 

momentos de descontração nos intervalos entre as audiências, as advertências feitas 

pelos magistrados aos operadores e estudantes para que não se sentassem na cadeira do 

custodiado. A cadeira do custodiado é “suja” e, portanto, um lugar indigno. 

Da mesma maneira, os juízes se referiam aos dias em que nas audiências 

marcadas estariam os custodiados que cometeram crimes violentos como pauta “suja”. 

A cadeia do custodiado e a pauta com a tipificação do suposto crime cometido 

compunham os significados dos espaços que tornavam lugares de reprovação.  

Nesse contexto, todos os espaços tornam-se objetos de segregação não só de 

quem está preso ou em liberdade, mas também sobre as diversas formas de 

relacionamento entre as pessoas naquele contexto. Os familiares, os estagiários, os 

advogados, os juízes, promotores e defensores, todos têm uma conduta esperada, um 

papel a cumprir e um lugar a ocupar.   

Portanto, os significados desses espaços tornaram-se objetos de reflexão para 

mim. Durante a realização da pesquisa, tive o cuidado para não opinar sobre posições 

institucionais que poderiam interferir no meu campo. Rotineiramente, após o almoço, eu 
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costumava tomar um café, observar a movimentação dos familiares, e a quantidade de 

pessoas e advogados no entorno da cadeia para tentar dimensionar o número de presos 

que iriam ser apresentados na CEAC. Depois de almoçar, aguardava por cerca de vinte 

minutos e depois entrava para a cadeia. Quando havia muita movimentação, a entrada 

era mais difícil, principalmente se o guarda que estava de plantão no portão não me 

reconhecia. Segundo a chefe do cartório, “quando está movimentado, os guardas são 

mais rígidos”.  

 

 Fórum Regional da Cidade do Rio de Janeiro  

 

Devido às constantes movimentações dos magistrados, promotores e defensores 

que trabalhavam na Central de Custódia, tomei como estratégia em tornar o juiz 5, por 

um determinado momento, como meu principal interlocutor e solicitar, quando 

pertinente, as autorizações necessárias para prosseguir com a pesquisa no interior da 

Cadeia de Benfica. Inicialmente, sondei-o sobre a minha indicação a outro juiz. No 

entanto, diante da indefinição sobre quem seguiria e como seria realizado o trabalho na 

CEAC, o juiz achou melhor aguardar a situação sobre os juízes se estabilizar para me 

indicar a outro. Ele é titular de uma vara criminal em um Fórum Regional da cidade do 

Rio de Janeiro e, com isso, passei a acompanhar as audiências nessa vara. 

Esse Fórum Regional não dispõe de uma vara de juizados especiais criminal 

(JECRIM). São duas varas criminais que atendem, portanto, a todos os processos 

criminais, exceto os casos de homicídio, que são de competência do Tribunal do Júri. 

Os casos mais comuns nas audiências de instrução e julgamento nessa vara criminal 

eram os casos de menor potencial ofensivo com réus soltos e audiências especiais 

previstas na Lei nº 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, 

como acidentes de trânsito com vítimas, agressões entre familiares sem lesão grave, 

furto simples e crimes de estelionato que não caracterizem associação criminosa. São 

crimes de proximidade como demonstram as pesquisas sobre os JECRIM’s (AMORIM; 

KANT DE LIMA; BAUMANN BURGOS, 2003; TORRES DE MELLO RANGEL, 

2013).  

Por dia, eram marcadas cerca de 30 audiências, no entanto o número de 

audiências efetivamente realizadas era menor. Do total, em média, eram apenas cinco 

ou seis audiências com réus presos. Por essa razão, diferentemente do trabalho na 

CEAC, que pressupõe um trabalho “mecânico”, repetitivo e rápido, acompanhar o 
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trabalho nessa vara criminal, para mim, foi uma experiência diferente por não estar 

acostumado com as práticas em uma Audiência de Instrução e Julgamento. Em um 

mesmo dia, assisti a casos de brigas familiares, casos como calúnia e difamação, furto 

de animais domésticos e até mesmo uma audiência por videoconferência com um 

traficante líder de uma facção criminosa daquela região do Rio de Janeiro, que estava no 

Presídio Federal de Segurança Máxima em Porto Velho, no estado de Rondônia. 

No Fórum Regional, a sala era ampla, diferentemente da sala de audiência de 

Benfica. Havia espaço para um público de 10 pessoas (seis nas cadeiras laterais, dois no 

sofá em frente ao juiz e mais duas cadeiras em cada lado do sofá). Ao longo da mesa em 

que ficavam os réus, defensores, advogados e testemunhas, eram mais oito cadeiras 

dispostas. Atrás do juiz, ficavam duas bandeiras, uma do estado do Rio de Janeiro e a 

outra do Brasil. Na parede, à direita do juiz, havia dois quadros do mesmo tamanho. Um 

do Coliseu de Roma e outro da Praça do Vaticano. Na parede atrás da mesa do juiz, 

havia uma porta que dava para o interior da vara, próximo ao gabinete do magistrado.  

Essa sala de audiência ficava à esquerda da entrada da vara criminal. Do outro 

lado, ficava a sala em que os réus presos aguardavam suas audiências. Essa sala dos 

réus tem acesso direto ao subsolo do Fórum, onde fica a carceragem. Quando há a 

presença de familiares, após a AIJ de réus presos, o “oficial de justiça ad hoc”, como 

me explicou o juiz, abria as duas portas que dão acesso à sala dos réus e ao cartório, 

permitindo que os presos pudessem ver e cumprimentar seus familiares, com o espaço 

da sala de audiências no meio. Não era permitido nenhum tipo de contato físico entre os 

familiares e os presos, mas a emoção tomava conta das pessoas que, em silêncio, com 

apenas gestos e acenos à distância, encontravam uma forma de aliviar a saudade.  

O espaço possibilita ao juiz e ao PM, ou ao “oficial de justiça ad hoc” que o 

auxilia na coordenação da realização das audiências, a agilidade no seu desempenho. 

Enquanto a secretária termina o preenchimento da ata e assentada da audiência, o juiz 

solicita que os membros se retirem da sala e assinem os documentos no balcão do 

cartório na sala ao lado. Com o espaço liberado, o PM convoca as pessoas da próxima 

audiência, e o juiz começa a qualificar e identificar os envolvidos no processo. A 

secretária termina a assentada da audiência anterior e abre o microfone para o início da 

próxima audiência.  

Na sala ao lado, o PM “finaliza” a audiência anterior colhendo a assinatura de 

todos integrantes. Ele retorna com a assentada assinada, entrega para o juiz, que anexa 

os documentos ao processo. Quando o PM está fora da sala e o juiz precisa falar com 



    

 

37 

 

ele, o juiz toca o botão da campainha que fica em sua mesa. O barulho ecoa por todo 

andar do Fórum, e o policial rapidamente volta para a sala. O juiz não economiza no uso 

dessa campainha. Cabe ao PM ser ágil e atencioso com a pauta, conferindo por meio da 

realização do pregão no corredor se estão presentes os réus, testemunhas e advogados, 

quando o caso, sob o alerta do defensor público: “faz esse pregão direito aí, cara. Se 

não ele [juiz] vai decretar à revelia”. Se uma das audiências está completa, ou seja, 

com todos integrantes presentes, o juiz pode alterar a ordem e dar prioridade para ela. 

Foi possível observar dois PMs na realização desse trabalho. Um deles realizava essa 

atividade fardado e armado, o outro ficava a paisana. 

 Com o objetivo de agilizar o trabalho, são realizadas audiências intercaladas, ou 

com as partes de dois processos distintos ao mesmo tempo. Para que não aconteça erro 

na realização desse trabalho, é imprescindível que todos estejam alinhados com essa 

dinâmica. Foi possível observar que todos os operadores, juiz, secretário, promotor, 

defensor e PM, trabalhavam juntos há certo tempo. Ao mesmo tempo, esse espaço 

amplo e o grande número de pessoas na sala, possibilitava que as pessoas aprendessem, 

na prática, como eram conduzidas as audiências naquela vara criminal. Durante o dia, é 

comum a presença de advogados na sala acompanhando as audiências anteriores às 

audiências de seus clientes.  

Para se comunicarem, chamam as audiências pelo número que corresponde a ela 

na pauta. Diferentemente, nas audiências de custódia, por exemplo, a audiência e o 

procedimento ganham o nome do réu. Se na AIJ, uma das expressões comum ao juiz é 

“Coloca a 23 para dentro”, se referindo ao número do processo na pauta, na audiência 

de custódia utilizam o nome do custodiado para se referir ao procedimento “chama o 

Lucas” ou “me dá a Jéssica”, por exemplo. 

As instituições e os operadores do direito 
 

A Cadeia Pública José Frederico Marques, localizada no bairro de Benfica, zona 

norte da cidade do Rio de Janeiro, constitui um local sensível para a realização da 

pesquisa empírica. Essa sensibilidade está presente sob vários aspectos. O primeiro 

deles se refere à dificuldade de se realizar o trabalho de campo em uma unidade 

prisional, já descrito por outros pesquisadores (BARBOSA, 2005; DIAS, 2013). A 

poucos metros do portão principal da cadeia, há uma base da UPP Arará, responsável 

pelo policiamento da favela de mesmo nome que circunda a unidade prisional. Na 
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imagem abaixo, o complexo está identificado com a linha azul. O marcador azul 

identifica o portão de entrada da Cadeia de Benfica. A UPP fica à esquerda da indicação 

do portão, dentro da linha azul.  

 

 

Figura 1: Área da Cadeia de Benfica e UPP - Arará 

Fonte: Google Maps – Acesso em janeiro de 2019. 

 

O estado do Rio de Janeiro realiza todas as audiências de custódia dentro de 

unidades prisionais. Além de Benfica, outras duas CEACs atendem às prisões em 

flagrantes de todo o estado. Na imagem abaixo, a área verde identifica a região 

abrangida pela CEAC de Volta Redonda; a área laranja, a CEAC de Campos dos 

Goytacazes; em roxo, a CEAC de Benfica. Note-se que Benfica abrange as prisões 

efetuadas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Região 

Serrana e Região dos Lagos. A imagem abaixo mostra a competência jurisdicional para 

realização da audiência de custódia e sua respectiva CEAC.  
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Figura 2: Mapa de localização e competência CEAC 

Fonte: Mapas MP. Acesso em dezembro de 2018 

  

A administração prisional está sob a responsabilidade da Secretária de Estado de 

Administração Penitenciária (SEAP), órgão do Poder Executivo estadual. E a Central de 

Audiências de Custódia (CEAC) é coordenada pelo Tribunal de Justiça, órgão do Poder 

Judiciário.  

Tal complexidade faz sentido quando percebemos a necessidade da 

administração de eventuais conflitos que podem surgir entre os representantes desses 

dois poderes no trabalho cotidiano da cadeia. Em uma oportunidade, quando uma 

colega e eu nos reunimos com o desembargador responsável pelo projeto das audiências 

de custódia, ele nos explicou a necessidade de informar aos membros do judiciário que 

lá trabalham que deveriam ser respeitadas as regras de segurança da SEAP 

independente das posições e hierarquias que cada um ocupa, como mencionei acima. 

Ele mesmo o usou como exemplo, ao mencionar que quando precisa ir até a cadeia e os 

guardas prisionais solicitam que ele abra o porta malas de seu carro, acata as ordens do 

agente penitenciário, sem nenhum questionamento.  

 

Eu tenho que explicar para os meus juízes que temos que respeitar as 

regras deles (SEAP). Se pedirem para serem revistados, tem que 

aceitar. É como se eu estivesse na casa de uma visita. Eu mesmo 

quando vou lá e pedem para abrir meu porta malas, eu abro. Onde 

tenho que parar o carro? Onde eles falam. Então a segurança da área 

é responsabilidade deles. Eu mando os seguranças daqui para cuidar 

dos juízes, para não ter nenhum problema lá. Mas o transporte de 
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presos, onde para o carro, é tudo SEAP(...) dentro da sala de 

audiência, aí são os juízes que mandam. A disposição das salas, quem 

pode entrar, onde podem ficar, aí são com os juízes (Desembargador).  
 

Do portão da cadeia para dentro, a segurança é de responsabilidade da SEAP, 

cabe aos agentes penitenciários exigirem, quando necessário, os processos de segurança 

para entrada, organizar os serviços no pátio externo, informar onde os magistrados e 

promotores podem estacionar, por exemplo. Todo o trabalho de logística, transporte e 

fluxos de presos para a realização das audiências é coordenado pelos agentes 

penitenciários. Há, além disso, a presença de alguns seguranças a serviço do TJRJ para 

preservar a segurança dos magistrados.  

A cerimônia de transferência contou com a presença do então Ministro da 

Justiça Torquatto Jardim, com a justificativa da redução dos custos com o transporte dos 

presos, e maior segurança no centro da cidade, evitando o transporte de presos naquela 

região3.  

Tal situação é percebida de diferentes maneiras pelos juízes, inclusive a partir a 

liminar do Conselho Nacional de Justiça que suspendia o pagamento do adicional de R$ 

9.200,00 aos juízes para a realização das audiências de custódia. Um dos argumentos 

utilizados pelos magistrados para manutenção do adicional era exatamente o fato da 

realização das audiências ser em uma unidade prisional, e não dentro de um Fórum, 

portanto, fora do seu local de trabalho. 

Há diferentes versões dos próprios magistrados para explicar a transferência da 

CEAC para a Cadeia de Benfica. Para uma juíza que trabalhou na CEAC, a 

transferência significa “uma política de higienização” do Tribunal de Justiça. O grande 

número de presos e de familiares dentro do prédio do fórum central estaria causando 

incômodo ao Tribunal. Para o desembargador responsável pela mudança, seria uma 

“ideia casada” em que o TJRJ levou as audiências até os presos dentro da cadeia, 

visando maior eficiência. Nesse sentido, teve por objetivo evitar o transporte e a 

circulação dos presos pela região central da cidade. Durante a 267 ª sessão do CNJ, do 

dia 06 de março de 20184, a Ministra Carmen Lúcia deu seu depoimento sobre a CEAC 

em Benfica: 

                                                 
3 Ver notícias sobre transferência da CEAC. Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/central-de-

audiencia-de-custodia-inaugurada-dentro-de-presidio-em-benfica-21898574. Acesso em: 15 fev. 2019. 
4 Ver resumo sobre a 267ª sessão do CNJ. Disponível em:  

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86295-adicional-por-audiencia-de-custodia-de-juizes-nao-pode-

ultrapassar-teto. Acesso em: 15 fev. 2019.  

 

https://oglobo.globo.com/rio/central-de-audiencia-de-custodia-inaugurada-dentro-de-presidio-em-benfica-21898574
https://oglobo.globo.com/rio/central-de-audiencia-de-custodia-inaugurada-dentro-de-presidio-em-benfica-21898574
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86295-adicional-por-audiencia-de-custodia-de-juizes-nao-pode-ultrapassar-teto
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86295-adicional-por-audiencia-de-custodia-de-juizes-nao-pode-ultrapassar-teto
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Apenas para enfatizar, estive ontem no local, em Benfica no Rio. No 

local destinado a essas audiências. Devo dizer que é uma bela 

experiência do Rio de Janeiro. Transferir para a própria localização do 

presídio a realização de audiência e o deslocamento dos juízes para 

ali, ter então, todo o aparato, com Defensoria, as entrevistas com as 

pessoas que estejam presas, com o aparato policial, com DP, com a 

serventia já específica. O que pode realmente significar uma mudança 

no sentido da agilização dessas audiências. Ao invés do Estado se 

movimentar para fazer escolta e levar os presos, os juízes adicionam, 

acrescentam a sua atividade rotineira, aqueles que se credenciarem, 

esta outra atividade. É uma experiência extremamente interessante e 

muito possível de ser multiplicada no Brasil. Apenas para dar meu 

testemunho, porque ontem estive para verificar. Verificar no sentido 

de ter ido ver, além de uma inspeção em um presídio, e de encontro 

com os juízes no RJ e essa experiência. É uma bela experiência 

realmente que eles conseguiram realizar (Ministra Carmen Lúcia, 

Presidente do CNJ 06/03/2018). 
 

Os juízes que trabalham nas audiências de custódia precisam ter concluído curso 

da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ) sobre elas e se 

candidatarem a vaga na CEAC. É o presidente do Tribunal que nomeia os juízes para a 

realização dessas audiências. Antes da discussão sobre o pagamento do adicional, 

quinze juízes se revezavam e faziam dois plantões por semana na CEAC. Atualmente, 

são apenas seis juízes destinados exclusivamente a realização das audiências de 

custódia.  

Quando eu estava observando as audiências de instrução e julgamento no Fórum 

Regional, ao final de uma das audiências, o juiz 5 me convidou para ir até o gabinete 

dele no interior da vara criminal. Ele me explicou que a movimentação dos juízes na 

Central de Custódia se dá a cada quatro meses, mas ele trabalhava lá havia dois anos e 

meio, pois seria “uma grana a mais”. Diante da liminar dada pelo CNJ em dezembro 

de 2017 (“CNJ suspende gratificação de juízes que fazem audiência de custódia no 

Rio”, 2017), que suspendeu o pagamento do adicional aos juízes, esse juiz me explicou 

que no mês de janeiro de 2018, os 15 juízes da equipe que trabalhavam na CEAC 

tiveram uma reunião com o presidente do Tribunal, o responsável pela indicação dos 

juízes, sobre a questão do adicional. Os juízes assinaram coletivamente o pedido de 

demissão diante da falta do adicional. Segundo meu interlocutor, o presidente solicitou 

na reunião que aguardassem o CNJ voltar de recesso judiciário, pois a questão seria 

resolvida.  

Apesar da decisão favorável ao pagamento do adicional aos magistrados (“CNJ 

libera adicional a juízes do TJ-RJ que atuam em audiências de custódia”, 2018),  foram 
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estabelecidas regras para o recebimento do adicional. Na época, os juízes estavam 

aguardando a liberação do acórdão do CNJ para uma definição da situação, pois, 

segundo meu interlocutor classificou, aquela decisão do CNJ era “estranha”. Na época, 

eu estava negociando com ele uma indicação para continuar em Benfica: 

 

Tá uma confusão só. Tá ruim pra te indicar agora. O CNJ deu uma 

decisão que resolveria (pagamento do adicional), mas não liberaram 

o acórdão. Estão esperando uma definição pra ver como vai ficar (a 

situação dos juízes na CEAC, se continuariam ou não). 

 

Na época, caso o adicional não fosse aprovado, ou houvesse uma discordância 

sobre os critérios para o seu pagamento, a solução, segundo meu interlocutor, seria 

colocar cinco ou seis juízes novos que acabaram de tomar posse para fazer as audiências 

de custódia. Um dos argumentos utilizados pelos magistrados é que o TJRJ realiza as 

audiências dentro do presídio e segundo meu interlocutor: “Por ser um trabalho a mais. 

Na custódia eu estou fazendo audiência de todas as varas, e se o juiz aqui do lado tirar 

férias e eu assumir o trabalho dele por um tempo, eu ganho por isso”. 

Noutro dia, ao final do expediente, depois de remarcar todas as audiências 

restantes, o juiz me chamou para conversar. Sentei no lugar onde colhem o depoimento 

dos réus, vítimas e testemunhas, de frente para o defensor público. Nossa conversa foi 

sobre a continuidade do meu trabalho na Central de Custódia em Benfica. O juiz me 

disse que não iria poder me ajudar mais autorizando meu acesso em Benfica, pois estava 

de saída da Custódia. Entretanto, ao mesmo tempo, me disse para ficar à vontade caso 

eu quisesse continuar assistindo às suas audiências criminais de instrução e julgamento 

no Fórum. O defensor que estava presente não entendeu muito bem o porquê de não 

conseguir assistir às audiências de custódia, pensou, então, que eu quisesse entrevistar 

os custodiados. O juiz interveio, dizendo que precisava que alguém de dentro 

autorizasse a entrada. O defensor estranhou, e o juiz respondeu sorrindo, “é totalmente 

constitucional, mas não pode”.  

O Ministério Público tomou uma postura institucional em relação às audiências 

de custódia com a criação do Grupo Especial de Atuação perante a Central de Custódia 

(GECEAC). Segundo os promotores, a atuação em grupo permite o trabalho continuado 

em prol dos interesses da sociedade. No Rio de Janeiro, as ações do GECEAC têm 

incidido na revisão das decisões proferidas em audiência de custódia. O grupo mantém 

um canal no Youtube, no qual os promotores se vangloriam desse tipo de atuação.  
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A Defensoria Pública criou o Núcleo de Audiências de Custódia. Pelos 

defensores, há uma representação de que os casos mais fáceis são aqueles nos quais os 

“custodiados” estão assistidos por advogados. Segundo eles, nesses casos “fáceis” não 

haveria a necessidade da contratação do advogado para a audiência de custódia.  

Os advogados reclamam das condições da realização das audiências de custódia, 

sobretudo pela localização da CEAC dentro da cadeia. Além dos atrasos na realização 

das audiências, a falta de estrutura da CEAC que comporte adequadamente o número de 

advogados também é alvo de reclamação. Esse conflito demonstra disputas 

interprofissionais em torno das suas prerrogativas profissionais (GERALDO; PIRES, 

2018), como, por exemplo, acesso aos autos e aos juízes antes da audiência. Esta 

situação tem gerado constantes conflitos entre juízes, advogados e servidores do TJ. 

Para a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), as audiências de custódia 

representam mais um campo de trabalho para os advogados. Durante a cerimônia de 

inauguração da CEAC em Campos dos Goytacazes, o representante da Seccional no 

subcomitê do TJ responsável pelas audiências de custódia, Carlos Vianna, afirmou:  

 

É uma medida que prestigia um direito subjetivo do preso, a 

apresentação imediata à autoridade judicial. O advogado pode, por 

exemplo, efetuar imediatamente o pedido de habeas corpus em favor 

do cliente.” Ele informa ainda que, a pedido da Ordem, foram criados 

parlatórios exclusivos para a custódia, facilitando o trabalho dos 

colegas (TRIBUNA DO ADVOGADO OAB - RJ, 2017).  
 

Segundo os advogados, é preciso se posicionar em favor da aplicação das 

audiências de custódia, pois não se trata de um “um favor, não é caridade. É um direito 

que vem sendo violado há décadas. E os órgãos tratam como se fosse um favor. A gente 

precisa se posicionar porque somos advogados e estamos pleiteando isso” (TRIBUNA 

DO ADVOGADO OAB - RJ, 2017).  

Fato é que essa “nova” tarefa tem proporcionado uma especialização no campo 

da advocacia. Pude observar um caso em que o advogado era do interior e era a primeira 

vez que ele realizaria uma audiência de custódia. Antes do início da audiência, ele pediu 

orientações ao juiz, pois ele disse “estou perdido”, demonstrando total desconhecimento 

do procedimento das audiências de custódia. Durante a audiência, o advogado agiu 

como se fosse uma audiência criminal de instrução e julgamento. O juiz o advertiu: 

“Você pode falar para mim”. 

O advogado alegou que seu cliente assumira a posse da droga, mas que era para 

seu consumo próprio. Ele encerrou alegando que a prisão era ilegal, pois a casa de seu 
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cliente teria sido invadida, constituindo violação de domicilio.  O juiz novamente fez 

uma pergunta orientando a ação do advogado: “O senhor tem algum pedido?” 

O advogado voltou-se para o microfone e fez o requerimento pela liberdade 

provisória. Ao fazer isso, cometeu um erro técnico de direito e novamente foi advertido 

pelo juiz: “Se você fala em ilegalidade, ela resulta em relaxamento. Para solicitar a 

liberdade provisória, você tem que alegar se estão presente ou não os requisitos da 

prisão preventiva”. O advogado retificou o pedido e solicitou o relaxamento da prisão.  

Pude observar outro caso interessante que decorre dos conflitos entre as 

instituições, quando um policial civil foi até a CEAC para citar uma pessoa que estava 

presa e passaria pela audiência de custódia naquela tarde. Ao perceber a presença do 

policial civil, o juiz questionou sobre o motivo de sua presença na sala de audiência.  

Quando o policial respondeu que estava lá para citar uma pessoa, o juiz 2 mostrou-se 

incomodado com aquela situação. Para o juiz, a atitude do policial significava que o 

policial estaria “adivinhando” que o custodiado seria colocado em liberdade antes 

mesmo da sua apresentação na custódia. Depois de uma pequena discussão, um 

funcionário do cartório informou ao policial que o custodiado seria apresentado para 

outro juiz e o policial saiu da sala.  

A audiência de custódia se insere nesse contexto e permite compreender 

aspectos da relação entre as instituições de segurança pública e justiça. A seguir, 

descrevo o ritual deste procedimento. 
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CAPITULO 1 – O RITUAL DAS AUDIÊNCIAS 
 

Era a terceira audiência do dia. Eu estava sentado no espaço atrás do juiz e do 

secretário. Essa posição me permitia visualizar a tela de seus computadores e o que eles 

faziam. A defensora pública pediu licença e disse que precisava entrevistar os dois 

custodiados da audiência seguinte. O juiz solicitou ao agente penitenciário que trazia os 

custodiados para que aguardasse a entrevista da defensora no corredor. De dentro da 

sala, observei a defensora realizando a entrevista em pé, no corredor, próximo à entrada 

da sala de audiência.  

Quando os dois custodiados entraram na sala, o agente penitenciário que os 

trouxera, colocou mais uma cadeira para que os dois pudessem sentar. Esta simples 

tarefa foi realizada com dificuldade pelos custodiados devido às algemas que cruzavam 

seus braços, ligando um ao outro. Ao lado direito da mesa, a defensora pública sentou 

próximo a eles. Parecia que durante a entrevista feita, momentos antes, não havia ficado 

muito claro para os custodiados o procedimento que aconteceria em sequência. Neto, o 

primeiro custodiado, chorava muito. O segundo custodiado, Simões, parecia estar 

inconformado e gesticulava com a cabeça negativamente. 

Simões foi preso, pois ele supostamente estaria em uma comunidade da cidade 

de Itaguaí e teria solicitado um carro por meio de um aplicativo de transporte, do qual 

Neto era o motorista. Quando saiam, o carro onde estavam teria sido abordado por 

policiais militares que realizavam uma operação em local próximo. Segundo o APF, os 

policiais encontraram no carro uma mochila com uma pistola e quatro tabletes de 

maconha, totalizando 1.220 kg (um quilo e duzentos e vinte gramas) da droga. Durante 

a abordagem, Neto alegou, em sua defesa, que seria motorista de UBER e não conhecia 

Simões. Segundo Neto, ele estaria atendendo a um passageiro que teria solicitado a 

viagem. Simões teria confirmado a história, assumido a propriedade da mochila 

encontrada no carro. Mesmo assim, os dois foram presos em flagrante pelo crime de 

tráfico de drogas e associação para o tráfico.  

Na sala de audiência, após a secretária confirmar que os microfones estavam 

ligados e a audiência sendo gravada, o juiz 6 iniciou a audiência explicando o que viria 

a seguir:  

 

Boa tarde, senhores. Isso aqui é uma audiência de custódia. E o que 

analisamos é necessidade da manutenção da prisão, ou não. Eu não 

vou perguntar para vocês sobre o crime. Eu vou fazer algumas 

perguntas sobre os dados pessoais de vocês. E vocês não são 
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obrigados a responder. Da mesma forma, o silêncio não poderá ser 

usado contra vocês. Entendido? 

 

Após essa breve explicação, o juiz perguntou sobre os dados de identificação e 

esclareceu os antecedentes criminais que constavam na Ficha de Antecedentes 

Criminais (FAC) dos dois custodiados. Ambos confirmaram que já tinham sido 

condenados anteriormente, portanto, eram reincidentes. Abaixo o trecho do diálogo em 

que Neto teria tentando iniciar a sua defesa.  

 

Juiz 6: - Tem passagem? 

Neto: - Sim 

Juiz 6: - Pelo que?  

Neto: - Tráfico  

Juiz 6 - Já cumpriu pena? 

Neto: - Sim, cumpri tudo. Eu estava trabalhando! [Soluço de choro] 

Juiz 6: - Não é o momento de fazer sua defesa.  

 

Quando questionados se sofreram agressão no momento da prisão, os dois 

custodiados relataram que teriam sido agredidos com tapas e socos no rosto pelo 

Capitão Cometa, um dos policiais militares que teria efetuado a prisão em flagrante. 

Esse policial não era o mesmo que teria apresentado a ocorrência na delegacia. O juiz, 

então, abriu a palavra para o membro do Ministério Público;  

 

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante, em tese, pela prática do 

crime de tráfico de drogas. Não há de se falar em regularidade do 

flagrante, pois não encontro nenhum vício no APF. Passo a observar 

então a necessidade da manutenção da prisão cautelar. Os 

custodiados foram encontrados com grande quantidade de droga e em 

posse de uma arma de fogo em local conhecido de comércio de 

drogas. Observando a FAC, vejo que ambos são reincidentes 

específicos na atividade criminosa do tráfico de drogas, crime grave 

em que o legislador exige pena severa. A reincidência por si só já 

indica a periculosidade dos custodiados. Segundo o APF ‘(...)Por 

ocasião dos fatos, quando da realização de operação de rotina na 

localidade acima indicada, área dominada pela facção criminosa 

“C.V”, os policias militares no exercício de seu mister, com vistas à 

prevenção e repressão da prática do tráfico ilícito de entorpecente, 

foram recebidos a tiros por integrantes da organização criminosa 

local, tendo, na oportunidade, o grupo criminoso dado cobertura na 

fuga do veículo VW GOL, placa XXX-0000. (...) Indagado na 

delegacia, o custodiado NETO confessou fazer favores para facção 

criminosa local “CV”, inclusive como motorista, e o custodiado 

SIMÕES apenas informado que estava foragido do sistema 

penitenciário(...)’. Portanto, para a garantia da ordem pública, da 

instrução criminal e, ainda, da aplicação da lei penal, requer o 

Ministério Público a custódia cautelar. 
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Atenciosos à sustentação do promotor de justiça, Neto e Simões mostravam-se 

inconformados. Simões reclamou em voz baixa para a defensora pública: “A gente não 

tem direito de falar nada? – A mochila é minha!” 

O juiz passou a palavra para a defensora pública que fez o pedido da liberdade 

provisória argumentando que não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva 

previstos no art. 3125 do Código de Processo Penal. Ao final da sua arguição, a 

defensora solicitou a realização de exame pelo perito papiloscopista, pois não 

constavam na comunicação da prisão os laudos que determinavam se a substância 

apreendida era maconha e se a arma encontrada na mochila estaria funcionando. O juiz 

agradeceu à defensora pública e ordenou a secretária que finalizasse a gravação da 

audiência: “Obrigado, sem mais. Pode encerrar.” 

O promotor dirigiu- se ao juiz dizendo que desconhecia a competência do pedido 

da defensora ao juiz da custódia, pois entrariam na fase probatória, e os operadores 

entendem que esta competência é reservada ao juiz natural, ou seja, o juiz que irá 

realizar a instrução e julgamento do processo. A defensora pediu para que fosse 

realizado apenas um ofício ao juiz natural. O juiz respondeu que estava apenas 

consignando em ata e não oficiando o pedido, porque caberia ao juiz natural decidir 

sobre o pedido da defensora pública.  

Em seguida, direcionou-se para Neto e Simões e disse:  

 

Os senhores vão responder esse processo inicialmente presos. Os 

senhores não estão sendo julgados nem condenados. O processo de 

vocês vai ser analisado pelo juiz do processo principal e lá os 

senhores vão ter oportunidade de apresentar a sua versão. Nada 

impede que os senhores sejam soltos no curso do processo. Como 

também, na próxima audiência, vocês podem ser soltos se o juiz de lá 

assim entender. 

 

Neto estava chorando, inconformado, e fez um pedido ao juiz: “Posso falar 

informalmente?”. 

O juiz autorizou o pedido e Neto prosseguiu. Ele alegava que não conhecia 

Simões e que estava trabalhando. Fez referência a sua condenação anterior, mas disse 

                                                 
5 Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem 

econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando 

houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 

2011). 

Parágrafo único.  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de 

qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).                

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm#art282.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
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que cumpriu corretamente a progressão de regime e que estava há quase cinco anos 

“trabalhando de maneira honesta”. Disse para o juiz que poderia perguntar para Simões 

que ele confirmaria. O juiz, então, respondeu a ele: “Não é o momento de fazer sua 

defesa. A defensora já explicou. Vocês serão ouvidos por outro juiz que irá julgar o 

processo, e lá vocês poderão dizer o que aconteceu”. 

Simões aproveitou o momento de informalidade e reclamou das condições da 

Cadeia de Benfica, perguntando ao juiz se eles seriam transferidos. O juiz explicou que 

a Cadeia funcionava como triagem e que em breve eles seriam transferidos, depois ele 

virou para o guarda que estava na sala e ordenou: “Pode levar [os custodiados]!”.  

Enquanto levantavam, Simões, que estava mais tranquilo, tentou explicar a 

audiência para Neto: “Não adianta, eu te falei. Depois eu falo no outro [juiz]”. 

O agente penitenciário auxiliou os dois custodiados, retirando uma cadeira do 

caminho e os levou de volta para a unidade prisional. Após a saída dos custodiados, juiz 

e defensora se entreolharam e comentaram sobre o apelo do custodiado: 

 

DP: - Eu avisei que não era o momento.  

Juiz 6: - Eles reclamam se não deixam falar. 

DP: - Mas é bom para desabafar. 

 

Partindo de exemplos empíricos, como a audiência descrita acima, pretendo 

apresentar nesta primeira seção o ritual das audiências de custódia e, na segunda seção 

deste capítulo, responder a seguinte pergunta: Como as interações entre custodiados e 

juízes permitem analisar o papel desempenhado pelo custodiado na audiência?   

Geraldo (2013) analisa, no contexto francês, como as relações e interações 

assimétricas entre juristas e leigos dão sentido ao direito no curso de suas interações.  

Segundo o autor “a presença de pessoas que não conhecem nem o procedimento e nem 

o direito não as impede de interagir e de se compreenderem reciprocamente” 

(GERALDO, 2013, p.643).  

Em razão da reincidência, os dois custodiados tinham uma experiência anterior 

com o sistema de justiça criminal. No entanto, os dois se demonstraram surpresos com 

esse novo procedimento. Antes das audiências de custódia, o contato dos presos com os 

juízes era realizado durante a audiência criminal de instrução e julgamento. Na 

audiência descrita, os dois presos trouxeram esse conhecimento prévio para audiência 

de custódia. Os exemplos foram a pergunta indignada de Simões: “A gente não pode 
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falar nada?! – A mochila é minha!” E no segundo momento, a solicitação de Neto: 

“Posso falar informalmente?”. 

Neste sentido, utilizando o método de comparação por contraste (KANT DE 

LIMA, 2009), irei apresentar ao longo deste capítulo outras experiências de tratamento 

judicial às prisões em flagrantes. Na audiência acima descrita, o juiz, quando concedeu 

ao preso a oportunidade de falar sobre o que aconteceu durante sua prisão, realizou uma 

exceção, pois essa oportunidade geralmente é negada aos custodiados. No entanto, 

apesar do relato do custodiado, este não foi considerado para a decisão. Quase toda 

interação motivada pelos custodiados tem uma conotação negativa por parte dos 

operadores do direito. Na audiência acima descrita, exercer o direito de fala foi 

considerado por parte do juiz uma “reclamação”. Isto é, não significa reivindicar um 

direito, mas sim queixar-se da situação. Para a defensora que estava fazendo a defesa, o 

relato foi um “desabafo”. 

O princípio da oralidade, um dos norteadores da audiência de custódia, em tese, 

é visto como algo positivo no Direito. Na prática, funciona como algo que atrapalha o 

andamento da audiência. Luppetti Baptista (2007) identificou esta conotação negativa 

ao realizar sua pesquisa no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Para a autora, os 

operadores que lidam com a oralidade no cotidiano do seu trabalho associam à oralidade 

a algo que atrapalha o bom andamento do processo e que não tem, de fato, destinação 

útil. Para ela, o princípio da oralidade tem diversas representações, de acordo com o 

contexto no qual se materializa (LUPPETTI BAPTISTA, 2007). 

Nesse sentido, os custodiados não entendem porque não podem “falar sobre os 

fatos”, ou discutir as circunstâncias da prisão, uma vez que estão diante de uma 

autoridade judicial. Esta restrição é justificada pelos operadores por aquilo que é 

denominado por eles de “mérito”. Segundo um juiz, ao ser questionado como era o 

trabalho antes e depois da audiência de custódia, disse que a participação do custodiado 

não altera muita coisa na audiência. Para ele, “pouca coisa mudou. A única diferença 

[do plantão judiciário para audiência de custódia] é a presença da pessoa [presa]. Mas 

dificilmente mudo a decisão [do juiz do plantão].” 

 Dessa maneira, a interação do custodiado não é desejável e os operadores do 

direito não visam à compreensão dos custodiados sobre o ritual da audiência de 

custódia. Assim, a interação pode se tornar prejudicial ao custodiado, uma vez que seus 

relatos são desacreditados e as informações prestadas a respeito de suas condições 

pessoais podem ser usadas em seu desfavor.  



    

 

50 

 

 

1.1 - Preparando a audiência  
 

Após a prisão em flagrante e a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF) 

pelo delegado de polícia, as delegacias devem realizar a entrega da comunicação da 

prisão juntamente com o custodiado na CEAC no horário disponibilizado de 11h às 17h. 

Depois do recebimento da comunicação de prisão protocolada e assinada, esta 

comunicação é encaminhada ao chefe da Central de Custódia. Esse papel é 

desempenhado por um juiz que coordena as atividades dos seus colegas. Cabe a ele 

redistribuir as comunicações para as equipes de processamento que preparam o 

procedimento para a realização das audiências 

Essa equipe é composta por três pessoas que trabalham no cartório. Verifica-se o 

histórico penal, o registro da ocorrência, os depoimentos, o laudo prévio, a nota de 

culpa, a guia de recolhimento do preso, o ofício de encaminhamento do preso para a 

SEAP, o ofício de encaminhamento do preso da delegacia policial, o exame de corpo 

delito, e a foto de identificação no portal de segurança, tudo constando no APF. No caso 

de procedimento recebido do Plantão Noturno, verifica-se também a cópia do mandado 

de prisão ou o alvará de soltura prejudicado. 

Caso a documentação esteja completa, é realizada a autuação do APF pelo 

sistema de Distribuição e Controle de Processos (DCP), para cadastrar os “sujeitos” 

com os dados referentes à data da autuação, ao assunto segundo a classificação do CNJ, 

à tipicidade do crime, à classe segundo a classificação do CNJ, ao processo criminal, 

além de identificar se o réu é idoso, ou se há segredo de justiça, e por fim, a localização 

e o processamento.  

Depois de autuados, o processo é preparado com a colocação da capa. São 

coladas na capa a etiqueta de identificação e a identificação das partes. Em seguida, é 

realizada uma pesquisa processual no sistema DCP com o objetivo de levantar as 

informações referentes ao custodiado. Após a realização da pesquisa, e da autuação 

física e no sistema DCP, o processo é encaminhado ao chefe da CEAC, juntamente com 

o esclarecimento da Ficha de Antecedentes Criminais (FAC) e as informações da Vara 

de Execuções Penais (VEP) para os casos no quais já existe condenação anterior e que o 

custodiado já tenha cumprido algum tempo de prisão em virtude de outros processos. 

Ao fim do preparo do processo, a preparação das audiências é realizada. Elas são 

agendadas pelo sistema DCP e encaminhadas às respectivas salas de audiência. Nas 
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salas, os secretários que trabalham com os juízes chegam mais cedo para adiantar o 

trabalho do dia. Eles inserem as informações de identificação dos custodiados que estão 

disponíveis no APF no Sistema de Audiência de Custódia (SISTAC) e preparam os 

modelos de decisões referentes às audiências do dia. Durante a pesquisa de campo, um 

secretário me explicou que por trabalhar há muito tempo com os juízes, sabia qual seria 

a decisão em cada caso. O secretário fazia o rascunho da decisão com a fundamentação 

do direito e, quando estava em dúvida, deixava em caixa alta o tipo da decisão entre 

parênteses separado por uma barra: “(CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE 

EM PREVENTIVA / LIBERDADE PROVISÓRIA)”. Durante a audiência, o juiz 

excluía ou acrescentava algo a mais na decisão e imprimia para as partes assinarem a 

assentada.  

Esse conhecimento tácito e prático aprendido pelos secretários no cotidiano do 

trabalho faz parte de uma “ética” (KANT DE LIMA, 1995) comum às instituições de 

justiça. Em sua etnografia realizada sobre a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Roberto 

Kant de Lima descreve conhecimento prático como “aquele que só se aprende 

exercendo as funções policiais e agindo de acordo com a ética policial” (KANT DE 

LIMA, 1995, p. 74).    

Na Procuradoria de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, os assessores e analistas 

processuais descrevem esse trabalho como “pensar com a cabeça do outro” 

(BARÇANTE, 2015). Para Geraldo, os funcionários da justiça são fundamentais para o 

funcionamento da burocracia nessas instituições, “são estes funcionários que 

transformam todas as regras procedimentais abstratas em orientações práticas para o 

trabalho” (GERALDO, 2015, p. 135). 

A pauta com a relação das audiências do dia é liberada por volta de 12h30. 

Dentro da CEAC, por volta de 13h20 e 13h30, aos poucos, vão chegando os 

promotores, defensores e juízes. Como um ritual, assim que chegam, antes do início das 

audiências, todos eles circulam entre as salas e cumprimentam uns aos outros. 

A imagem abaixo apresenta a área interna da Cadeia de Benfica. O portão de 

entrada está identificado pelo quadrado laranja. Ao entrar na unidade, a comunicação da 

prisão deve ser entregue no cartório, identificado abaixo pelo círculo vermelho. A 

pessoa detida em flagrante é encaminhada para a unidade prisional, à direita da entrada, 

no círculo azul. A equipe da unidade prisional recebe o preso, apresentado pela polícia, 

e encaminha ao perito se o mesmo estiver presente na unidade. Em tese, quando a 

CEAC recebesse a comunicação da prisão e a documentação do preso, deveria 
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encaminhar a guia de recolhimento para a realização de exames. No entanto, é comum 

observar, durante as audiências de custódia, o juiz encaminhar o preso para realização 

de exame quando constatada alguma agressão.  

 

 

Figura 3: Área interna da Cadeia de Benfica 

Fonte: Google Maps - Acesso em dezembro de 2018. Editado pelo autor. 

 

Após a divulgação da pauta, a equipe da carceragem encaminha o preso para ser 

entrevistado pelo defensor público. No pátio externo, entre 12h50 e 13h20, os presos 

são retirados da unidade prisional (área azul) em grupos de 15 a 20 “custodiados”, todos 

algemados em dupla ou em trio. As algemas intercaladas entre os braços de dois ou 

mais presos reduz a mobilidade deles. Segundo os agentes penitenciários, é importante 

que os presos sejam algemados juntos, pois isso reduz as chances de fuga. Em fila, são 

colocados na carceragem (área amarela) onde aguardam as suas respectivas audiências. 

A cada “bonde”, termo utilizado pelos agentes penitenciários para se referir ao conjunto 

de presos algemados juntos, participam quatro agentes penitenciários. Um no início da 

fila e outro ao final, enquanto os outros dois os cercam pelas laterais da fila, 

resguardando de um lado o portão de entrada e do outro o cartório da CEAC.  

Em Benfica, a Defensoria Pública, por ter acesso à unidade prisional, conseguia 

entrevistar os presos em melhores condições que os advogados. No entanto, o defensor 

que realizava a entrevista não é necessariamente o mesmo defensor que realizava a 

audiência de custódia do mesmo custodiado. Para os advogados, não há esse espaço e 
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tempo suficiente para entrevista. Os advogados têm contato com seus clientes minutos 

antes da audiência ser iniciada e a entrevista era realizada em pé, no corredor, a poucos 

metros da sala de audiência.  

A CEAC dispunha de seis salas para a realização das audiências. A primeira no 

corredor de entrada com uma porta a esquerda. As outras cinco ficam na primeira curva 

a direita desse mesmo corredor, com um banheiro no final. Pouco antes da chegada dos 

magistrados e promotores, por volta de 13h, os funcionários da limpeza deixavam 

corredores e salas de audiência limpos.  

 

 

Figura 4: Representação das salas de audiência na Cadeia de Benfica 

Fonte: Autor – Planta elaborada em janeiro de 2019 

 

Na esquina onde os corredores entre a primeira e as demais salas se juntavam, 

localizado como “AP” na imagem acima, um agente penitenciário ficava responsável 

por coordenar, via rádio, o trabalho dos seus colegas que transportavam os custodiados 

que saiam da carceragem para as salas de audiências. Ele possuía um rascunho com a 

divisão do número de salas para os respectivos juízes do dia. A lista, redigida a mão, 

ficava em posse desse agente que organizava de chamada dos custodiados. Ele 

solicitava a outro agente penitenciário para trazer o custodiado “X” e, ao chegar ao 

corredor das salas de audiência, indicava para o guarda a respectiva sala onde 

aconteceria a audiência daquele custodiado. Ao término de cada audiência, o juiz ou 

secretário podia perguntar o nome do próximo custodiado a esse agente penitenciário e, 

de dentro da sala, o secretário, o juiz e o promotor separavam o respectivo processo para 

a audiência seguinte.  

As dimensões das salas não comportam todos os integrantes. Todas elas são 

interligadas por portas que ficam atrás da mesa onde sentam o juiz, promotor e 
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secretário. Alguns dos juízes e promotores utilizavam essa porta, e não os corredores, e 

atravessavam as salas no meio das audiências para se comunicarem com pessoas que 

estavam duas salas ao lado.  

Durante a pesquisa de campo, em algumas ocasiões, tive que realizar a 

observação das audiências em pé por falta de espaço. A sala número um, por exemplo, 

além da mesa onde ficam sentados, juiz, promotor e secretário, tem apenas uma cadeira 

para o defensor e outra para o preso. As demais salas contam com quatro cadeiras 

dispostas ao longo da mesa: duas do lado direito, onde sentam os defensores e 

advogados; uma de frente para o juiz, onde o custodiado fica sentado; outra do lado 

esquerdo. Quando são muitos advogados na mesma audiência, apenas aquele que faz a 

arguição se senta por conta da necessidade de fazer a manifestação no microfone, 

enquanto os demais advogados ficam em pé. O mesmo acontecia quando eram dois ou 

mais custodiados.   

 

1.2 - A audiência de custódia 

 

A rotina das audiências consiste na entrada do custodiado com as mãos 

algemadas na frente do corpo, cabeça baixa e acompanhado pelo guarda. Devido às 

circunstâncias da prisão em flagrante, a maioria dos custodiados chegam sujos, 

descalços e sem camisa, ou quando agredidos, com as roupas sujas de sangue. Durante a 

realização das audiências, os custodiados devem manter as mãos algemadas por debaixo 

da mesa a sua frente, sob pena de ser advertido pelo agente penitenciário, caso apoie os 

braços sobre a mesa. Em sua maioria, são jovens negros, com idade entre 18 e 25 anos, 

panorama já identificado por relatórios de pesquisa sobre as audiências de custódia 

(AZEVEDO; SINHORETTO; LIMA, 2018; LEMGRUBER, 2016; RIBEIRO; PRADO; 

MAIA, 2017).  

Após o início da audiência, o juiz passa a palavra para a manifestação do 

promotor de justiça. Usualmente, o promotor narra os fatos contidos no Auto de Prisão 

em Flagrante (APF) lavrado em sede policial e opina pela conversão da prisão flagrante 

em preventiva. Quando o Plantão Judiciário já analisou a legalidade do flagrante, a 

posição do MP é pela manutenção da preventiva, podendo, em alguns casos, opinar pela 

concessão da liberdade provisória. 

Em seguida, a palavra é dada ao defensor público, ou ao advogado, caso o réu 

esteja assistido por um. A manifestação da defesa é sempre pelo pedido da liberdade 
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provisória, e acompanha o MP quando esse também opina pela liberdade. A seguir, o 

juiz decide. Quando o flagrante é irregular, o magistrado pode decidir pelo relaxamento 

da prisão. Quando não estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, o juiz 

pode decidir pela concessão de liberdade provisória. E por fim, a depender da gravidade 

do delito, da ficha de antecedentes criminais e estando presentes os requisitos legais da 

prisão preventiva mencionada no art. 312 do Código de Processo Penal, o juiz pode 

converter a prisão em flagrante em preventiva, ou manter a prisão preventiva, caso o 

APF já tenha sido analisado pelo juiz de plantão. O referido artigo dispõe que:  

 

A prisão preventiva  

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver 

prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação 

dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

Parágrafo único.  A prisão preventiva também poderá ser decretada 

em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por 

força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Incluído pela Lei 

nº 12.403, de 2011). 

  

Sarmento (2016) apresenta uma discussão em torno dos requisitos da prisão 

preventiva e as mudanças trazidas pela Lei 12.403/11, a Lei das Cautelares. Para a 

autora, o relator do PL 4.208/2001, que deu origem a Lei das Medidas Cautelares, 

considerava necessário retirar as expressões “garantia da ordem pública” e “da ordem 

econômica” substituindo-as por “definições precisas das circunstâncias que a 

justificam”. No entanto, as expressões foram mantidas.  

Para a autora, mesmo com outras mudanças legislativas, e a ciência do relator do 

projeto de lei, não há interesse legislativo “em normalizar entendimentos acerca das 

garantias individuais”, deixando o direito referente à liberdade das pessoas ao arbítrio 

do julgador (SARMENTO, 2016, p. 55). Sarmento conclui que tal ambiguidade em 

torno do significado dessas expressões que justificam a prisão preventiva impede que 

critérios objetivos sejam implementados para limitar a interpretação do julgador, 

fazendo com que a prisão cautelar seja utilizada como instrumento para aplicação 

antecipada da pena (SARMENTO, 2016, p. 55).  

Em todas as audiências, a celeridade é zelada pelos juízes. Devido ao grande 

número de flagrantes, a rotina de realização das audiências de custódia é intensa. Entre 

alguns juízes, há uma representação de que o defensor “bom de audiência” é aquele que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm#art282.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
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fala pouco e é rápido em sua manifestação. Em uma das primeiras incursões ao campo, 

pude observar como a questão da celeridade das audiências afetava diretamente os 

custodiados.  

Era uma sexta-feira, por volta de 16h, e era nítido para todos que estavam na 

sala o desejo dos funcionários em acelerar as audiências. Era uma audiência de dois 

colombianos acusados de roubo de um aparelho celular. Quando a juíza 2 e a promotora 

conversavam entre elas sobre a decisão, um dos servidores que auxiliava a realização 

das audiências a interpelou de forma apressada e perguntou: “Excelência, tá preso ou tá 

solto?”. A juíza balançou com a cabeça, fazendo sinal de que continuariam presos. Esse 

servidor virou para os presos e disse: “Vocês estão presos, vamos embora!”. Por fim, 

policiais os conduziram para fora da sala.  

De 160 audiências de custódia observadas, em apenas um caso os advogados 

solicitaram “pela ordem” que as algemas fossem retiradas dos custodiados e o pedido 

foi deferido pelo juiz 6. O agente penitenciário que estava responsável pela guarda dos 

dois custodiados naquela audiência hesitou ao cumprir a ordem do juiz dizendo que ele 

estava sozinho e poderia colocar a segurança dos demais em risco, caso soltasse as mãos 

dos dois. Mesmo assim, o juiz concedeu o pedido da advogada. A justificativa para a 

manutenção do uso das algemas, segundo os registros das decisões dos juízes na 

custódia, é “em virtude da situação recente de flagrância, dimensões da sala de 

audiências, bem como pela necessidade de preservação da integridade física dos 

presentes”.  

Após a entrada dos custodiados e do respectivo processo em mãos, o juiz recebe 

um aviso do secretário que o sistema está pronto para iniciar a gravação audiovisual da 

audiência. A cada audiência, o secretário insere no computador um CD que irá gravar as 

imagens e o áudio do que for falado durante a audiência. Essa mídia será armazenada no 

cartório da CEAC. Depois que o juiz autoriza o secretário a dar o play na gravação, o 

juiz declara aberta a audiência. Descrevo abaixo três maneiras distintas de iniciar a 

audiência que pude identificar durante a pesquisa de campo.  

 

Juiz 5: A -“Audiência de Custódia do nacional [nome] procedimento 

nº XXXXX. Com a palavra o Ministério Público.” 

 

Na primeira forma, A, os custodiados não eram informados de seus direitos e o 

juiz não perguntava sobre eventual agressão no momento da prisão. Eram os secretários 
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que faziam as perguntas de qualificação para o custodiado e depois de qualificados o 

juiz iniciava a audiência. 

 

Juiz 2: B – “Você sofreu alguma agressão?”  

 

Aqui, as perguntas de qualificação também eram feitas pelos secretários e, caso 

o custodiado alegasse alguma agressão, era o momento de fazer o relato. Se não fosse o 

caso, o juiz apenas sinalizava para o promotor que iniciava a sua argumentação – “trata- 

se de Auto de Prisão em Flagrante em desfavor do custodiado...” – O promotor 

executava o papel formal dando início a audiência.   

 

Juiz 6: C – “Boa tarde, senhor [nome]. Isso aqui é uma audiência de 

custódia. E o que analisamos é necessidade da manutenção da prisão 

ou não. Eu não vou te perguntar sobre o crime. Eu vou fazer algumas 

perguntas sobre seus dados pessoais. E você não é obrigado a 

responder nada. Da mesma forma, o seu silêncio não pode ser usado 

contra você.  Entendido?”  

 

Na terceira forma, C, os custodiados eram informados minimamente de alguns 

dos seus direitos, como o direito de permanecer em silêncio, embora não entendessem a 

racionalidade desse anúncio feito pelo juiz, sempre de forma rápida e mecânica, 

deixando explicitar certa impaciência em ter que repetir o enunciado a cada início de 

audiência. 

As diferentes formas de anunciar o início da audiência servem para produzir 

ordem na sala em que ela irá ocorrer. Segundo Atkinson, quando examina as relações 

“formais e informais” nas ações sociais, a formalidade na produção da ordem tem como 

finalidade compartilhar a atenção em interações coletivas como o ritual de justiça 

(ATKINSON, 1982).  

No primeiro caso, a formalidade serve para identificar o custodiado e o número 

do processo para o registro audiovisual da audiência. No segundo caso, o juiz não segue 

uma orientação formal, mas orientação prática para tomar conhecimento de uma 

eventual agressão. Nesse caso, é o início da manifestação do promotor que marca a 

formalidade da audiência. No terceiro caso, o juiz cumpre com uma orientação formal, 

ele repete em todas as audiências o enunciado padrão, informando ao custodiado alguns 

de seus direitos.  
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Alguns trabalhos tem apontado o excesso de formalidade como um dos entraves 

na interação entre os jurisdicionados e os operadores do direito em diversos rituais da 

justiça (SINHORETTO, 2005) e consequentemente na audiência de custódia (RIBEIRO 

et al., 2017). No entanto, para Atkinson (1982) a formalidade também pode ensinar às 

pessoas as etapas do procedimento.  

Voltemos ao segundo caso, quando o juiz apenas perguntava sobre a agressão. 

As audiências de custódia ainda eram realizadas no Fórum da Capital, e eu estava nas 

primeiras incursões ao campo, havia assistido algumas audiências e lido algo sobre. Ao 

ouvir a leitura dos fatos narrados pelo promotor no APF, os custodiados reagiam, uns 

mais enérgicos que outros, justamente por não entender as etapas do procedimento. Era 

comum que alguns dissessem “não foi isso que aconteceu”, e se fazia necessária a 

intervenção do defensor para explicar ao custodiado que ele não estava sendo julgado. 

A confusão entre o trabalho a ser desempenhado pelo promotor e juiz era nítida, e eram 

mais frequentes com esse promotor que desempenhava o papel formal.  

Essa confusão entre os papéis dos órgãos responsáveis por acusar e julgar por 

parte do público alvo do serviço de justiça é também identificada pelos operadores do 

direito (SINHORETTO, 2005). Em levantamento encomendado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, pesquisadores (Azevedo et al. 2018) atribuem esse fato a uma 

atuação em unidade entre promotores e juízes:  

 

(...) não há como negar a existência de uma forte unidade entre 

magistrados e promotores, tanto na condução das audiências, como 

nas motivações decisórias (...) logo, os papéis de acusadores/fiscais e 

julgadores muitas vezes se confundem e complementam, nem sempre 

em favor da garantia de direitos ao custodiado (AZEVEDO et al., 

2018, p. 297). 

 

Nas audiências de custódia, quando os promotores assumem o papel central da 

condução da audiência acabam contribuindo para a incompreensão do ritual pelos 

custodiados. Diferentemente do estado de São Paulo (JESUS, 2016), no Rio de Janeiro, 

juízes e promotores sentam lado a lado, na parte mais elevada da mesa, contribuindo 

para a confusão dos papéis exercidos por cada ator. 

Após o término da audiência, cabe ao secretário do juiz de custódia da CEAC 

lançar no sistema de Distribuição de Controle e Processos (DCP) o tipo de decisão 

proferida na audiência. Essas decisões podem ser a conversão do flagrante em prisão 

preventiva, concessão da liberdade provisória mediante fiança, concessão da liberdade 
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provisória com medida cautelar, ratificação da prisão preventiva, concessão da 

liberdade provisória sem medida cautelar e, por fim, o relaxamento da prisão. Em caso 

de não realização da audiência, é lançada no DCP o motivo para o adiamento.  

1.3 - A interação entre custodiados e operadores  
 

No início de cada audiência, o juiz ou o secretário fazia as perguntas de 

qualificação do custodiado. Além de identificá-los, segundo o CNJ, as perguntas 

também têm por objetivo indicar as “condições pessoais do custodiado” e se o mesmo 

cumpre alguns requisitos para aplicação de medidas cautelares previstas no art. 3196 do 

Código de Processo Penal. Para os operadores, por exemplo, possuir residência e um 

trabalho fixo pode ensejar uma medida cautelar de recolhimento noturno. Na ausência 

desses requisitos, promotor e juiz podem entender que, nessa situação, o custodiado 

comprometeria a conveniência da instrução criminal e, para assegurar a aplicação da 

lei penal, as chances de a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva são 

maiores.  

O ideal é que os custodiados apresentem, por meio do defensor público ou do 

advogado, os documentos para comprovar o local de residência e do trabalho. No 

entanto, uma dificuldade observada para os custodiados que não são assistidos por 

advogados, refere-se ao curto tempo entre a prisão em flagrante e a audiência de 

custódia, o que dificulta o trabalho dos defensores públicos.  

                                                 
6 Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

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

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

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

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

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

III - Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao 

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

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

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

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

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

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

quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; (Incluído pela Lei nº 

12.403, de 2011).  

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

ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e 

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

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

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

12.403, de 2011). 
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Para uma defensora pública que atuava nas audiências de custódia, os advogados 

“só pegam os casos fáceis”, e, segundo ela, não seria necessário, pois os próprios 

defensores poderiam fazer aquele trabalho. Por outro lado, depois reconheceu que os 

defensores não tinham a mobilidade dos advogados para exercer o trabalho de 

“despachante”, ou seja, correr atrás dos documentos comprobatórios, como o 

comprovante de residência e de trabalho, para exercer a defesa.  

Esse momento de qualificação é extremamente importante, mesmo que as 

respostas dos custodiados estejam sob constante suspeição. Torna-se fundamental nos 

crimes cometidos sem violência, pois são os casos que têm maiores chances de ser 

concedida a liberdade provisória. Isto é, as condições pessoais serão levadas em conta 

apenas nos casos “mais fáceis”.  

As perguntas realizadas na qualificação atendem a distintas finalidades. A ordem 

realizada pelos operadores pode ser alterada, mas servem à mesma finalidade prática. 

No entanto, se num primeiro momento, os custodiados são avisados do seu direito de 

permanecer em silêncio, os propósitos das informações prestadas não são esclarecidos 

para eles. Menciono abaixo as perguntas de qualificação feitas pelo juiz ou pelo 

secretário no início de cada audiência. A primeira finalidade diz respeito à identificação 

do custodiado e do processo: 

 

- Qual o seu nome? 

- Confirma, por favor, sua data de nascimento? 

- Sabe o CPF ou RG de cabeça? 

- O sr. tem apelido?  

 

A segunda finalidade diz respeito ao que denominam como “assegurar a 

aplicação da lei penal”, fundamento jurídico que justifica uma prisão preventiva. A 

comprovação de residência fixa é importante, segundo os operadores, para avaliar as 

chances de fuga do custodiado. Numa eventual concessão de liberdade provisória, a 

comprovação de residência fixa é relevante para que o custodiado possa ser encontrado 

posteriormente para responder durante a instrução do processo: 

 

- Qual o seu endereço? 

- Nesse endereço informado, com que o sr. mora? 

 

A terceira diz respeito às condições familiares do custodiado. Essa moralidade 

familiar torna-se fundamental para avaliar, por exemplo, os casos em que as custodiadas 
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são mulheres. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF), garantiu, por meio de 

habeas corpus coletivo, que as mulheres gestantes e com filhos menos de 12 anos de 

idade teriam direito à prisão domiciliar: 

 

- Qual seu estado civil? 

- A sra. tem filhos? Quantos são e qual a idade deles? 

 

Assim como a residência fixa, o trabalho fixo comprovado com carteira assinada 

é uma condição favorável para aplicação de medidas cautelares: 

 

- Está trabalhando?  

- Qual a sua renda mensal? 

 

Outra finalidade observada tem a ver com a projeção de uma ação futura que, no 

primeiro momento, não se relaciona com a prisão em flagrante: “O Sr. tem alguma 

tatuagem?” – “Quantas são e em que parte do corpo?” Essa pergunta serve para a 

identificação dos corpos dos custodiados.  

 “Escolaridade?” – Relaciona-se com o direito à prisão especial para quem tem 

ensino superior. 

“Tem alguma dependência química?” – Essa pergunta é importante, pois para 

os operadores, o uso de drogas está relacionado à dependência. O contexto do uso 

também pode ser prejudicial ao custodiado. Além disso, quando alegam dependência e 

ganham o direito de responder ao processo em liberdade provisória, a indicação para 

tratamento nos centros CAPS é inserida como medida cautelar.  

“Faz uso de remédios controlados?” – Em caso de resposta positiva, há 

encaminhamento para SEAP prover medicação no presídio quando preso.  

E, por último, uma variável determinante para a decisão em audiência de 

custódia que se refere aos antecedentes criminais. Os antecedentes não são apenas as 

condenações com trânsito em julgado que caracterizam a reincidência, mas também 

anotações criminais, passagens pela infância e o conceito ad hoc de reincidência em 

audiência de custódia: 

  

- Já foi preso outras vezes?  

- Tem passagem pela infância? 

- Pelo o que? Qual artigo? 
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Em pesquisa em tribunais franceses, Geraldo analisa que as relações 

assimétricas entre juristas e leigos dão sentido ao Direito no curso de suas interações 

(GERALDO, 2013). Em Belo Horizonte, alguns pesquisadores identificaram que a 

“pouca interlocução entre juízes e custodiados se deve às perguntas feitas pelo juiz” 

(RIBEIRO; PRADO; MAIA, 2017).   

Para Drew e Heritage, “a conduta, em particular, é moldada por restrições e 

responsabilidades organizacionais que podem ser vagamente conhecidas ou 

inteiramente opacas para os participantes leigos (DREW; HERITAGE, 1992, p. 23)7.  

Portanto, uma vez que o membro institucional está voltado para suas finalidades 

institucionalizadas na prática cotidiana, este padrão de perguntas e respostas é próprio 

das interações institucionais e faz parte da atitude natural (SCHUTZ, 1979) dos 

operadores do direito. No entanto, o problema que toca às interações entre os 

operadores do direito e custodiados é a incompreensão da linguagem jurídica por parte 

dos custodiados.  

Geraldo (2015b) mostra como os juízes escolhem uma solução possível dentre 

outras para casos ordinários que se apresentam nas audiências civis nos tribunais 

franceses. Dentre as várias dimensões do conflito, Geraldo afirma que os juízes 

franceses procuram escolher a regra que irá provocar a menor intervenção possível no 

conflito (GERALDO, 2015b). Para isso, é preciso que as pessoas leigas conheçam as 

etapas do processo. A escolha da solução com menor interferência só é possível se o 

juiz ouvir as pessoas. Segundo Geraldo: 

 

Quando os litigantes não estão representados por um advogado, o juiz 

costumava usar frases padrão para explicar a eles os estágios e as 

consequências do processo. Estas frases padrão fornecem instruções 

práticas de como proceder durante e após a audiência. Duas situações 

ocorreram com frequência: o adiamento da audiência e do julgamento. 

A audiência é o único momento que os litigantes encontram o juiz, e 

por isso é importante explicar o que fazer a seguir (GERALDO, 

2015b, p. 70)8.  
 

                                                 
7 Tradução minha do trecho original: “(...) conduct, in particular, is shaped by organizational and 

professional constraints and accountabilities which may be only vaguely know or entirely opaque to lay 

participants” (DREW; HERITAGE, 1992, p. 23). 
8 Tradução minha do trecho original: “When the litigants were not represented by an attorney, the judge 

often would use stock phrases to explain to them the stages and consequences of the proceedings. These 

stock phrases provide practical instruction on how to proceed during and after the hearing. Two situations 

ocurred frequently: postponement of the hearing and the judment. The hearing is the only time that 

litigants meet the judge, and so it is importante to explain to do next” (GERALDO, 2015b, p. 70). 
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Nessa perspectiva, pretendo responder às seguintes perguntas: Como as poucas 

interações entre custodiados e juízes permitem analisar o papel desempenhado pelo 

custodiado na audiência de custódia? Os juízes orientam suas ações por regras jurídicas 

ou fazem juízo de valor sobre as informações obtidas pelas respostas dos custodiados no 

momento da qualificação? 

Alguns casos nos mostram que os custodiados não têm a compreensão do 

procedimento da audiência de custódia. E apesar dos custodiados responderem às 

perguntas de qualificação, as finalidades das informações prestadas por eles não são 

esclarecidas.  

Caso 1 – Marcelo foi preso supostamente por cometer um furto e o delegado que 

lavrou seu APF estabeleceu o pagamento de fiança em sede policial. Como não tinha 

dinheiro para pagar a fiança, Marcelo ficou preso por duas semanas até que foi 

apresentado na audiência de custódia.  

 

Juiz 6: - Nesse endereço informado, com quem o sr. mora? 

Marcelo: - Com minha esposa e meus filhos.  

Juiz 6: - Quantos são?  

Marcelo: - Três. 

[Perguntas sobre escolaridade, trabalho e renda] 

Juiz 6: - Tem alguma dependência química?  

Marcelo: - Sim. Uso maconha.  

Juiz 6: - Com que frequência? 

Marcelo: - Todo dia 

Juiz 6: -  Maconha todo dia com três filhos dentro de casa? 

Marcelo: - Ehhh... sim. [com voz e cabeça baixa] 

Juiz 6: - Ah, que beleza, hein!  [Em tom irônico] 

 

A audiência prosseguiu, o MP alegou que apesar da primariedade do acusado, 

ele respondia a dois processos por furto na mesma comarca. A defensora pública 

solicitou o relaxamento da prisão por conta do excesso de prazo que ficou detido sem a 

apresentação na audiência de custódia (duas semanas). Disse que o custodiado não tinha 

sentença condenatória com trânsito em julgado e que deveria ser aplicado o princípio da 

presunção de inocência. Por fim, o delegado que lavrou o APF já tinha demonstrado que 

o custodiado poderia responder em liberdade, uma vez que já tinha estabelecido o 

pagamento de fiança em sede policial e o custodiado teria ficado preso por duas 

semanas devido a sua hipossuficiência financeira. O juiz não reconheceu a ilegalidade 

do excesso de prazo sem a apresentação na audiência de custódia, mas decidiu soltar o 

custodiado mediante a aplicação de medidas cautelares de comparecimento em juízo, 

recolhimento noturno e proibição de ausentar-se da comarca. Segundo o juiz, ele não 
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teria tido acesso a FAC do custodiado, e, portanto, deveria presumir sua inocência: 

“Você só está saindo, porque eu não consegui ver seus antecedentes”.  

Ao final da audiência, quando o custodiado saiu da sala, a defensora dirigiu-se 

ao juiz e disse: “Quando ele falou que era usuário e você falou das crianças, eu pensei:  

já era!”. A defensora pública parecia estar assustada. Ela disse que não sabia se o 

custodiado estava olhando para ela ou para o juiz: “Ele ficou olhando com uma cara”. 

Em seguida, o juiz respondeu: “Acha que eu tenho medo de cara de bandido? Pode 

ficar olhando, não estou nem aí”.  

Apesar de ter algumas passagens na polícia, o custodiado não tinha 

conhecimento da audiência de custódia. Ao responder às perguntas de qualificação, 

Marcelo não associou às possíveis finalidades das informações que ele prestava e o uso 

que o juiz poderia fazer com aquelas informações. Como alegado pela defensora pública 

ao final da audiência, ele correu o risco de ficar preso preventivamente, por conta dos 

seus antecedentes, mas também pela valorização moral que o juiz fez do contexto de 

uso de maconha e paternidade.  

Por outro lado, o juiz fazia essas perguntas várias vezes por dia. Nos termos de 

Schutz (1979), o juiz tinha consciência da sequência de perguntas que seriam feitas e a 

intenção dos possíveis usos a partir da potencial resposta do custodiado. Essa 

construção racional não é explicada antes das audiências para os custodiados. Nesse 

caso, o juiz associou o consumo da maconha com uma moralidade familiar desse uso 

ser feito na presença dos filhos. Esse contexto do consumo de drogas pode ser 

considerado imoral, mas não é ilegal.    

Para Baudoin Dupret, a intenção:  

 

(...) é induzida a partir de circunstâncias e de dados interacionais 

concretos e não se deduzem necessariamente de tratados teóricos. Em 

matéria de intenção como em outras, não são as representações sobre 

a natureza profunda da consciência que são usadas, mas a orientação 

prática e concreta das pessoas para um resultado igualmente prático e 

concreto, em uma situação interacional inscrita em um quadro 

judiciário e a partir de discursos e relatos nas quais cada protagonista 

pretende tirar certo número de inferências. Estas se operam a partir de 

um jogo de congruência e incoerência entre a tipificação considerada 

como normal e o relato dos fatos. Cada protagonista se compromete a 

produzir um sentido da normalidade e um relato onde os fatos se 

alinham a esta normalidade ou se diferenciam dela. O que nós 

acabamos de dizer vale também para o caso do acusado no caso dos 

outros protagonistas: vítima, testemunha, substituto, todos tendem a 

produzir um relato articulando o caráter intencional ou não intencional 

da ação e as inferências podendo decorrer disto. Sem entrar em 
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detalhes, nós propomos abaixo alguns trechos-tipos permitindo de 

recapitular algumas variações sobre a intenção em ação (DUPRET, 

2010, p. 131).  

Uma situação recorrente e prática são os casos de prisão em flagrante por tráfico 

de drogas. Se a defesa for alegar que a droga era para consumo próprio, o custodiado 

precisa responder no momento da qualificação que é dependente químico e mencionar a 

droga que foi apreendida. Caso essa associação não seja realizada durante a 

qualificação, os promotores argumentam que a única finalidade da droga era o 

comércio.  

No segundo caso, Thomaz era um senhor que aparentava ter uns 50 anos de 

idade. Ele foi preso pelo crime de receptação. O custodiado era primário e tinha bons 

antecedentes, o crime que teria cometido foi sem violência ou grave ameaça. Numa 

escala de gravidade, o crime de receptação era menos gravoso e o custodiado tinha 

grandes chances de ser solto: 

 

Juiz 6: - Trabalha?  

Thomaz: - Sim  

Juiz 6: - O que você faz?  

Thomaz 6: - Sou motorista.  

Juiz 6: - Faz uso de remédios controlados?  

Thomaz: - Sim. Tenho epilepsia e faço tratamento.  

 

Quando terminaram de qualificar o custodiado, o juiz passou a palavra para o 

promotor. Ele, que no momento da qualificação mexia em seu telefone celular, 

parecendo estar desatento, iniciou sua argumentação: “Antes de iniciar, salta os olhos o 

acusado dizer que tem epilepsia e ser motorista”. 

O juiz interveio: “Ele faz tratamento”. 

O promotor disse: “Ah, sim” – e seguiu com sua manifestação. Ele alegou que o 

crime era sem violência e grave ameaça, o custodiado tinha bons antecedentes e, 

portanto, solicitava a liberdade provisória. A defensora pública ratificou o 

posicionamento do MP. O promotor, constrangido pela intervenção do juiz, disse: 

“Achei que ele estava mentindo, eu não sabia que podia dirigir”.  

Na maioria das vezes, os custodiados não entendem o ritual das audiências de 

custódia. Seja qual for o resultado da audiência, diante da possibilidade de liberdade ou 

manutenção da prisão, os defensores públicos tentam explicar ao custodiado o que ele 

deve fazer para cumprir com as medidas cautelares, ou explicar a finalidade das 
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audiências, quando querem fazer sua defesa em torno do “mérito da prisão” no 

momento da audiência.  

A expectativa do Conselho Nacional de Justiça era de promover uma 

sensibilização nos operadores ao terem que decidir diante da pessoa e não apenas pela 

comunicação do flagrante. No entanto, esse contato pode reforçar um preconceito 

existente na sociedade. A interação do custodiado não é desejável e ela se destina às 

finalidades institucionais. Segundo o juiz 6, os custodiados: “Não prestam atenção, não 

registram, não conseguem entender o que a gente tá falando”. 

1.4 - Os relatos de agressão  
 

Com a rápida apresentação do custodiado, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

tinha como um dos objetivos enunciados para a audiência de custódia verificar 

eventuais abusos e tortura cometidos contra os custodiados no momento da prisão em 

flagrante. Segundo a Resolução 213/2015: 

 

A condução imediata da pessoa presa à autoridade judicial é o meio 

mais eficaz para prevenir e reprimir a prática de tortura no momento 

da prisão, assegurando, portanto, o direito à integridade física e 

psicológica das pessoas submetidas à custódia estatal, previsto no art. 

5.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos e no art. 2.1 da 

Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2015) 

 

Portanto, seria na audiência de custódia o momento dos custodiados relatarem 

eventuais abusos sofridos no momento da prisão. No entanto, a audiência não funciona 

para supervisionar o trabalho policial de apreender pessoas. Produzindo, por outro lado, 

uma política de ocultamento de eventuais abusos cometidos durante as prisões por 

policiais. 

Como já mencionado, a atividade policial é vista com desconfiança pelas 

instâncias judiciais brasileiras. Por outro lado, essa desconfiança explicita a 

desarticulação do trabalho policial junto dos promotores e procuradores do Ministério 

Público (GERALDO; BARÇANTE, 2017). Para Vivian Paes, apesar dos 

“procedimentos policiais estarem entranhados nos processos, há um “sistema de 

segurança e de justiça” que considera a polícia uma instituição separada do judiciário” 

(PAES, 2013,). Essa desarticulação dos serviços de justiça é uma característica das 

nossas instituições de justiça e polícia (COELHO, 1986; KANT DE LIMA, 1995; 
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PAES; RIBEIRO, 2014; VARGAS; RODRIGUES, 2011). Portanto, a eventual 

supervisão do trabalho policial que a audiência de custódia poderia realizar esbarra 

nestas características. Tal atividade de supervisão só pode ser exercida pela 

corregedoria das instituições policiais, assim, o sistema de justiça criminal fiscaliza e 

não supervisiona o sistema de segurança pública, procurando por erros e culpados.  

Com este tópico, tenho como objetivo propor reflexões sobre os limites desta 

finalidade em audiência de custódia. A agressão policial tem tido diversos tratamentos 

pelos sujeitos. As ONGs de Direitos Humanos e alguns estudos que denunciam a 

violência policial, os operadores do direito e os custodiados orientam suas ações por 

regras distintas quando abordada a questão da violência policial. Descrevo abaixo uma 

audiência que exemplifica as distintas noções sobre a agressão policial.  

Leonardo e seu amigo foram presos em flagrante na praia da Macumba, no 

Recreio dos Bandeirantes, pela suposta prática do crime de tráfico e associação para o 

tráfico. No início da audiência, o custodiado Leonardo respondeu que não havia sido 

agredido no momento de sua prisão. O MP pediu a conversão da prisão em flagrante em 

preventiva. O defensor pleiteou a concessão da liberdade provisória. O juiz atendeu ao 

pedido da defesa.  

Durante a audiência, o custodiado parecia estar sob efeito de entorpecentes. Ele 

gesticulava muito e sua fala era desconexa. Um estudante que observava a audiência ao 

meu lado afirmou: “Esse aí é nóia!” 

Durante a manifestação do defensor público, o custodiado interrompeu uma vez, 

e foi repreendido veementemente: “Fica quieto e deixa que eu faço meu trabalho!” 

Quando o juiz explicava para o custodiado as medidas cautelares e a indicação 

para tratamento médico no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o custodiado sorria 

e fazia graça da situação, sendo, então, advertido pelo juiz: “Só escuta e faz o que estou 

mandando. Fica esperto! Você vai cavar a sua sepultura!”.  

Enquanto o juiz esperava o secretário terminar a assentada para poder imprimir e 

colher as assinaturas das partes, o defensor público explicava para o custodiado a 

importância do cumprimento das medidas cautelares para que não fosse preso durante o 

processo. Nesse momento, o defensor público viu uma queimadura provocada por um 

cigarro na mão direita do custodiado e exclamou: “Excelência! Olha isso!” [apontando 

a mão do custodiado para que o juiz pudesse ver] 

O juiz respondeu: “Doutor, foi perguntado se ele foi agredido e ele disse que 

não. Só não estou batendo tambor ainda”. 
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Todos na sala ficaram assustados com o tom da voz de ambos, e clima ficou 

tenso entre o defensor e o juiz. O defensor pediu autorização ao custodiado para tirar 

foto da mão dele.  

 

Defensor – O que foi isso? 

Leonardo – Ele apagou o cigarro na minha mão.  

Juiz 2 – Cigarro de maconha? 

Leonardo – Não, cigarro normal. 

Leonardo – ele foi apagando assim, ó. [ fazendo sinal com a mão 

esquerda] 

 

O diálogo seguiu entre juiz, defensor e custodiado. À medida que o custodiado 

respondia, o juiz reduzia a termo para o secretário que ia preenchendo a ata que assim 

ficou registrada: 

 

No término da assentada, pelo Def. Público foi visualizado na mão 

direita do custodiado marcas de queimaduras de cigarros. Indagado 

pelo Defensor, disse o custodiado que o policial que o abordou tomou 

o cigarro que fumava, cigarro normal, apagando-o na palma de sua 

mão de pouquinho em pouquinho. Informa que o policial era calvo e 

tinha uma barba baixa, era branco, forte e de estatura mediana, tendo 

ido este à delegacia quando da lavratura do R.O. Alega que este 

policial se fazia acompanhar por outro policial, também calvo, sem 

barba, branco, um pouco mais alto que o primeiro policial, que este 

segundo policial nada fez em relação a torturar o custodiado, que este 

segundo policial não viu o primeiro apagando o cigarro na palma da 

mão do custodiado. Expeça-se ofício à Primeira Central da Inquéritos 

para a apuração das alegadas queimaduras sofridas. Expeça-se ofício à 

Comissão de Direitos Humanos da ALERJ (Ata da audiência de 

custódia, 2017). 

 

Jesus (2016) afirma que, ao tratarem da violência policial nas audiências de 

custódia em São Paulo, os operadores do direito concebem o ato da agressão policial 

justificável por uma eventual desavença pessoal e particular do policial com o 

custodiado. Esta concepção, segundo a autora, não associa a violência policial a uma 

violência institucional “afastando o entendimento de que o uso da violência pode ter 

ocorrido, por exemplo, de forma arbitrária pelo policial” (JESUS, 2016, p. 143). 

Segundo o Mapa de Implantação das audiências de custódia, organizado pelo 

CNJ, os dados informados pelo TJRJ afirmam que foram realizadas 8.559 (oito mil e 

quinhentos e cinquenta e nove) audiências de custódia no período entre 18 de setembro 

de 2015 a 30 de junho de 2017, no Rio de Janeiro. Dentre os números do TJRJ, foram 
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registradas apenas 111 alegações de violência no ato da prisão. O percentual não passa 

de 1%9. 

 No levantamento realizado pela equipe do CESEC, cerca de um terço dos 

custodiados relataram ter sofrido algum tipo de agressão, dentre eles, um quarto possuía 

marcas visíveis das agressões sofridas (LEMGRUBER, 2016).  

O Instituto Conectas Direitos Humanos divulgou um relatório que apontava o 

desinteresse dos membros da magistratura e do Ministério Público na apuração de 

violência e maus tratos nas audiências de custódia realizadas na cidade de São Paulo. A 

pesquisa identificou um encaminhamento protocolar aos casos de tortura devido aos 

ferimentos visíveis dos custodiados e ao fato da audiência estar sendo filmada 

(CUSTÓDIO; CALDERONI; APOLINÁRIO, 2017). 

No Relatório da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que 

sistematizou 6.374 (seis mil trezentos e setenta e quatro) questionários preenchidos 

pelos defensores públicos, 2.107 (dois mil cento e sete) pessoas presas em flagrante 

relataram ter sofrido algum tipo de agressão. Esse número representa 35,9% dos casos 

atendidos pela Defensoria Pública10.  

A partir da análise de dois casos classificados como “autos de resistência” que 

conseguiram transformar o ato de agressão policial em atos de violência, Eilbaum e 

Medeiros (2015) propõem uma reflexão sobre os possíveis significados da categoria 

“violência policial”. Para as autoras, esta categoria adquire significados em contextos 

locais.  

 

A demanda de justiça por esses casos (que resistem à classificação 

rotineira de “autos de resistência”, ou que, pelo perfil das vítimas, não 

se encaixam nela, e são transformadas em “homicídios” e, portanto, 

em mortes ilegítimas) e a eventual crítica da atuação violenta da 

polícia em outros casos não se traduzem em uma demanda universal 

de direitos que permita desnaturalizar a violência policial como forma 

válida ou legítima de agir em certos conflitos e/ ou com certas 

pessoas (EILBAUM; MEDEIROS, 2015, p. 416). 
  

Neste sentido, os eventuais abusos e truculência da ação policial são 

frequentemente associados à formação policial. O antropólogo Kant de Lima aponta o 

                                                 
9 Mapa de Implantação de audiência de custódia do Conselho Nacional de Justiça: Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia/mapa-da-implantacao-

da-audiencia-de-custodia-no-brasil. Acesso em: 14 de jan. de 19 
10 Relatório 2º ano das audiências de custódia no Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://www.defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/c2f0263c194e4f67a218c75cfc9cf67e.pdf. Acesso em: 

14 de jan. de 19. 

http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil
http://www.defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/c2f0263c194e4f67a218c75cfc9cf67e.pdf
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que consideramos como “despreparo, é na verdade, um preparo informado por valores e 

ideologia diferentes daqueles que informam explicitamente o nosso julgamento” (2009, 

p. 236).  

Para além da divergência dos números e diferentes metodologias adotadas, a 

abordagem que apresento a seguir não tem por objetivo denunciar a violência 

institucional cometida contra as pessoas presas em flagrante. Num primeiro momento, 

apresento a descrição de audiências em que eram visíveis as agressões sofridas pelos 

custodiados, mas que eram naturalizadas. Em alguns casos, quando questionados pelo 

Ministério Público, os custodiados não manifestavam o desejo em representar uma ação 

penal contra quem tenha o agredido. Pude identificar o receio de fazer a denúncia por 

medo de uma retaliação, em especial nos casos em que os agressores eram policiais 

militares, mas também uma interpretação sobre a conduta do operador que o agrediu 

como parte do jogo, algo “normal” que “acontece”.  

Por outro lado, algumas situações de agressão foram descritas pelos custodiados, 

mas se não houvesse marcas visíveis, os operadores não consideravam como agressão. 

Nesse sentido, Luís Roberto Cardoso de Oliveira (2008) analisa os sentidos das 

agressões físicas e a dimensão moral dos conflitos. O autor levanta o questionamento se 

apenas a agressão física seria considerada uma violência, ou se para ser considerado um 

ato de violência teria que estar acompanhado de um componente moral. Segundo o 

autor, a questão moral dos conflitos, de difícil análise da materialidade, seria o ponto 

central na administração dos conflitos por parte do poder judiciário (OLIVEIRA, 2008). 

Enquanto os operadores do direito se orientam pela materialidade da agressão, 

ou seja, querem saber se a agressão resultou em marcas e lesões que possam ser 

comprovadas por laudo médico, os custodiados se orientam por outras regras que não 

somente a materialidade da lesão, ainda que ela exista. 

 

 Os casos 

 

Henrique, de 19 anos, teria entrado na casa de um ex-policial militar. O dono da 

casa teria ouvido um barulho dentro do imóvel e detido o jovem. Na delegacia, sua 

prisão foi enquadrada pelo tipo penal roubo. A legalidade foi ratificada pelo delegado 

quando lavrou o APF. Em seguida, este documento foi analisado pelo juiz que estava no 

plantão judiciário, e a prisão em flagrante havia sido convertida em prisão preventiva. 

Quando Henrique chegou à audiência de custódia, estava com o olho direito bastante 
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roxo. O ex-PM, dono da casa, teria dado uma coronhada no momento da prisão. Como a 

lesão havia deixado uma marca bastante visível, antes de iniciar sua argumentação, a 

promotora perguntou:  

 

MP – O que houve com o seu olho? 

Henrique – O policial, dono da casa, me deu uma coronhada. 

MP – Você quer que ele responda pela agressão? 

Henrique – Não [enquanto balançava a cabeça negativamente], quem 

está errado sou eu.  

 

No segundo caso, Paulo tinha sido preso, junto com outros dois colegas, por 

supostamente integrar uma organização criminosa11. Ele entrou na sala de audiência 

pulando em um só pé. No outro, que estava suspenso, havia um curativo com uma 

grande mancha de sangue. Quando questionado se havia sofrido alguma agressão, ele 

respondeu que não. A promotora perguntou o que teria acontecido com o pé, pois havia 

ocorrido uma troca de tiros com os policiais militares no momento da prisão em 

flagrante. 

 

MP: - No momento da prisão, você foi agredido pelos policiais 

militares?  

Paulo: - Não 

MP: - Você entrou pulando. O que aconteceu com seu pé?  

Paulo: - Ah, foi um tiro. O policial errou o tiro e acertou meu pé. 

 

Em outro caso, o mesmo ato de agressão policial – um tiro no pé –, mas uma 

reação diferente do custodiado. Para ele, o fato de estar rendido era o que valorava a 

atuação do policial: “eu já estava rendido, e ele me deu um tiro no pé!”.  

José, por sua vez, tinha sido preso pela suposta prática do crime de tráfico de 

drogas. Era um rapaz pequeno e estava sem camisa quando a audiência começou. 

Segundo José, o policial militar responsável pela sua prisão teria dado um tapa em seu 

rosto e quebrado duas vassouras no seu braço. 

 

Juiz 2: - Você foi agredido quando foi preso? 

José: - Sim 

Juiz 2: - O que aconteceu?  

José: - O policial me deu um tapa na cara, e quebrou duas vassouras 

no meu braço. [Levantando o braço direito, com as mãos algemadas] 

                                                 
11 Posse Ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito e Outros (Art. 16 - Lei 10.826/03), caput e § ú, 

inciso IV; Ameaça (Art. 147 - CP), caput; Resistência (Art. 329 - CP), caput E Corrupção de Menores - 

Eca (Lei 8.069/90 - Art. 244 B) N/F Concurso Material (Art. 69 - Cp). 
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Juiz 2: - E você consegue identificar esse policial? Sabe o nome? 

José: - Não sei o nome. Ele era branco e careca.  

Juiz 2: - Ficou alguma marca? 

José: - Não 

Juiz 2: - Você é o super-homem, né?! – Quebraram duas vassouras no 

seu braço e não ficou nenhuma marca? 

José: - Não 

 

A tradição cartorial, que orienta as ações dos operadores do direito, não 

reconhece os relatos e a aparente imaterialidade de algumas agressões. Por outro lado, 

os que se sentem moralmente ofendidos e têm o desejo de fazer a denúncia esbarram na 

ausência de materialidade das agressões para poderem seguir com ela. Assim, os relatos 

das agressões são desacreditados por boa parte dos operadores do direito.  

Em outra situação, o custodiado chegou muito machucado, com os olhos roxos e 

os dentes quebrados. Ele alegou que teria sido fotografado pelos policiais militares e sua 

foto teria sido divulgada em um grupo dos policiais no aplicativo Whatsapp. A 

promotora questionou sobre a agressão e ele não quis falar mais nada por medo de 

represália dos policiais. Ao final da audiência, quando o custodiado estava saindo da 

sala, o juiz comentou: “esse aí fez alguma coisa com os policiais” para justificar a 

agressão. 

Michel Misse, ao tratar sobre a acumulação social da violência no Rio de 

Janeiro, afirma que:  

 

É muito comum no Brasil que a lei não seja seguida em certos e 

variados casos, e como seus contextos produzem às vezes formas que 

padronizam práticas extra-legais relativamente legítimas, não faz 

sentido encerrar a construção social do crime apenas no processo de 

criminalização, aceitando seus termos codificados pelo direito 

positivo vigente. É preciso ir além e reconhecer as formas concretas 

pelas quais as práticas e suas representações sociais combinam, em 

cada caso, processos de acusação e justificação, criminação e des-

criminação, incriminação e discriminação que, fora ou dentro do 

Estado, mantêm-se relativamente autônomos frente à lei codificada e 

em permanente tensão com ela (MISSE, 2008, p. 379). 

 

No primeiro caso, na ação de Henrique, quando ele narra que decidiu que não 

iria fazer a denúncia do ex-policial pela coronhada que sofreu, pois era ele quem estaria 

“errado”, uma hipótese viável para compreender essa atitude seria a da sujeição 

criminal (MISSE, 2008, 2010a): 

 

A sujeição criminal é mais que o estigma, pois não se refere apenas 

aos rótulos, à identidade social desacreditada, à incorporação de 
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papéis e de carreiras pelo criminoso (...). Ela realiza a fusão plena do 

evento com seu ator, ainda que esse evento seja apenas potencial e que 

efetivamente não tenha se realizado. É todo um processo de 

subjetivação que segue seu curso nessa internalização do crime no 

sujeito que o suporta e que o carregará como um “espírito” que lhe 

tomou o corpo e a alma (MISSE, 2008, p. 380).   

 

A naturalização de diversos níveis de violência por parte dos custodiados nos 

mostra como pano de fundo a internalização do discurso punitivista que marca a 

desigualdade social como “bandido bom é bandido morto” – ou que “vagabundo 

merece apanhar”. Segundo Misse (2008), a “pessoa de bem” ou “acima de qualquer 

suspeita é a contraparte necessária da sujeição criminal”. 

Em decorrência desse processo de sujeição por parte dos custodiados, pude 

observar em outros casos a resposta destes quando questionados sobre eventuais 

agressões no momento da prisão: “Nada de demais, só tapa na cara”. Em outros 

contextos, um “tapa na cara” pode ser interpretado como uma forma de “esculachar” 

(PIRES, 2011) outra pessoa. Segundo Pires (2011), o “esculacho” é uma categoria 

nativa referente à forma autoritária de tratamento dos conflitos. Esta prática, associada 

aos vigilantes, fere a ética inserida numa moralidade comum à dinâmica do comércio 

informal de vendedores ambulantes nos trens da Supervia no Rio de Janeiro (PIRES 

2011). Assim, o objetivo de quem desfere um tapa na cara é ferir a moral e a honra de 

outra pessoa. No entanto, alguns custodiados não se sentiam ofendidos, ou seja, 

consideram este tipo de agressão “nada demais”. 

Portanto, a partir da observação direta das audiências de custódia, pude 

identificar que para alguns custodiados a agressão e o esculacho fazem parte do jogo. 

Esta naturalização por custodiados e operadores decorre da supressão de direitos civis 

fundamentais “para a garantia da ordem republicana e a garantia da igualdade jurídica” 

(KANT DE LIMA, 2004, p. 49). Para Kant de Lima (2004), sem a garantia da igualdade 

jurídica, não há como tornar possível a compreensão contemporânea dos Direitos 

Humanos.  

Se para a sociedade os Direitos Humanos não possuem boa compreensão sobre o 

seu significado, parte desses custodiados entendem que se forem pegos, vale tudo: um 

tiro no pé, uma coronhada, ou apagar o cigarro na palma mão. Essas e outras agressões 

podem não ser percebidas como atos de violência. Nesse sentido, podemos compreender 

como determinados custodiados entendem a agressão policial como algo “normal”, que 

“acontece”.  
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Por outro lado, os custodiados que possuem a materialidade, ou seja, as marcas 

das agressões em seus corpos e decidem ir adiante com a denúncia sabem que esta “não 

vai dar em nada”, baseados na sua experiência (SCHUTZ, 1979). Da mesma forma, os 

operadores orientam suas ações a partir da materialidade das agressões. Quando a 

materialidade das agressões não é visível, os relatos são desacreditados pelos 

operadores. Além disso, fazer “alguma coisa com os policiais” pode ser acionado como 

uma justificativa pelos operadores para a violência policial.   

* 

Neste capítulo, busquei demonstrar que a participação do custodiado na 

audiência de custódia não visa a sua compreensão desse ritual de justiça. Apresentando 

as interações entre os custodiados e os operadores, busquei demonstrar o significado das 

decisões jurídicas para os seus membros. Os custodiados são ouvidos apenas para a 

produção dos registros no limite do que foi perguntado durante a audiência de custódia. 

Por parte dos operadores, não há uma revisão das condições nas quais a prisão em 

flagrante foi efetuada, muito menos uma preocupação destes com as garantias de 

direitos dos custodiados. Por outro lado, deve-se considerar ao menos a possibilidade 

dos custodiados que naturalizam a violência policial não verem a Justiça, e 

consequentemente a audiência de custódia, como forma ou lugar adequado para a 

administração dos seus conflitos. 
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CAPITULO 2 – ENTRE ARBITRARIEDADES E “OPORTUNIDADES”; 

(DES)ORGANIZANDO O SERVIÇO DE JUSTIÇA 
 

2.1 - O mérito da prisão e o mérito do processo  

 

A Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça que regulamenta a 

criação das audiências de custódia prevê no seu Art. 8º as atribuições dos juízes durante 

a audiência. Como mencionado, um juiz interlocutor da pesquisa disse que cada 

magistrado “conduz a audiência de uma maneira”. De fato, as diferenças são muitas, 

mas algo que é unânime entre os magistrados refere–se à questão do mérito. A 

resolução prevê que o juiz deve: “V - Indagar sobre as circunstâncias de sua prisão ou 

apreensão”, mas também “VIII - abster-se de formular perguntas com finalidade de 

produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do Auto de 

Prisão em Flagrante”.  

Na prática, essa questão é muito comum quando os custodiados tentam, em vão, 

interromper o andamento da audiência para falar em sua defesa, ou quando estão 

relatando um episódio de agressão. Como toda narrativa, é natural que ao contar uma 

história, as pessoas identifiquem o local e o que estavam fazendo para que a pessoa 

entenda o contexto. Da mesma forma, quando os custodiados afirmam que sofreram 

algum tipo de agressão, é comum que eles comecem a contextualizar, por exemplo: “Eu 

estava na rua tal, com meus amigos, aí os policiais chegaram”.  

Essa introdução é veementemente reprendida pelos juízes, que dizem que só 

querem saber o que aconteceu: “Você não pode falar sobre isso agora, eu quero saber o 

que aconteceu, o que ele fez?”. 

 

Custodiado: - Ele me deu um soco. 

Juiz: - Onde? 

Custodiado: - Aqui, no rosto. 

Juiz: - E você consegue identificar o policial que te agrediu? Foram 

os mesmos que te levaram na delegacia? 

 

O que orienta os operadores para restringir a fala dos custodiados sobre o que 

aconteceu diz respeito ao “mérito dos fatos”. Esta não é uma competência do juiz da 

custódia, e entrar no “mérito da ação penal” poderia constituir uma violação do 

“princípio do juiz natural”.  
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§ 1º Após a oitiva da pessoa presa em flagrante delito, o juiz deferirá 

ao Ministério Público e à defesa técnica, nesta ordem, perguntas 

compatíveis com a natureza do ato, devendo indeferir as perguntas 

relativas ao mérito dos fatos que possam constituir eventual 

imputação, permitindo-lhes, em seguida, requerer (Resolução 

213/2015, Conselho Nacional de Justiça). 

 

Os custodiados geralmente ficam indignados por não poderem falar sobre o que 

aconteceu. Se a Resolução pretendia proteger os custodiados de uma eventual 

imputação do crime, o que ocorre é que eles chegam com a imputação realizada pelo 

APF, e os promotores e juízes se valem da conduta nele descrita para justificar a 

decisão.   

Discutir sobre as circunstâncias da prisão tem relação estrita com a legalidade da 

prisão em flagrante. No entanto, como mencionado, a legalidade foi atribuída quando o 

delegado de polícia lavrou o APF. Este procedimento deixa de lado os responsáveis pela 

prisão, em sua maioria, policiais militares. Desta forma, a tarefa dos custodiados e 

defensores torna-se muito difícil por terem de argumentar contra uma versão descrita no 

APF. 

Por outro lado, o mérito do processo tem relação com a fase probatória. Pude 

observar esta etapa quando assisti audiências criminais de instrução e julgamento em 

um Fórum Regional da cidade do Rio de Janeiro. Durante a instrução, é realizada a 

produção de provas e é colhido o depoimento dos réus e testemunhas. Ao final do 

processo, o juiz pronuncia sua sentença condenando ou absolvendo o réu.  

Descrevo abaixo dois casos de audiências de custódia que foram utilizados o 

mérito do processo para justificar a manutenção da prisão preventiva. Em ambos os 

casos, os custodiados foram colocados em liberdade após a defesa entrar com pedido de 

habeas corpus. Por fim, uso mais um exemplo de discussão no qual se fez uso da 

intencionalidade para justificar a decisão de audiência de custódia, o que entraria no 

mérito do processo. 

 

 O parricídio 

 

Em agosto de 2017, eu estava acompanhando as audiências na CEAC no Fórum 

Central do Rio de Janeiro quando entrou na sala de audiência um homem com 

aproximadamente 30 anos. Coelho chorava copiosamente. Em poucos instantes, antes 

do início da audiência, a sala de audiência de custódia lotou. Os três lugares disponíveis 
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próximos a mim ficaram ocupados e mais meia dúzia de pessoas aglomeraram-se em 

torno da porta da sala para poder assistir a audiência de Coelho. Parecia que todos os 

estudantes e funcionários da CEAC que lá estavam presentes aguardavam para assistir 

aquela audiência.  

Coelho havia sido preso em flagrante por ter cometido, supostamente, o crime de 

homicídio. A vítima era seu pai. O crime teria sido causado por um disparo acidental 

dentro da casa de seu pai durante um churrasco no domingo no qual se comemorava o 

dia dos pais.  

Coelho entrou na sala de audiência chorando e estava muito assustado. Tinha as 

mãos algemadas, posicionadas debaixo da mesa, entre suas pernas. De cabeça baixa, 

alternava o olhar para as pessoas que estavam na sala e para suas mãos, não conseguia 

parar de chorar. Quando foi qualificado, respondia às perguntas de forma sucinta e com 

voz baixa – “sim” e “não”.  

A audiência teve uma forte carga emocional e começou sem o juiz explicar o 

objetivo da audiência. Enquanto a promotora falava, o defensor público se posicionou 

na mesa de costas para juiz e promotora e de frente para o custodiado. A promotora 

argumentou que os indícios de materialidade e autoria foram colhidos pelas provas 

testemunhais e pelo próprio acusado que teria confessado na delegacia ser o autor do 

disparo acidental. Ela argumentou que o periculum libertatis estava presente e visava a 

garantia da ordem pública. A promotora, ainda que o caso envolvesse a análise do 

mérito que seria posteriormente analisado pelo juízo natural, utilizou em desfavor do 

custodiado o fato dele ter apresentado várias versões quanto à narrativa do disparo 

acidental na delegacia. Para ela, o próprio porte da arma de fogo já colocaria em risco a 

segurança pública. Questionou ainda o fato de o custodiado ter sumido com a arma. Ao 

final da sua argumentação, a promotora estava visivelmente emocionada, a voz estava 

embargada e seus olhos lacrimejavam.  

Quando a palavra foi dada ao defensor público, ele disse que, naquele caso, seria 

necessário quebrar todos os paradigmas que ele próprio tinha em relação à audiência de 

custódia, pois, segundo o defensor, ele realizaria um “mini – júri” para aquele fato que 

ele classificou como uma “tragédia”. Quando iniciou a argumentação, ele falou sobre 

sua própria experiência de vida sem o pai. Para o defensor público, o “som da 

desgraça” seria a culpa que o custodiado carregaria para o resto da vida por ter 

vitimado seu próprio pai. Quando finalizou sua argumentação, classificou como 
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“vergonhoso” o pedido da acusação pela prisão. Para ele, “justiça não se pede, justiça 

se faz”.  

Ao final, quando encerrada a manifestação da defesa e a gravação da audiência, 

o juiz adotou uma postura comum em outros casos, mas que para aquela audiência 

funcionou como um anticlímax diante da expectativa de todos em torno da decisão.  

 

Coelho, a audiência de custódia tem três motivos. O primeiro é 

analisar a legalidade da prisão, e tá tudo certo. O segundo é verificar 

se você foi agredido no momento da prisão. O terceiro é ver a 

possibilidade de responder o processo em liberdade. E eu entendo que 

os elementos presentes no APF não são suficientes para te colocar em 

liberdade. Você inicialmente vai responder esse processo preso (J2). 

 

O defensor, visivelmente incomodado com aquela situação, pediu calma para 

Coelho e disse que entraria com pedido de habeas corpus. A decisão do juiz da custódia 

foi fundamentada com base na suspeição dos relatos do custodiado na delegacia. 

Durante a audiência, Coelho não pôde falar sua versão sobre o que teria acontecido. A 

decisão ficou assim registrada: 

 

O MP opina pela conversão da prisão flagrancial em preventiva. Pela 

defesa foi requerida a liberdade do custodiado, com a aplicação de 

medidas cautelares diversas da prisão. Pelo MM. Dr. Juiz foi proferida 

a seguinte DECISÃO: Inicialmente, cumpre consignar que não alega 

o custodiado ter sofrido agressão física relevante no ato prisional. 

Compulsando os autos, verifico que o custodiado foi preso em 

flagrante delito pela prática, em tese, do crime de homicídio. A 

regularidade do flagrante encontra-se presente, tendo em vista as 

formalidades legais observadas. No que diz respeito à conversão da 

prisão em flagrante em preventiva, entende este magistrado que a 

mesma se demonstra necessária e proporcional, data vênia do 

entendimento defensivo, devendo ser destacado que o delito, em tese, 

imputado ao custodiado é grave, não há comprovação de 

residência fixa ou emprego licito até o momento, oferecendo assim 

sua liberdade, ofensa à ordem pública e deve ser decretada a prisão 

a fim de assegurar a aplicação da lei penal em caso de 

condenação, observando ainda que discussão a respeito do mérito 

ou homogeneidade da pena neste momento mostra-se precipitada 

para o delito imputado ao custodiado. Observe-se que, 

independente de sua intenção de matar seu pai, o autor do fato 

declarou em sede policial, entre outras versões diversas, que 

portava uma pistola 9mm, não identificando o nome de quem lhe 

entregou e, também não esclarecendo a procedência da arma. 

Ressalte-se ainda que o custodiado após os fatos declarou que a 

arma simplesmente sumiu, em outro momento afirmou que 

comprou a arma há algum tempo e que depois do disparo que 

atingiu seu pai, a jogou em um rio, deixando dúvidas acerca da 

veracidade dos fatos. Também é estranho o fato o mesmo ter 
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entrado na residência de seu pai para utilizar o banheiro, muito 

embora residisse no mesmo quintal, em outra casa. Também é 

estranho o fato do custodiado estar realizando um churrasco no 

dia dos pais, sem que este estivesse participando. Muitas dúvidas 

cercam o caso, sendo o delito extremamente grave. Isto posto, 

converto a prisão em flagrante em prisão preventiva. Expeça-se 

Mandado de Prisão (grifos meus). 
 

Ainda que afirme que a discussão a respeito do mérito e da homogeneidade de 

pena seja precipitada, pode-se notar que o registro da decisão utilizou fatos que 

constituem mérito do processo e que seriam analisados durante a instrução pelo juiz 

natural.  

Como prometido pelo defensor público, o habeas corpus foi impetrado e Coelho 

teve sua prisão preventiva revogada na segunda instância. Abaixo o registro do parecer 

que concedeu a liberdade provisória: 

 

Analisando a decisão que converteu a prisão em flagrante em 

preventiva noto que o juízo de piso deixou de fundamentar 

concretamente as razões que justificam o cerceamento da 

liberdade do ora paciente, cabendo salientar que o réu sequer 

tentou fugir do local dos fatos. Como bem destacado pelo D. 

Procurador de Justiça, que se manifestou pela revogação da 

custódia, a investigação policial aponta indícios de que o paciente, 

quando descuidadamente manuseava uma arma de fogo, 

provocou o disparo acidental que veio a atingir e matar o seu 

próprio pai, tendo o paciente imediatamente buscado por ajuda e 

socorro à vítima. Nesse cenário, apesar de o resultado do 

imputado crime ser gravíssimo, a dinâmica trazida aos autos não 

aponta elementos concretos que justifiquem a imposição da 

custódia. Ademais, os documentos apresentados junto à inicial 

comprovam ser o ora paciente primário (FAC às fls. 23/27 do anexo), 

com residência (fls. 04 do anexo) e emprego fixos (fls. 08/10 do 

anexo). Assim, inobstante o entendimento esposado pela douta 

autoridade coatora entendo que, na hipótese dos autos, a segregação 

cautelar é desnecessária e a sua manutenção afronta o princípio 

constitucional da razoabilidade. No entanto, considerando que a 

instrução ainda se encontra em caráter embrionário, a adoção das 

medidas cautelares de comparecimento mensal ao Juízo e de proibição 

de ausentar-se da Comarca, sem prévia autorização judicial, se faz 

necessária. À conta de tais considerações, voto no sentido de conceder 

parcialmente a ordem para revogar a prisão do paciente e confirmar os 

efeitos da liminar deferida que aplicou as medidas cautelares diversas 

da prisão, previstas nos incisos I e IV, do artigo 319 do Código de 

Processo Penal (grifo meu). 

 

Para o desembargador relator e os demais que concederam o habeas corpus por 

unanimidade, a decisão do juiz da custódia deixou de fundamentar concretamente o 

pedido de prisão preventiva. Ou seja, ela deixou de mencionar os requisitos da prisão 
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preventiva: a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência 

da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Neste caso, apenas a suspeição em torno 

do mérito não foi suficiente. 

 

 O ex- deputado  

 

 

Outro caso observado foi a audiência de um ex-deputado estadual. O custodiado 

foi alvo de uma operação em sua residência decorrente de mandado de busca e 

apreensão por suspeita de desvios de recursos públicos e improbidade administrativa. 

Durante as diligências na casa do investigado, os policiais encontraram uma pistola 

9mm de uso restrito das forças armadas com a numeração raspada. Como consequência 

da posse dessa arma, o ex-deputado foi autuado em flagrante.  

Além das características do custodiado, um homem branco de meia idade, que 

eram diferentes da “clientela” do sistema de justiça criminal, cinco advogados o 

entrevistaram no corredor em frente à porta da sala de audiência, o que chamou a 

atenção na CEAC de Benfica. Quando entraram para a sala dois advogados, tiveram de 

ficar de pé em virtude do número de cadeiras disponíveis. 

Uma vez que o custodiado era primário, de bons antecedentes, médico 

licenciado e, portanto, com ocupação lícita e residência fixa, em um caso ordinário, 

apenas o porte da arma não seria suficiente para que a prisão em flagrante fosse 

convertida em preventiva.  

No entanto, o promotor trouxe a notícia de que o custodiado estaria respondendo 

a um processo no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) por falsidade ideológica, além das 

suspeitas de improbidade administrativa e desvio de recursos públicos. Nesse sentido, 

solicitou a “custódia cautelar” do ex-deputado, não por conta da posse da arma, mas 

sim pelos outros processos que o mesmo era investigado.  

Os advogados fizeram a arguição no sentido de que não estariam presentes os 

requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP. Ressaltaram, ainda, que o 

custodiado exercia a profissão de médico e que a arma seria um item de coleção da 

segunda guerra mundial.  

O juiz decidiu pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O 

custodiado, junto com os advogados, agradeceu e todos se retiraram da sala. Após a 

audiência, o juiz comentou com outros colegas, em tom de brincadeira, que teria 
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recebido um “famoso” e que caso o custodiado fosse solto, destruiria todas as provas, o 

que poderia prejudicar o andamento do outro processo.  

O que chamou atenção nesse caso foi a opção pela manutenção da prisão em 

virtude de fatos externos e alheios ao flagrante que estava sendo analisado. Atento em 

uma possível repercussão da decisão na mídia, o juiz anotou o número do processo para 

acompanhar posteriormente. Esta justificativa foi registrada na ata da audiência:  

 

(...) passo à análise da prisão do custodiado. Considerados os 

requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo 

Penal, entendo presentes os elementos necessários à conversão da 

prisão de flagrante em preventiva, conforme requerido pelo Ministério 

Público. O custodiado foi preso em flagrante pela prática do(s) 

crimes(s) de Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, de acordo 

com o art. 16 da Lei 10826/03, tratando-se, portanto, de crimes 

dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 

quatro anos (artigo 313, I, CPP). Ademais, as provas da existência do 

crime e os indícios suficientes de autoria verificam-se através dos 

depoimentos prestados pelas testemunhas em sede policial, bem como 

pelo auto de Apreensão de uma arma de fogo do tipo pistola de 9mm e 

carregador. Ressalto que a arma de fogo foi apreendida durante 

uma busca e apreensão determinada em sede de ação civil pública 

com o fito de verificar o desvio de milhões de reais do erário 

público, o que demonstra a gravidade em concreto do delito ora 

em análise. Assim, as circunstâncias do crime ensejam um 

ambiente preocupante à paz social desta comarca. Assim, evidente 

a necessidade da manutenção da prisão preventiva do custodiado 

como medida de garantia da ordem pública e aplicação da lei 

penal, diante das circunstâncias da prisão do custodiado. Insta 

ressaltar que o fato de o custodiado não ostentar anotações 

anteriores em sua FAC e/ou apresentar comprovante de 

residência fixa e ocupação lícita por si só não impede a decretação 

de sua prisão preventiva, devendo o magistrado atentar também para 

as circunstâncias do crime e sua gravidade em concreto. Nesse sentido 

é a jurisprudência (...). Diante de tais fatos, inequívoca a presença do 

fumus comissi delicti e do periculum libertatis, bem como a 

necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, 

conveniência da instrução criminal e para que se assegure a aplicação 

da lei penal, evitando-se, também, a reiteração criminosa e o 

eventual desaparecimento de provas. A despeito do entendimento 

defensivo de que a arma é datada da Segunda Guerra Mundial e, por 

isso, não possui numeração, verifico que tal alegação é contraditória 

com o depoimento dos policiais no sentido de que o custodiado teria 

informado, em sua residência, que a arma foi adquirida por ele para 

sua defesa pessoal. Em que pese a relevância das alegações 

defensivas, tenho que as mesmas dizem respeito ao mérito da ação 

penal, não sendo pertinente nem cabível a análise das mesmas, sob 

pena de violação ao princípio do juiz natural, não possuindo este juízo 

competência funcional para tal análise. Ademais, não há que se falar 

em violação ao princípio da homogeneidade no caso em tela, visto que 

consideração dos elementos dispostos no art. 59 do Código Penal 
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autoriza o eventual cumprimento de pena em regime fechado, nos 

termos do art. 33 § 3º do Código Penal. Ademais, os fatos em questão 

exibem alta reprovabilidade, o que poderia, a princípio, afastar a 

concessão de benefícios penais. Note-se que o princípio da não 

culpabilidade não está sendo violado, uma vez que a prisão ora 

decretada é de natureza cautelar, com previsão legal, servindo ao bom 

andamento do processo e garantindo sua eficácia. No presente caso, 

a determinação de medida cautelar diversa da prisão, conforme art. 

319, não seria adequada ou suficiente para a garantia da ordem 

pública e a aplicação da lei penal pelas razões acima expostas, 

impondo-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Ante o 

exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO 

PREVENTIVA. Expeça-se mandado de prisão (grifos meus).   

 

Abaixo a decisão que concedeu habeas corpus ao ex-deputado. 

 

Segundo se extrai dos autos, o Paciente foi preso em flagrante delito 

pela prática, em tese, do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, 

por estar na posse de uma pistola calibre 9mm. Consta dos 

documentos constantes do Anexo 1 (R.O., A.P.F. e termo de 

declarações) que policiais militares, em cumprimento de mandado de 

busca e apreensão oriundo de uma ação civil pública, localizaram 

dentro de um cofre, na residência do acusado, em um dos cômodos, 

uma pistola modelo não identificado, calibre 9 mm, não ostentando 

número de série, porém semelhante ao modelo LUGER P08, além de 

um carregador de mesmo calibre, sem munição. Indagado pelos 

agentes da lei sobre a posse do mencionado artefato, o acusado 

assumiu que a arma foi adquirida por ele para sua defesa pessoal. Das 

informações prestadas pela autoridade dita coatora, e em consulta ao 

andamento do processo realizada através do sistema intranet de 

processo eletrônico, extrai-se que o Paciente teve sua prisão em 

flagrante convertida em flagrante em 26/04/2018, por decisão 

fundamentada nos seguintes termos: Com efeito, presente o fumus 

comissi delicti, diante da apreensão de uma arma de fogo de uso 

restrito ou proibido e um carregador, na posse do Paciente que 

assumiu a sua guarda e posse. Malgrado, no caso concreto, a 

apreensão de uma pistola e de um carregador sem munição, na posse 

de indiciado que, ao ser questionado pelos policiais, prontamente 

assumiu a sua posse e guarda, conquanto não infirme a imputação 

ministerial, enfraquece sobremaneira o periculum libertatis necessário 

para a imposição da medida extrema. Na mesma toada, torna 

sobrejacente a inidoneidade dos fundamentos invocados no decreto 

prisional, uma vez não estabelecida qualquer correlação entre tais 

circunstâncias e a manutenção da prisão, calcada, pois, na 

gravidade abstrata do delito 

Em outros termos, o decreto prisional não explicita o motivo pelo qual 

o Paciente, à luz das circunstâncias, revelaria periculosidade capaz 

colocar em risco a ordem pública, de molde a indicar a medida de 

segregação em detrimento das demais cautelares. A rigor, a 

manutenção da prisão preventiva mostra-se desproporcional em 

relação à posse de uma arma de fogo, ainda que de uso restrito, e 

carregador, contudo sem munições, por pessoa que ostenta todas as 

condições pessoais favoráveis, ou seja, possui residência no distrito da 
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culpa, não possui outras anotações em sua folha de antecedentes 

criminais, além de ter residência fixa no distrito da culpa, conforme 

alinhavado na decisão que converteu a prisão em flagrante em 

preventiva, ou ainda, diante da ausência de qualquer notícia que o 

vincule a atividades ilícitas, não se divisando assim a sua 

periculosidade social, de molde a afastar a possibilidade da imposição 

das cautelares alternativas à segregação cautelar do Paciente (grifos 

meus).  

 

 Intencionalidade 

 

Como pano de fundo dessa questão do mérito, está a ideia de intencionalidade. 

Este é um componente importante para analisar o dolo de um crime. Descrevo abaixo 

um caso no qual a intencionalidade foi analisada em favor do custodiado e faço uma 

comparação com o do ex-deputado acima descrito com o objetivo de compreender esta 

prática dos operadores no contexto das audiências de custódia.   

Wellington estava de carona no carro de um amigo. Quando passavam pela 

Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, a Polícia Militar abordou o carro e pediu para os dois 

passageiros descerem do veículo. Quando pararam, o motorista, amigo de Wellington, 

avisou aos policiais, antes de ser revistado, que ele tinha uma arma na cintura. Apesar 

de Wellington dizer que não sabia que seu amigo estava armado, os policiais militares 

efetuaram a prisão em flagrante de ambos pelo porte de uma arma de fogo.  

O juiz que presidia a audiência costumava fazer anotações sobre a decisão em 

cada caso antes da apresentação dos custodiados. Esse caso havia sido objeto de 

discussão entre juiz e o promotor antes da apresentação dos presos, no início do 

expediente. O juiz sabia a posição do promotor de justiça e tinha a decisão sobre a 

soltura. Quando Wellington chegou à sala de audiência e começou a responder às 

perguntas feitas pelo secretário para qualificação, disse que trabalhava como chaveiro. 

O juiz, desconfiando de sua profissão, começou a fazer perguntas sobre o ofício de 

chaveiro no meio das perguntas realizadas pelo secretário. Abaixo o diálogo produzido 

naquela audiência:  

 

Secretário: - Qual o seu endereço?  

Custodiado: - Rua ------, Madureira-RJ.  

Juiz: - Eu conheço essa região. 

Secretário: - Você trabalha? 

Custodiado: - Sim, sou chaveiro. Trabalho com meu tio.  

Secretário: - Já foi preso outras vezes?  

Custodiado: - Não, senhor.  

Juiz: - Onde você trabalha como chaveiro?  
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Custodiado: - Ali na banca da rua x. 

Juiz: - hum. 

Secretário: - Tem tatuagem? 

Custodiado: - Não. 

Juiz: - Qual o preço da cópia da chave?  

Custodiado: - Depende. Qual chave? 

Juiz: - De quatro pontas. 

Custodiado: - Ah, uns 30 reais, mas eu trabalho com chave de 

automóvel.  

Secretário: - Tem alguma dependência química? 

Custodiado: - Não. 

Juiz: - Você sabe transformar uma chave comum em canivete?  

Custodiado: - Não, só meu tio.  

Juiz: - Hum.  

Secretário: - Faz uso de remédios controlados? 

Custodiado: - Não.  

 

A promotora de justiça, em sua manifestação, alegou que não era possível 

determinar se Wellington sabia que seu amigo estava armado. Destacou ainda que o 

próprio teria alertado aos policiais sobre a arma em sua cintura, afastando então a 

possibilidade de atentado contra os policiais militares e que a conduta deveria ser 

examinada na audiência do portador da arma e não de Wellington. A promotora pediu a 

concessão da liberdade provisória com a aplicação das medidas cautelares para 

Wellington.  A defesa seguiu as alegações do MP. O juiz considerou o pedido do MP, 

concedeu liberdade provisória e a audiência foi encerrada. Quando Wellington saiu da 

sala, o juiz virou para o secretário e disse: 

 

- Viu, para trabalhar aqui precisa de vários conhecimentos, sou 

marceneiro, pedreiro, chaveiro. Esse aí, eu não sei se trabalha mesmo 

como chaveiro, mas ele sabe de alguma coisa (J2). 

 

O interessante neste caso é a argumentação da promotora que, durante sua 

manifestação, afasta a intenção do amigo de Wellington de reagir contra a abordagem 

dos policiais militares. Posteriormente, ela afirma que não era possível determinar se 

Wellington sabia que seu amigo estava armado. Dessa forma, a promotora afastou a 

discussão da intencionalidade para a instrução do processo.   

A suspeição do juiz sobre Wellington ficou evidente quando questionou o 

custodiado sobre questões inerentes à profissão alegada. Como o custodiado 

demonstrou que sabia “alguma coisa”, o juiz pôde formar sua convicção sobre a 

soltura.  
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O suposto crime cometido era o mesmo pelo qual o ex-deputado estadual foi 

preso. No entanto, o elevado status social do ex-deputado e o fato de estar sendo 

investigado por improbidade administrativa pesaram para que a decisão fosse pela 

prisão preventiva. Note-se que, neste caso, o juiz presumiu a intencionalidade de 

destruir provas de outro processo, caso o custodiado estivesse em liberdade provisória. 

Alguns juízes diziam aos custodiados: “Não quero saber se você cometeu o 

crime ou não, o que vai ser analisado aqui é a possibilidade de você responder o 

processo em liberdade”. No entanto, esses que, em sua maioria, estão assistidos pela 

Defensoria Pública e, portanto, não tiveram um advogado na delegacia no momento no 

qual eram autuados em flagrante, não podem “dar sua versão dos fatos” na audiência de 

custódia. 

Analisando a audiência de custódia, em tese, o simples tratamento diferenciado 

para diferentes tipos de crimes entraria na esfera do mérito, bastando analisarmos a 

diferença nos números de conversão em prisão em flagrante entre os crimes de roubo e 

furto. Quer dizer, presumir que uma conduta é diferente da outra pelo APF é uma 

questão de mérito. Nesse contexto, a tipicidade do crime dada pelo delegado de polícia 

no momento da lavratura do APF torna-se o elemento que mais influenciaria o resultado 

da decisão.  

Essa era uma situação recorrente com o juiz 2, que tinha um critério explícito 

para a sua decisão nos crimes tipificados como roubo. Este critério tinha estreita relação 

com as atividades de competência do juiz natural, aquele que realizaria a instrução do 

processo. Nesses casos, ao final de cada audiência, ele explicava da seguinte maneira:  

 

Senhor [nome], a audiência de custódia tem três objetivos. O primeiro 

é verificar se a prisão do senhor é legal. E pelo Auto de Prisão em 

Flagrante do senhor, está tudo certo. O segundo é verificar se o 

senhor foi agredido, você disse que não. O terceiro é verificar a 

possibilidade de o senhor responder esse processo em liberdade, e 

nesse tipo de caso [roubo] eu não costumo soltar sem ouvir a vítima 

antes. O seu processo vai ser distribuído para outro juiz que vai te 

julgar. E lá o senhor vai ter a oportunidade de falar sobre o que 

aconteceu e fazer a sua defesa. Entendido? Boa sorte, e vai com 

Deus (J2, grifos meus). 

 

Ao utilizar a expressão “eu não costumo soltar sem ouvir a vítima antes”, o juiz 

está fazendo referência ao mérito do processo. O ato de ouvir a vítima é realizado 

durante a instrução. No segundo momento, ele informa ao custodiado quando ele poderá 

“falar sobre o que aconteceu e fazer sua defesa”. 
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2.2 - Julgando as pessoas e não os crimes 
 

Até aqui apresentei como os operadores usam o mérito do processo para 

justificar a manutenção da prisão preventiva na audiência de custódia. A primeira 

questão a ser ressaltada neste ponto é que a audiência de custódia se propõe a analisar a 

prisão em flagrante. Apesar de conter um número de processo, ela é uma fase anterior à 

denúncia do Ministério Público, que dá início à ação penal.  

Considero o mérito da prisão em relação a questões ligadas ao momento da 

prisão em flagrante. Em tese, são as circunstâncias e a atividade policial que estão em 

jogo. Assim, o mérito da prisão estaria ligado à análise da legalidade da prisão 

representada na audiência de custódia pela comunicação da prisão em flagrante lavrada 

pelo delegado de polícia. 

O mérito do processo está relacionado à fase probatória e tem por objetivo 

identificar as intenções, os motivos, as causas e como o suposto crime foi cometido. O 

interessante da fase de instrução é que é o momento no qual os policiais militares 

responsáveis pela prisão em flagrante prestam depoimento na condição de testemunhas.  

Apesar da recomendação do CNJ, há uma clara confusão entre mérito do 

processo e a análise da prisão. A prisão em flagrante em si não é analisada. A prisão não 

é representada por quem realmente a efetuou, em sua maioria, policiais militares, mas 

sim pela autoridade que efetuou o registro da comunicação da prisão, o delegado da 

Polícia Civil por meio do APF. Como mencionado por diversas vezes, apesar de não 

analisar o mérito, presumem que os fatos narrados no APF são verdadeiros e os policiais 

militares responsáveis pela prisão são transformados em testemunhas durante o 

processo.  

Nesse sentido, se os custodiados não podem se defender dos elementos que estão 

no APF, que possuem presunção de legalidade, para os custodiados não há presunção de 

inocência e falta ampla defesa em torno do mérito da prisão. Tais práticas demonstram 

a tradição inquisitorial de nosso sistema processual penal (KANT DE LIMA, 2009), 

agora atualizado na forma das audiências de custódia.  

Assim, a audiência de custódia une dois momentos: ela se propõe a analisar e 

indagar ao custodiado sobre as circunstâncias de sua prisão; e utiliza de elementos 

fundamentais para o andamento dos processos. Antes mesmo da audiência de custódia, 

as pesquisas de fluxo afirmavam que o flagrante reúne todas as peças necessárias para a 
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construção do inquérito policial, aumentando, assim, a possibilidade do trâmite 

processual ser mais rápido, contribuindo para a condenação (MISSE, 2010b; RIBEIRO; 

SILVA, 2012).  

Portanto, ao analisar as condições dos custodiados para que o mesmo possa 

responder ao processo em liberdade, a audiência de custódia constitui um paradoxo 

entre a decisão de juízo sobre a subjetividade das pessoas e não objetivamente sobre os 

supostos crimes cometidos por elas.  

As audiências de custódia consistem, então, no julgamento ou juízo das pessoas 

ali presente e não dos crimes supostamente por elas praticados. É o suposto crime 

narrado no APF que compõe o perfil da pessoa. O que se observa também com a 

necessidade de juntar documentos ao processo que comprovem a residência fixa ou a 

carteira de trabalho para assegurar que aquela pessoa cumpra com a garantia da 

instrução criminal. Aliás, essa prática é uma regra prática de decisão na segunda 

instância do Ministério Público do Rio de Janeiro (SANANDRES; GERALDO, 2016). 

Se a apresentação da carteira de trabalho atribui uma identidade de trabalhador 

(PIMENTA, 2014), que pode ser positiva para os operadores; a FAC reforça a 

representação de “bandidinho” dos réus (SANANDRES; GERALDO, 2016). Os 

acusadores e defensores acionam diferentes moralidades para julgar “crimes” ou 

“pessoas”, quando analisam o “caráter” da pessoa (EILBAUM, 2012; RODRIGUES, 

2016). 

Esse juízo sobre as pessoas e não sobre os crimes, torna-se perceptível quando as 

alegações extrapolam o crime imputado como no caso da audiência do ex-deputado. 

Dessa forma, o rito judicial das audiências de custódia torna-se mais uma etapa 

que as instituições judiciárias precisam introduzir em seus procedimentos a fim de 

suprir uma deficiência se comparadas aos ordenamentos jurídicos internacionais do que 

caracterizados como efetividade dos direitos e garantias da pessoa presa. 

 

2.3 - Organização da Justiça e a revisão dos atos em audiência de custódia  
 

Os juízes, quando concedem a liberdade provisória aos custodiados, geralmente 

justificam a decisão para eles de forma que a entendam como uma “oportunidade”. 

Orientados por seus valores morais, os magistrados recomendam a essas pessoas detidas 

que “mudem de vida” ou escolham outro caminho.  
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A “oportunidade” dita pelos juízes é meramente retórica. A liberdade como 

“oportunidade” é a forma pela qual muitas dessas pessoas que se encontram em 

situação de vulnerabilidade interpretam o que é o direito para elas. 

 

 Eu vou te dar uma chance. Faça seu dever de casa, cumpra todas as 

medidas cautelares que o defensor vai te explicar, fica longe de 

confusão! Porque imagina a desgraça para suas crianças ter um pai 

preso? (J4). 

 

A “oportunidade”, eventualmente concedida pelo juiz da custódia, está sujeita 

ao arbítrio dos demais juízes no curso do processo. Esse novo tipo de audiência nos 

permite compreender e levantar questões sobre a configuração dos serviços de justiça.  

Na primeira vez que fui a campo, no dia 02 de junho de 2017, uma colega e eu 

pegamos a barca em direção ao centro da cidade do Rio de Janeiro e caminhamos por 

alguns minutos até o prédio do Fórum da Capital, localizado no centro. Ao chegarmos 

no prédio, perguntamos na recepção o andar em que estariam sendo realizadas as 

audiências de custódia e fomos informados que a mesma estaria acontecendo no nono 

andar. Na época, a CEAC estava localizada no corredor à esquerda dos elevadores. 

Entramos na porta indicada e uma mulher, policial militar, que coordenava a chamada 

dos custodiados para apresentação informou que as audiências não haviam começado e 

nos solicitou que aguardássemos no corredor.  

Esperamos por alguns minutos, e quando a entrada nos foi autorizada as 

audiências já estavam acontecendo. A mesma policial militar nos guiou até a sala em 

que havia cadeiras disponíveis para que pudéssemos sentar e observar a realização das 

audiências. Quando entramos, vimos um senhor negro.  

Jota aparentava ter cerca de 50 anos e estava com as mãos algemadas embaixo 

da mesa com a cabeça baixa. Atrás dele, estava o PM responsável pela segurança da 

sala de audiência que o acompanhava da carceragem até a sala, para ao fim desta levar 

Jota de volta à carceragem do Fórum. A prisão de Jota era pelo furto de uma peça de 

queijo de uma rede de supermercados dois dias antes da audiência.  

O MP opinou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A 

juíza que presidia a audiência entendeu que a prisão não era proporcional e concedeu a 

liberdade provisória com a aplicação das cautelares de comparecimento mensal em 

juízo e a proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial; “Olha Jota, vou 
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soltar, mas não era pra soltar. Era um queijo, mas de 200 reais. Não quero te ver de 

novo aqui!”. 

O PM falou para Jota se levantar e, enquanto eles saiam da sala, a juíza 

comentou com a secretária e a promotora: “Eu sou péssima em fisionomia, se ele passar 

aqui de novo, me lembra”. 

O processo de Jota foi distribuído no dia 06 de junho de 2017, o juiz que recebeu 

o processo na vara criminal onde aconteceria a instrução deu um despacho no dia 13 de 

junho de 2017, informando que o indiciado havia sido beneficiado com a liberdade 

provisória por decisão da CEAC e abriu vista ao MP para sua opinio delict. Os autos 

voltaram para o juiz no dia 22 de junho de 2017 e uma semana depois, no dia 29 do 

mesmo mês, o juiz decretou a prisão preventiva após o requerimento do MP.   

 

Quanto ao requerimento de decretação da PRISÃO PREVENTIVA do 

acusado, verifico que tem razão o MP. Em que pese o fato ser crime 

de médio potencial ofensivo, praticado, em tese, sem violência ou 

grave ameaça à pessoa, o réu se mostra contumaz na prática de furtos 

a supermercados, já sendo reincidente, o que afasta a possibilidade 

de sursis, suspenção condicional do processo e, em principio, a 

aplicação das penas substitutivas. Há, portanto, evidente risco de que, 

em liberdade, o réu volte a delinquir, mostrando-se em risco a 

ordem pública, sendo certo que a existência do fato e sua autoria 

estão devidamente indiciadas, conforme se vê das pelas de 

informação. Sendo assim, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do 

acusado J, na forma do art.312, c/c 311, do CPP, por garantia da 

ordem pública. Expeça mandado de prisão (grifos meus). 

 

A “oportunidade” concedida a Jota no início do mês foi revogada 27 dias após a 

decisão da CEAC. Portanto, sem fato novo, sem saber se o acusado estaria cumprindo 

com as medidas cautelares aplicadas como sanção, Jota teria que responder ao processo 

recluso na unidade prisional.  

Quase um ano depois, no dia 12 de junho de 2018, o processo do primeiro caso 

que assisti nas audiências de custódia chegava ao fim. Mesmo depois da decisão em 

conceder a liberdade provisória na CEAC, Jota ficou preso durante todo o processo. A 

defesa, por duas vezes, solicitou a liberdade provisória alegando o Principio da 

Insignificância e o pedido foi negado pelo magistrado ambas as vezes. Ao final do 

processo, Jota foi condenado a um ano de reclusão e dez dias multa no regime inicial 

semiaberto. Na sentença, o juiz que o condenou negou o direito de Jota recorrer em 

liberdade ou aplicar as penas substitutivas da prisão devido à reincidência específica, ou 

seja, o furto em supermercados, e ainda o condenou ao pagamento das custas e da taxa 
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judiciária. A defesa entrou com um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça, mas 

não tiveram resposta12.  

Casos como o de Jota, nos quais os custodiados ganham o direito de responder 

ao processo em liberdade na audiência de custódia, e depois tem uma prisão preventiva 

decretada em seu desfavor, não são raros. Ora, a audiência de custódia tem se 

caracterizado na organização da justiça criminal como uma etapa do processo presidida 

por um juiz de primeira instância. A revisão do mesmo ato pelo juiz natural, ou seja, 

aquele que vai conduzir o processo, sendo também um juiz de primeira instância, acaba 

criando, na prática, uma nova instância, sendo a CEAC hierarquicamente inferior às 

varas criminais.  

Nesse sentido, no mês de outubro de 2018, a 2ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, deferiu, em habeas corpus, que sem fato novo, o juiz 

natural não pode alterar a decisão do juiz da audiência de custódia que concedeu a 

liberdade ao acusado, pois ambos são da mesma instância. Segundo a relatora do HC: 

  

A competência revisora da decisão prolatada pelo juiz de 

audiência de custódia é exclusiva do Tribunal de Justiça, sob pena 

de subversão da ordem jurídica, que acolhe, além do princípio do 

juiz natural, o devido processo legal, o principio do duplo grau de 

jurisdição (TJSP, 2018, grifo meu). 

 

Assim podemos questionar sobre quais são os efeitos das audiências de custódia. 

Como esta nova etapa no processo penal se insere na instrução dos casos em sua fase 

judicial? Uma hipótese a ser considerada em outros trabalhos é a maior celeridade das 

decisões nos casos em que a prisão preventiva foi mantida na audiência de custódia.  

A experiência do estado do Rio Grande do Sul, em que todos os APF passam 

necessariamente pelo plantão antes da audiência de custódia, explica a alta taxa de 

conversão de prisão em preventiva. No meu trabalho, identifiquei esta característica 

quando o juiz disse que dificilmente mudava a decisão do juiz do plantão.  

À cada decisão dos profissionais de segurança pública e justiça, menor são as 

chances de revisão do ato em favor do custodiado. Após a prisão ser efetuada nas ruas, 

o APF é lavrado na Delegacia. Dependendo do local e do horário, a comunicação do 

flagrante pode seguir para análise do juiz no Plantão Judiciário ou ir diretamente para a 

CEAC. Posteriormente, o processo é distribuído para uma vara criminal e lá o juiz 

                                                 
12 Consulta realizada no dia 11 de dez. de 2018. 
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decide se recebe ou não a denúncia quando oferecida pelo Ministério Público. Neste 

momento, o juiz pode também decidir em que condições a pessoa irá responder ao 

processo.   

Esta atribuição tem relação estreita com a discussão jurídica do livre 

convencimento e da iniciativa probatória do juiz (TEIXEIRA MENDES, 2010). Para a 

autora, “dada à variação de entendimento relativo ao livre convencimento, geralmente 

provocam a distribuição desigual de justiça para jurisdicionados que experimentam 

conflitos semelhantes em suas vidas cotidianas” (TEIXEIRA MENDES, 2010, p. 207).  

Os desafios a serem enfrentados dizem respeito à necessidade de a audiência de 

custódia produzir uma política de atuação e efeitos previsíveis para a organização da 

justiça. Como demonstrado acima, as decisões sobre a liberdade das pessoas estão 

sujeitas ao arbítrio dos juízes. 
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CAPITULO 3 – O RACIOCINIO PRÁTICO DA DECISÃO 
 

Como os juízes decidem? Quais são as regras que orientam os operadores no 

processo de produção da decisão? Neste texto, apresentei até agora a dinâmica das 

interações entre custodiados e operadores e as restrições e regras não escritas que 

orientaram algumas decisões. Pretendo descrever neste capítulo o raciocínio prático na 

produção da decisão acionado no cotidiano das interações.   

Certo dia, eu estava na sala aguardando o início das audiências e o juiz fazia 

algumas anotações na pauta. A defensora pública, que realizaria as audiências de 

custódia daquele dia, entrou na sala e pediu a pauta emprestada, pois, segundo ela, a 

impressora da Defensoria não estava funcionando. O juiz 2 a emprestou e fez uma 

brincadeira sobre as anotações feitas por ele ao lado dos nomes dos custodiados: “P é de 

preso e S é de solto”, acompanhado de gargalhadas. 

Outra vez, antes do início de uma audiência, o juiz 5 estava em dúvida sobre os 

fatos contidos no APF e perguntou ao promotor qual seria sua posição naquele caso. O 

defensor o interpelou de forma amigável e disse: “Poxa, mas espera aí, me ouve 

primeiro [antes de decidir]”. O juiz respondeu sorrindo: “Mas, doutor, eu preciso 

escolher um modelo [de decisão] pra colocar no sistema”.  

O momento de preparação das audiências propicia interações entre os membros 

institucionais que nos permitem compreender o significado do que eles estão fazendo. A 

análise das audiências de custódia permite compreender como os operadores do direito 

constroem suas finalidades que raramente eram explicadas aos custodiados. 

Diferentemente das AIJ, nas quais o juiz decide no gabinete em momento posterior à 

audiência, nas audiências de custódia o juiz precisa anunciar sua decisão no momento.  

Neste capítulo, pretendo discutir o que conta (GARFINKEL, 2013) para a 

decisão dos operadores do direito, em especial, a decisão dos juízes nas audiências de 

custódia. Além das questões interacionais e das condições pessoais abordadas no 

primeiro capítulo, os elementos serão apresentados de acordo com a sua importância 

para a decisão. No entanto, é importante ressaltar que dependendo da audiência um 

elemento pode se sobrepor ao outro.  

A análise está voltada especialmente para identificar o que acontece durante a 

audiência que resulta nos casos de soltura. A partir da comparação por contraste entre os 

casos, busquei identificar porque razões o resultado da audiência foi a liberdade do 

custodiado, apesar da gravidade considerada pelos operadores do suposto crime 
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cometido. Por exemplo, como acontece durante as audiências de roubo e tráfico, crimes 

graves para os operadores do direito, que tenham resultado na decisão de soltura.   

Nessa lógica, podemos identificar que quanto mais grave o crime, maior é o 

índice de conversão em prisão preventiva. Tais crimes estão ligados aos crimes 

violentos. Em Benfica, quando o número de audiências de crimes violentos relacionados 

na pauta era alto, os operadores costumavam chamá-la de “pauta suja”. Quando a pauta 

estava “suja”, era provável que as prisões em flagrantes fossem convertidas em prisão 

preventiva.   

A pesquisa do CNJ (AZEVEDO; SINHORETTO; LIMA, 2018) identificou, 

segundo os entrevistados, “tipos” de audiência que combinam o suposto crime 

cometido, reincidência, e condições pessoais como fatores importantes para a decisão. 

Para Schutz (1979), a tipificação feita pelos indivíduos está relacionada a um sistema 

estabelecido por estes de relevância baseados na experiência. Determinada relevância 

requer dos indivíduos determinada ação. No caso do juiz de Benfica que tipifica uma 

pauta como “pauta suja” está associando-a a uma ação de conversão de prisão 

preventiva.   

Esse conhecimento tácito orientado pelo tipo penal do APF, a FAC e as 

condições pessoais do custodiado é compartilhado com os secretários que elaboram os 

modelos de decisão antes das audiências. Durante a pesquisa, pude observar alguns 

secretários que perguntavam aos promotores se poderiam fazer a “manifestação 

genérica do MP”, ou seja, o pedido de conversão de prisão em flagrante em preventiva. 

Nas audiências do juiz 6, por exemplo, devido ao pequeno espaço da sala, pude 

realizar a observação das audiências detrás dos lugares onde sentavam a secretária e o 

juiz. Do local onde eu estava, podia visualizar a tela do computador da secretária e do 

juiz. Como mencionei no primeiro capítulo, os secretários preparavam os modelos de 

sentença, e durante a audiência o juiz alterava no modelo o que julgasse pertinente, indo 

o seu conteúdo para a ata da audiência com a respectiva decisão. Ou seja, na maioria 

dos casos, as decisões eram produzidas antes da apresentação da pessoa presa em 

flagrante na audiência de custódia. Os juízes estabeleciam critérios previamente e 

podiam decidir antes da realização das audiências levando em conta a pauta na qual 

constava a capitulação do suposto crime cometido. 

Dessa forma, a decisão antes da apresentação do “custodiado” se opõe 

diretamente ao objetivo das audiências de custódia esperado pelo Conselho Nacional de 

Justiça, que esperava que a apresentação do custodiado provocasse nos juízes e 
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promotores maior sensibilidade ao verem pessoalmente as pessoas que estão sendo 

presas. 

Se por um lado, Garfinkel (2014) explica como os jurados norte-americanos 

escolhem as decisões para então construírem suas justificativas públicas, por outro, os 

juízes brasileiros decidem orientados pelo APF, e em um segundo momento pela FAC. 

No contexto francês, as soluções práticas têm a ver com a escolha da melhor 

regra jurídica para lidar com o conflito. As decisões são protocolares, mas não se 

apresentam antes do conhecimento do conflito a ser tratado pelo juiz (GERALDO, 

2015). As decisões não são produzidas sem a participação das partes envolvidas no 

processo. Nessas audiências brasileiras, os diferentes operadores assumem que a 

decisão pode ser produzida com os elementos contidos nos registros e documentos 

através dos modelos de decisão. A presença dos custodiados não é indispensável para 

que as decisões sobre as prisões sejam formalizadas. 

Portanto, descrevo a seguir como este raciocínio prático está baseado em três 

elementos chaves: 1) a tradição cartorial da justiça brasileira, que orienta suas decisões 

baseados em cima dos registros produzidos pelo Estado, por exemplo, o APF e a FAC; 

2) as disputas e éticas corporativas que podem influenciar o resultado da decisão, por 

exemplo, os eventuais conflitos entre promotores e juízes sobre o resultado de uma 

audiência refletindo no cotidiano de trabalho; 3) as moralidades acionadas como 

argumentos extralegais para justificar a decisão. 

3.1 - Os registros públicos para a produção da decisão - APF, a FAC e a 

“assentada genérica” 

 

Durante a pesquisa de campo, pude observar advogados e defensores públicos 

reclamando durante as audiências que não tiveram acesso ao Auto de Prisão em 

Flagrante (APF) e ou à Ficha de Antecedentes Criminais (FAC), e que dessa forma o 

trabalho seria comprometido. Um dos defensores, em uma situação dessas, chegou a 

dizer que esperavam que ele fosse um “profeta”, pois era impossível fazer uma defesa 

da pessoa durante a audiência de custódia sem ter acesso a esses documentos. Sua saída 

era pedir o empréstimo do processo ao juiz. O defensor tinha poucos minutos para 

pensar como faria sua defesa. Ele pensava e fazia um rascunho anotando no papel o que 

queria falar. O tempo que tinha disponível para elaborar a defesa era o tempo gasto pelo 
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secretário para fazer as perguntas de qualificação do réu e o tempo que o promotor 

usaria em sua arguição até que fosse a vez do defensor falar.  

Da mesma forma, os operadores do direito orientam as decisões baseadas nesses 

documentos. Como já mencionado, a análise dos elementos que estão no APF 

fundamenta as decisões que são preparadas e qualificadas pelos secretários, pois nelas 

eles acrescentam os fatos contidos no Auto, ou seja, a dinâmica da prisão em flagrante 

ao modelo de decisão.  

 

 O Auto de Prisão em Flagrante (APF) 

 

O APF contém os elementos e a tipicidade da conduta criminosa elencados nos 

crimes previstos no Código Penal, sendo produzido pelo Delegado de Polícia. Este 

documento é um elemento determinante para a decisão em audiência de custódia. Ao 

APF é importada a lógica do Direito Administrativo de que todos os servidores públicos 

e os documentos por eles produzidos têm a presunção de legalidade. Ou seja, esse 

documento é produzido por uma autoridade do Poder Executivo que tem fé pública, 

tornando a revisão desse documento por autoridade do Poder Judiciário objeto de 

constrangimento interinstitucional.  

Roberto Kant de Lima (1995) aponta, em sua etnografia sobre a Polícia na 

cidade do Rio de Janeiro, a elaboração de um Auto de Prisão em Flagrante que foi 

classificado por seus interlocutores como excepcional por obedecer estritamente à lei 

(KANT DE LIMA, 1995, p. 37). No caso descrito, que segundo o autor representava 

uma exceção para os padrões policiais acerca da suspeita sobre o perfil dos presos em 

flagrantes na qual os estereótipos consensuais da polícia não foram confirmados, Kant 

de Lima (1995) nos mostra, a partir da atuação do delegado, os modos de atuação do 

escrivão e delegado no momento da lavratura do APF.  

De acordo com o autor, a dinâmica de lavratura do flagrante acarreta em 

negociações entre escrivão e advogados sobre a versão do que irá constar no registro do 

APF. A exceção no caso descrito foi a supervisão do delegado sobre o ofício do 

escrivão na hora de datilografar o Auto de Prisão em Flagrante. O trabalho de 

investigação do delegado em relação aos suspeitos presos em flagrante apontou o autor 

intelectual do crime. Por outro lado, a supervisão do delegado foi fundamental para que 

todos fossem responsabilizados, uma vez que o escrivão tendia a “armar” o APF para 

livrar o suspeito que seria o mandante do crime. Para o autor, esta atividade ilustrava a 
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“tensão que existe entre a atividade discricionária da polícia e sua atuação quando 

estritamente mantida dentro dos limites da lei” (KANT DE LIMA, 1995, p. 37).  

Pois bem, um dos objetivos das audiências de custódia é a análise da legalidade 

da prisão. No entanto, segundo as narrativas dos operadores durante a audiência e as 

decisões que pude observar, a legalidade da prisão está diretamente relacionada à forma 

do APF. Se as “formalidades legais” foram guardadas no momento de sua lavratura, ou 

seja, se a história narrada no APF não deixa dúvida sobre os indícios de materialidade e 

autoria, e os termos foram anexados, a prisão é considerada legal pelos operadores do 

direito.   

O tipo penal classificado na delegacia e a história narrada influenciam muito na 

decisão. Durante a pesquisa, uma expressão recorrente entre os operadores era dizer que 

o “APF veio sangrando”, ou seja, com muita violência descrita na história. Nesses 

casos, eram maiores as chances de conversão em prisão preventiva, seja pela 

classificação do tipo penal, como ficava claro na grande diferença de tratamento entre 

os crimes de roubo e furto, seja pela fundamentação de que a liberdade daquela pessoa, 

por ser violenta, constituía uma “ofensa à ordem pública”. Como mencionado, as 

justificativas da prisão preventiva são reconhecidas pelos operadores como algo abstrato 

e genérico (SARMENTO, 2016).  

Durante a pesquisa, a “qualidade do APF” foi objeto de preocupação por parte 

dos operadores nas semanas em que a intervenção federal foi decretada na segurança 

pública do estado do Rio de Janeiro. No decorrer de uma audiência, ao ser provocado 

pelo defensor público, um juiz respondeu: “não sabemos como vai chegar o APF”. 

Dentre as audiências observadas, foram poucos os casos em que o APF foi 

considerado ilegal, resultando no relaxamento da prisão. Como mencionado, se as 

formalidades legais forem observadas no preenchimento do APF, a prisão torna-se 

legal. Por outro lado, se os operadores constatam que houve um “erro” no 

preenchimento do APF, a prisão é relaxada. Descrevo abaixo uma situação.  

Marcos foi preso em flagrante pelo suposto crime de tentativa de homicídio. A 

vítima era sua companheira. A defensora pública que realizava a audiência naquela 

tarde declarou-se suspeita para fazer a defesa de Marcos, pois integrava o Núcleo 

Especial de Defesa dos Direitos da Mulher (Nudem) da Defensoria Pública do Estado 

do Rio de Janeiro, e outro defensor público foi chamado para a realização da audiência.  

Em sua manifestação, o defensor questionou a legalidade da prisão em flagrante. 

Para ele, não estava presentes os requisitos do art. 302 do CPP. Segundo o defensor, 
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“não houve perseguição”, “não houve flagrante” e, assim, solicitou o “relaxamento da 

prisão”. Em seguida, complementou: “não houve testemunha presencial” e “quem 

comunicou o crime não prestou depoimento” na delegacia. Durante a audiência, ele 

estava com o APF em mãos e prosseguia “não vejo aqui indícios de dinâmica, talvez 

uma legítima defesa. No APF não constam a oitiva das testemunhas fundamentais”. Por 

fim, encerrou que se não fosse o entendimento do juiz pelo relaxamento da prisão em 

flagrante que o juiz considerasse o pedido de liberdade provisória.  

Ao fim da audiência, Marcos continuou preso. Após a saída do custodiado, o 

juiz 3 olhou para o defensor e sorriu. Ele, então, respondeu: “Pô, não tenho o que falar. 

Tenho que falar alguma coisa. Mas esse flagrante foi esquisito”. 

O segundo caso relacionado ao preenchimento do APF teve como resultado a 

soltura dos custodiados. Os três custodiados ficaram presos por 16 dias até serem 

apresentados na audiência de custódia. O suposto crime tipificado no APF pelo 

delegado era a receptação (art. 180 do CP) combinada com posse ilegal de arma de 

fogo. Antes do início da audiência, promotor, juiz e defensor comentavam sobre a 

comunicação daquela prisão. A conversa foi curta. O promotor queria apenas confirmar 

com os demais se a documentação que ele tinha daquela audiência estava completa. 

Quando receberam o processo, foi unânime entre os operadores que a comunicação 

estava “toda errada”. O juiz deu início à audiência e o promotor sustentou que o prazo 

da apresentação fora extrapolado e que o APF “não tem os termos de declarações”, 

acrescentando que estava “tudo errado” naquela comunicação de prisão. O promotor 

demonstrou estar bastante indignado e pediu o relaxamento da prisão em flagrante.   

O juiz decidiu da seguinte maneira:  

 

Considerando que a prisão ocorreu no dia 03 de fevereiro de 2018 e 

considerando que a prisão, até agora, não foi apreciada por qualquer 

Autoridade Judiciária, é forçoso reconhecer a ilegalidade da prisão. 

Veja-se que não se trata de um excesso de prazo desprezível, mas sim 

de um exagerado excesso, o que impõe a soltura dos presos. Por 

outro lado, na ótica deste Magistrado, não tem lugar a decretação da 

prisão preventiva já que o procedimento policial trazido a juízo 

sequer contém as declarações prestadas em sede policial. Por isso, 

relaxo a prisão em flagrante com base no art. 5º, LXV, da 

Constituição Federal (J5). 

 

Nesse caso, o juiz decidiu levando em conta o excesso de prazo e a ausência de 

documentos importantes no “procedimento policial”.  
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Descrevo abaixo outro caso de relaxamento de prisão em flagrante de um 

custodiado que tinha antecedentes criminais. Como veremos, o interessante foi o pedido 

do promotor de justiça que concordou que a prisão em flagrante era ilegal, mas solicitou 

a prisão preventiva para que a investigação fosse realizada.   

Antes do início da audiência, o juiz e o promotor debatiam sobre a narrativa 

descrita no APF quando chegaram a conclusão: “Arma não existe. De repente, a única 

coisa é a moto”. O custodiado chegou acompanhado do agente penitenciário e o juiz 

iniciou a audiência. O promotor começou argumentando que havia “impropriedades 

formais, narrativa truncada dos fatos” no APF. Segundo o promotor:  

 

Não há auto de apreensão da motocicleta e a arma está descrita em 

circunstâncias que trazem dúvida da posse. Inconsistência das 

narrativas e ausência dos indícios de materialidade e autoria do fato. 

Seria caso de relaxamento, mas em virtude da FAC e para que se 

possibilite a investigação peço a restrição da liberdade provisória.  

 

Interessante notar que o promotor considerou que a prisão objeto do flagrante 

realmente era ilegal e solicitou seu relaxamento, mas em virtude da FAC, e para 

proporcionar a investigação, solicitou a restrição da liberdade provisória, ou seja, 

decretação da prisão preventiva.  O juiz não considerou o pedido de prisão preventiva e 

a decisão ficou assim registrada:  

 
Pelo Ministério Público foi requerido o relaxamento da prisão e a 

decretação da prisão preventiva, conforme registro e mídia. Pela 

defesa do custodiado foi requerida o relaxamento da prisão. Entende 

não estarem presentes os requisitos, de forma que requer que não seja 

decretada a prisão preventiva do mesmo, conforme registro e mídia. 

Pelo MM. Dr. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: Inicialmente, o 

custodiado relatou ter sido agredido por dois dos policiais civis, já na 

delegacia, inclusive pelo delegado de polícia tendo condições de 

identificá-los. Compulsando os autos, verifico que o custodiado foi 

preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes do art. 180 

do CP e do art. 16 da Lei 10.828/06. A regularidade do flagrante do 

Custodiado não se encontra presente, eis que o caso em tela não se 

trata de flagrante, já que não observadas as prescrições legais. Em que 

pese se tratar de custodiado com diversas anotações, tenho que o APF 

apresenta incertezas e depoimentos nebulosos. A um, pois não há 

qualquer auto de apreensão em relação à motocicleta, não havendo, 

assim, provas mínimas de materialidade do delito previsto no art. 180 

do CP. Quanto ao suposto crime do art. 16 da Lei 10.826/06, tenho 

que não há indícios mínimos de autoria, uma vez que a arma foi 

encontrada dentro de uma viatura, sendo que o custodiado sequer foi 

conduzido na mesma viatura onde a arma foi encontrada. Não 

vislumbro, assim, qualquer das hipóteses do art. 302, do CPP, não 

obedecendo as formalidades previstas na Lei. Quanto à prisão 
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preventiva do custodiado requerida pelo parquet, entendo que não 

merece prosperar o pleito, pelos mesmos fundamentos acima 

descritos. Em que pese o custodiado ser portador de maus 

antecedentes, tenho que tal fato, por si só, não permitem a decretação 

da prisão preventiva sem que haja, ao menos, o fumus comissi delicti 

e perigo para aplicação da lei penal, conforme dispõem os arts. 311 e 

312 do CPP. Assim, DEFIRO ao custodiado o Relaxamento de Prisão. 

Expeça-se Alvará de Soltura em seu favor. Em seguida, remetam-se 

os autos ao Juízo competente por distribuição, bem como acautele-se a 

mídia em local próprio neste Cartório. Cientes e intimados os 

presentes. Nada mais havendo foi determinado o encerramento o 

presente.  

 

Para Kant de Lima, esta prática de “errar” no preenchimento do APF tem como 

pano de fundo a disputa de função entre as instituições policiais.  

 

A perda da função de vigilância foi motivo frequentes de reclamações 

do pessoal da polícia civil. O motivo real do ressentimento era a 

redução da autonomia da polícia civil para negociar a aplicação de sua 

ética. Sua autonomia para aplicar ou deixar de aplicar a lei, baseada na 

capacidade de interpretar ou não um fato como crime, era agora 

disputada em razão da superposição de funções com a polícia militar. 

Devido a essa situação tornaram-se frequentes os conflitos entre as 

duas corporações. Os policiais militares, por um lado, censuravam os 

policiais civis por não registrarem corretamente os flagrantes levados 

ao seu conhecimento. Para citar um exemplo, eles acusavam 

abertamente a policia civil de libertar os bicheiros presos em flagrante, 

o que atribuíam a suborno. Por outro lado, os agentes da polícia civil 

acusavam os PM de não conhecerem a lei. Sustentavam que eles 

faziam as prisões incorretamente, cometendo irregularidades que 

acabavam por levar à anulação legal do ato. Por exemplo, no 

mencionado registro de flagrante, o soldado que tinha realmente 

efetuado a prisão foi arbitrariamente substituído pelo sargento. Se, por 

um lado, a polícia militar podia, assim procedendo, causar 

irregularidades no registro do flagrante, a polícia civil podia também, 

não as corrigindo – propositadamente ou por negligência –, causar 

imperfeições nos autos. Tais irregularidades poderiam, no futuro, ser 

arguidas pelo juiz, a fim de relaxar o flagrante (KANT DE LIMA, 

1995, p. 51). 

 

Assim é o saber cartorial (MENDES DE MIRANDA, 2000) da Polícia Civil que 

confere legalidade aos autos que serão avaliados na audiência de custódia. As 

negociações entre a tipificação e a conduta do flagrante na delegacia, como 

demonstrado por Kant de Lima (1995), abrem margem para um mercado de negócios 

capitaneados por agentes do Estado caracterizados como mercadoria política (MISSE, 

2010c). 
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Para Misse (2010c), a mercadoria política constitui-se de serviços de proteção, 

segurança e liberdade, em especial para aqueles que estão na dupla ilegalidade do 

mercado informal e ilícito do tráfico de drogas.  A liberdade tornou-se uma mercadoria 

legal por meio da instituição da fiança (CARDINELLI, 2015). Como identificado por 

Cardinelli, a “teoria legal da fiança é baseada na gravidade do fato e a teoria policial é 

baseada em quem parece ser o afiançável” (2015, p.19).  

Nesta outra dimensão do poder exercido pelo delegado de polícia durante a 

lavratura do APF, a possibilidade do pagamento da fiança ganha um papel importante 

quando é analisada na audiência de custódia.   

Essa é uma regra prática que os defensores públicos utilizam em favor dos 

custodiados nas audiências de custódia. Argumentam que o delegado já considerou o 

crime passível de soltura, pois teria concedido a fiança e o custodiado estaria preso por 

sua hipossuficiência financeira. Essa regra torna-se explicita quando os promotores 

pedem pela conversão da prisão em preventiva mesmo com fiança arbitrada em sede 

policial. Em um dos casos, o defensor alertou e cobrou em sua manifestação uma 

posição do promotor, que em seguida teria pedido desculpas por não ter visto a fiança 

na comunicação do flagrante.   

Nesse procedimento, a lógica de acusação é invertida. Na prática do cotidiano 

dos operadores em audiência de custódia, o delegado tem maior poder ainda no 

resultado da decisão. Se nos crimes sem violência, os índices de soltura são maiores, 

quando o delegado arbitra a fiança, são também maiores as chances de soltura na 

audiência de custódia.  

Vamos ao exemplo: O caso Severino. 

Severino foi preso em flagrante junto com dois amigos. Havia acontecido um 

roubo na região e os policiais procuravam pelos autores. Considerados suspeitos, os três 

homens foram abordados em uma esquina de um bairro da zona norte do Rio de Janeiro. 

Uma das motos que estava com eles não era a mesma que havia sido roubada momentos 

antes, mas constava no sistema da polícia uma notificação de que aquela moto era 

objeto de crime. Além disso, um dos três homens tinha uma condenação anterior, o que 

reforçou a suspeita dos policiais sobre eles. Os homens resistiram à prisão e foram 

conduzidos para a delegacia.  
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Na delegacia, o APF foi lavrado e os três foram presos pelo crime de 

receptação13. O delegado arbitrou a fiança. Severino, que não tinha condições de pagar 

o valor estabelecido, continuou preso. Quando foi apresentado na audiência de custódia, 

ele estava sozinho, pois seus dois amigos teriam sido hospitalizados em virtude da 

agressão que eles sofreram. 

O juiz qualificou Severino e passou a palavra para que o promotor de justiça 

fizesse sua manifestação. O representante do MP, depois de uma hesitação inicial por 

ter ficado em dúvida quanto aos fatos narrados no APF, considerou que continha 

“descrição além do tipo penal mencionado no APF” e que, desta maneira, ele opinava 

pela “custódia cautelar”. 

A defensora pública da audiência argumentou que o delegado já havia arbitrado 

a fiança em sede policial e que o custodiado só estava preso devido a sua insuficiência 

financeira. Ela considerou que não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva 

e solicitou a liberdade provisória, argumentando que a prisão cautelar, naquele 

momento, era desproporcional. Por fim, pediu a dispensa da fiança. 

O juiz declarou encerrada a audiência.  

Logo em seguida, o promotor pediu desculpas e disse que não viu nos autos que 

a fiança havia sido arbitrada pelo delegado. O juiz, tendendo a conceder a liberdade 

provisória, consultou o promotor para saber se ele se opunha à decisão de soltura. O 

promotor novamente pediu desculpas “por ter dado mais trabalho” para a decisão da 

audiência.  

O juiz terminou as suas alterações no modelo de decisão e imprimiu a ata. 

Enquanto a defensora pública pegava a ata e ia em direção do custodiado para que ele 

pudesse assinar, o juiz anunciava a sua decisão. Ao final, ele fez um alerta:  

- Você foi preso, por sorte, só pela receptação. Agora, se ficar andando com 

esse aí, já sabe. Fica esperto. Agora já tem essa passagem. Na próxima, já era! 

Por fim, a decisão ficou assim registrada: 

 

Em 27 de abril de 2018, na sala de audiências deste Juízo, perante o 

MM. Dr. Juiz de Direito(...). Os custodiados 1 e 2 não foram 

apresentados por se encontrarem hospitalizados. (...) Pelo Ministério 

Público foi requerida a conversão da prisão em flagrante em prisão 

preventiva, conforme registro e mídia. Pela defesa do custodiado foi 

requerida a liberdade provisória do mesmo sem fiança, conforme 

                                                 
13 Art. 180 - 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: (Redação 

dada pela Lei nº 9.426, de 1996). 
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registro e mídia. Pelo MM. Dr. Juiz foi proferida a seguinte 

DECISÃO: Inicialmente, o custodiado relatou ter sido agredido 

por um dos policiais militares que efetuaram sua prisão, com 

chutes na cabeça e soco na costela, não tendo condições de 

identificá-los, não sabendo se foi o mesmo que o encaminhou para 

a delegacia. O Auto de Prisão em Flagrante encontra-se 

formalmente em ordem, na forma dos artigos 302 e seguintes do 

Código de Processo Penal. Assim, passo a decidir 

fundamentadamente, na forma do artigo 310 do CPP. (...) passo à 

análise da prisão do custodiado. A despeito do entendimento do 

ilustre Promotor de Justiça, através da análise detida da 

documentação acostada aos autos, da entrevista realizada por este 

magistrado, entende o Juízo que a custódia prisional do 

acautelado não se mostra como meio mais eficaz a justificar o 

tolhimento do direito constitucional à liberdade. (...). Ressalto que, 

em que pese a existência uma certa gravidade dos fatos, o delito 

imputado ao custodiado é tão somente o previsto no art. 180 do CP, o 

que demonstra que o acusado, caso condenado, será beneficiado pelo 

sursis processual. Imperioso consignar, ainda, que foi arbitrada 

fiança pela autoridade policial, de forma que, caso não fosse 

hipossuficiente, sequer seria apresentado a esta Central de 

Custódia. Ademais, trata-se de réu primário e portador de bons 

antecedentes, de forma que não vislumbro necessidade de conversão 

da prisão em flagrante por preventiva a fim de garantir a aplicação da 

lei penal ou a garantia da ordem pública. (...). Ante o exposto, 

DEFIRO A LIBERDADE PROVISÓRIA DO ACAUTELADO SEM 

FIANÇA, mediante compromisso de cumprimento das seguintes 

medidas cautelares, SOB PENA DE REVOGAÇÃO(...). EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DE SOLTURA e o Termo de Compromisso (grifos meus). 

 

As medidas cautelares foram revogadas um mês depois pelo juiz natural do 

processo. Nesse caso, destaco dois elementos importantes na conduta do delegado de 

polícia que proporcionaram a liberdade provisória para Severino. Lembro que não é 

meu objetivo fazer um juízo de valor sobre estas práticas. No entanto, este é um caso 

exemplar de elementos que contribuíam para a soltura em audiência de custódia.  

O delegado, ao escolher apenas o tipo penal de receptação e não outro como o 

promotor alertou – descrição além do tipo penal mencionado no APF –, restringiu a 

possibilidade de uma pena mais alta. Para o promotor, “além” significa um tipo penal 

mais grave do que receptação e, portanto, demandaria uma punição mais rigorosa. 

Dessa forma, o crime de receptação é um crime de menor potencial ofensivo e passível 

de fiança. Ao estabelecer a fiança em sede policial, o delegado considerou, então, que 

naquele caso o preso em flagrante poderia ser liberto. Neste caso, o juiz justificou a 

decisão com a “documentação acostada aos autos”. Esta característica torna-se 

fundamental para compreender a importância dos registros. Em sua maioria, os 

operadores consideram válido aquilo que está registrado.  
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Toda prisão em flagrante em que o delegado da Polícia de Civil lavre o Auto de 

Prisão em Flagrante (APF) irá resultar em um processo criminal. Assim, os delegados e 

o cartório da Polícia Civil funcionam como filtro da atuação policial, seja aferindo a 

legalidade de uma prisão em flagrante no momento em que lavra o APF, estabelecendo 

o pagamento de fiança e lavrando termos circunstanciados de ocorrência para aquelas 

de menor potencial ofensivo, seja simplesmente “bicando” as ocorrências.    

Por fim, Severino era primário. Sua FAC era limpa e de bons antecedentes e sua 

condição era favorável para a concessão da liberdade provisória. É sobre este tópico que 

irei me deter em seguida. 

 

 “Tem passagem?” – Os antecedentes criminais  

 

 

Outra regra prática a partir da qual os operadores do direito orientam suas 

decisões está ligada à questão dos antecedentes criminais. A norma estabelece, no art. 

63 do Código Penal, que a reincidência só pode ser avaliada quando uma pessoa já 

tenha em seu nome uma sentença de condenação com trânsito em julgado. Ou seja, uma 

sentença que não cabe mais recurso e por isso esta condenação entraria para os registros 

da pessoa e pesaria em seu desfavor em eventuais processos.  

As condenações por infrações classificadas como contravenções penais 

prejudicam o que se considera como antecedentes. No caso acima, Severino foi 

qualificado como “primário e de bons antecedentes”, isto é, ele não tinha nenhuma 

condenação com trânsito em julgado e nenhuma infração penal que o classificaria como 

portador de “maus antecedentes”.  

Essa regra sofreu uma atualização pelos operadores durante as audiências de 

custódia. Um dos elementos chave para a requisição da prisão preventiva, os 

antecedentes criminais, ou seja, os registros sobre a vida pregressa da pessoa, têm peso 

considerável para a decisão.  

“Tem passagem?” – Essa pergunta, que intitula esta sessão, refere-se aos 

antecedentes criminais e é esclarecida logo no início, no momento de qualificação do 

custodiado. Ela tem por objetivo a confirmação dos registros já disponíveis para os 

operadores, ou a atualização de alguns registros que não constam em razão de alguma 

falha no funcionamento de sistemas que tenha impossibilitado os operadores de terem 

acesso à FAC a tempo da audiência de custódia.  
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Quanto aos antecedentes criminais, tudo conta nas audiências de custódia. 

Qualquer tipo de registro criminal pode ser usado contra os custodiados. Os operadores 

questionam sobre condenações, processos, “passagem pela polícia” e “passagem pela 

infância”. Caso tenha sido condenado anteriormente, o custodiado é questionado se 

cumpriu a pena em sua totalidade ou se ainda tinha algum tempo restante de pena. Aos 

jovens, se não possuem nenhum registro criminal depois dos 18 anos, os operadores 

questionam se eles “têm passagem pela infância” com objetivo de saber se cometeram 

atos infracionais.  

Essa questão é importante esclarecer, pois os promotores, por exemplo, usam 

contra os custodiados o fato destes apresentam documentos de identificação emitidos 

em outros estados da federação. Segundo os promotores, “o fato do custodiado ostentar 

uma ficha limpa não pode ser considerado, pois o custodiado é de outro estado e não 

houve tempo hábil para consultar sua FAC em seu estado de origem”. 

O uso da acusação e dos juízes em relação aos antecedentes criminais é 

inversamente proporcional ao conteúdo do APF. Quanto maior a violência descrita no 

APF, que, como já mencionado, é uma verdade construída em sede policial que não tem 

necessariamente relação com os eventos que tenham ocorrido, menor é o uso dos 

antecedentes. Ou seja, os crimes violentos por si só justificam a prisão preventiva, 

mesmo que esse tenha sido o primeiro crime cometido pelo custodiado. Por outro lado, 

os crimes sem violência, por exemplo, os crimes de furto simples têm maior tolerância 

para os operadores. 

No entanto, o tipo de reincidência que mais prejudica os custodiados é aquela 

que os operadores denominam de “reincidência em audiência de custódia”. Esse 

conceito ad hoc combina em curto tempo anotações criminais, processos em andamento 

e concessão de liberdade provisória em audiência de custódia anterior. Ou seja, se o 

custodiado tiver passagem anterior pela audiência de custódia na qual tenha sido 

colocado em liberdade provisória e estiver na sua segunda audiência de custódia, é 

muito provável que sua prisão seja convertida em prisão preventiva. Os operadores 

argumentam durante a audiência que “o custodiado foi colocado recentemente em 

liberdade provisória e as medidas cautelares se mostraram insuficientes para impedir 

que o mesmo volte a delinquir”.  

Essa passagem pela audiência de custódia e a concessão da liberdade provisória 

combinada à ideia de “oportunidade” é sempre alertada ao final da audiência de 

custódia que teve o desfecho a concessão da liberdade provisória.  
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- Agora você já tem essa passagem. Se voltar, vai ficar preso. 

 

 A produção de registros públicos 

 

Na CEAC de Benfica, sempre ao final do expediente, algum estagiário ou 

funcionário do cartório ia às salas de audiência para deixar algumas pastas com as 

comunicações de flagrantes. Quando se aproximava do fim do dia de trabalho, os juízes 

que terminavam as audiências que estavam pautadas ofereciam ajuda aos colegas que 

ainda tinham custodiados a serem apresentados. Essa solidariedade entre os magistrados 

podia ser observada também quando perguntavam entre eles “quantos processos 

chegaram pra você?”. Posteriormente, pude perceber que esses processos que 

“chegavam para decidir” eram procedimentos de audiência de custódia em que os 

juízes decidiam sem a apresentação do custodiado.  

O caso que me chamou a atenção foi de um custodiado que não estava sendo 

encontrado dentro da unidade. Sua audiência foi pautada por dois dias seguidos, mas 

não foi realizada. Posteriormente, descobriram que o custodiado tinha outro nome, 

diferente do que estava registrado, e por esse motivo não estava sendo encontrado.  

Descrevo abaixo os seguidos registros deste caso observado na CEAC: 

 

Considerando que este procedimento chegou à CEAC (Central de 

Audiências de Custódia) no final da tarde desta sexta-feira 

[04/05/2018], a realização da audiência de custódia nesta data se 

mostra faticamente inviável, razão pela qual passo a examinar a 

legalidade e a necessidade da manutenção da prisão cautelar, ao 

menos até a próxima segunda-feira, data em que efetivamente será 

realizada a audiência de custódia. Neste sentido, verifico que não veio 

aos autos, até o presente momento, qualquer comprovação de 

vínculo do preso com o distrito da culpa, sendo certo que a não 

realização da audiência nesta data até mesmo impede que o mesmo, 

de forma convincente, esclareça seu endereço. Por isso, entendo que a 

prisão é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, sem 

prejuízo de nova análise deste fundamento no momento da realização 

da audiência. Registre-se que, sendo suficiente este fundamento 

para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deixo os 

demais fundamentos para serem examinados na audiência a ser 

realizada. O art. 312 do CPP autoriza a conversão da prisão em 

flagrante em prisão preventiva como garantia da ordem pública, eis 

que se trata de roubo com utilização de arma de fogo, requerendo 

cautela do Estado-Juiz tendo em vista o risco à sociedade que esse 

crime gera, sendo causador de infrações mais graves como roubos 

e homicídios. Ademais, as medidas cautelares alternativas à prisão, 

previstas no art. 319, incisos I a IX do CPP, se mostram insuficientes 

e inadequadas para o caso em análise, não sendo a prisão 
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desproporcional à gravidade do fato, nos termos dos incisos I e II, do 

art. 282 do CPP, a contrário sensu. Assim, inexistindo qualquer 

ilegalidade no ato prisional e sendo necessária a segregação, 

converto a prisão em flagrante em preventiva, com base no art. 

312, caput, do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal. 
Autorizo que o cartório apenas expeça o mandado de prisão após a 

realização da audiência de custódia, caso a presente conversão seja 

mantida. No mais, fica registrado que a audiência de custódia será 

realizada na próxima segunda-feira, data em que a situação do 

custodiado poderá ser reexaminada (Cartório CEAC – Benfica, grifos 

meus). 

 

O juiz que recebeu a comunicação da prisão fez a análise sem a presença do 

custodiado. Portanto, ele converteu a prisão e registrou que a audiência de custódia seria 

realizada no início da semana seguinte. Neste momento, exerceu o trabalho que seria de 

competência do Plantão Judiciário.   

Na segunda-feira, quando a audiência estava pautada, o custodiado não foi 

encontrado. Como o expediente estava no fim, o juiz disse que iria fazer uma 

“assentada genérica”. Ele pediu para que a defensora pública e a promotora de justiça 

aguardassem na sala para colher suas assinaturas na assentada. A defensora pública 

respondeu: “A Defensoria Pública não assina. Só assinamos quando as audiências são 

realizadas.” 

Então, a “assentada genérica” foi registrada desta maneira:  

 

Em 07 de maio de 2018, na sala de audiências deste Juízo, perante o 

MM. Dr. Juiz de Direito, realizou-se a Audiência de Custódia nestes 

autos, presentes O I. Membro do Ministério Público e a Defensoria 

Pública. Foi constatada a ausência do custodiado. Pelo MM. Dr. Juiz 

foi proferida o seguinte DESPACHO: O Auto de Prisão em 

Flagrante encontra-se formalmente em ordem, na forma dos 

artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal. Compulsando 

os autos, verifico que o custodiado não foi apresentado pela SEAP, eis 

que não foi encontrado nesta unidade. Ante o exposto, retire-se o feito 

de pauta. Designe-se nova data para audiência de custódia. Cientes e 

intimados os presentes. Nada mais havendo foi determinado o 

encerramento o presente (J6, grifo meu). 

 

A prisão do custodiado já tinha sido convertida na semana anterior quando a 

comunicação do flagrante chegou à CEAC. Na “assentada genérica”, por meio de um 

despacho, o juiz confirmou novamente a legalidade do APF: “O Auto de Prisão em 

Flagrante encontra-se formalmente em ordem, na forma dos artigos 302 e seguintes do 

Código de Processo Penal”. 
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Finalmente, quando o custodiado foi apresentado na audiência de custódia, já era 

sabida a decisão. Sua prisão já havia sido convertida na sexta-feira da semana anterior. 

No entanto, ninguém mencionou este fato para o custodiado, nem a defesa fez qualquer 

menção sobre os direitos que ele tinha. Na prática, a CEAC atuou como o Plantão 

Judiciário, analisando o flagrante apenas por sua comunicação e, no segundo momento, 

a SEAP não encontrou o custodiado dentro da unidade prisional.   

Sabendo que já havia registros anteriores que convertiam o flagrante em prisão 

preventiva e que a análise da legalidade do APF também tinha sido realizada, restava 

somente a entrevista do custodiado para saber suas condições pessoais e se ele tinha 

sido agredido no momento da prisão.  

O custodiado entrou na sala mancando, era visível sua deficiência na perna 

esquerda. Era um homem pardo que aparentava ter em torno de 40 anos. O juiz deu 

início a audiência e ali seguiram a performance.  Abaixo o registro daquela audiência de 

custódia: 

 

DECISÃO: Inicialmente, o custodiado relatou ter sido agredido por 

dois dos policiais militares que efetuaram sua prisão, tendo condições 

de identificá-los, sendo os mesmos que o encaminharam para a 

delegacia. O Auto de Prisão em Flagrante encontra-se formalmente 

em ordem, na forma dos artigos 302 e seguintes do Código de 

Processo Penal. Assim, passo a decidir fundamentadamente acerca do 

pedido de decretação da preventiva formulado pelo Ministério 

Público, na forma do artigo 310 do CPP. (...) O custodiado foi preso 

em flagrante pela prática do(s) crimes(s) de ROUBO, previsto no art. 

157, caput, do CP tratando-se, portanto, de crimes dolosos punidos 

com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos 

(artigo 313, I, CPP). Ademais, as provas da existência do crime e os 

indícios suficientes de autoria verificam-se através dos depoimentos 

prestados pelas testemunhas em sede policial, bem como do 

reconhecimento efetivado pelas vítimas feito em delegacia e pelo 

estado de flagrância no qual foi encontrado e preso. No presente caso, 

atesta-se a presença do fumus comissi delicti pela prisão em flagrante 

do réu na posse da quantia em dinheiro subtraída e demais bens 

subtraídos das vítimas conforme depoimento prestado pelos policiais, 

conforme auto de apreensão e depoimento das testemunhas constantes 

do APF. Assim, as circunstâncias do crime ensejam um ambiente 

preocupante à paz social desta comarca. Assim, evidente a 

necessidade da manutenção da prisão preventiva do custodiado 

como medida de garantia da ordem pública, diante da gravidade 

em concreto do delito, uma vez que se trata de roubo a duas vítimas 

mediante o uso de faca e palavras de ordem. Imperioso consignar 

que em entrevista pessoal realizada por este magistrado, o 

custodiado afirmou que já foi preso e processado por tráfico de 

entorpecentes, porte de arma de fogo e roubos, tendo cumprido 

pena e ficado preso por aproximadamente 20 anos, conforme 
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relatado pelo mesmo. Evidenciada, portanto, está a alta 

periculosidade do custodiado e o grande risco de reiteração 

criminosa, de forma que sua liberdade enseja grande risco para a 

ordem pública. No mesmo sentido, não há nos autos a comprovação 

de que o custodiado resida no endereço indicado ou mesmo que 

exerça ocupação lícita, de forma que a decretação da cautelar em 

questão assegura igualmente a aplicação da lei penal. Isto porque, 

ausente qualquer demonstração de vínculo com esta localidade, a 

colocação em liberdade poderia impedir sua localização posterior. 

(...)Ademais, não há que se falar em violação ao princípio da 

homogeneidade no caso em tela, visto que consideração dos 

elementos dispostos no art. 59 do Código Penal autoriza o eventual 

cumprimento de pena em regime fechado, nos termos do art. 33 § 3º 

do Código Penal. Ademais, os fatos em questão exibem alta 

reprovabilidade, o que poderia, a princípio, afastar a concessão de 

benefícios penais. Diante de tais fatos, inequívoca a presença do 

fumus comissi delicti e do periculum libertatis, bem como a 

necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, 

conveniência da instrução criminal e para que se assegure a aplicação 

da lei penal, evitando-se, também, a reiteração criminosa. Note-se que 

o princípio da não culpabilidade não está sendo violado, uma vez que 

a prisão ora decretada é de natureza cautelar, com previsão legal, 

servindo ao bom andamento do processo e garantindo sua eficácia. No 

presente caso, a determinação de medida cautelar diversa da prisão, 

conforme art. 319 não seria adequada ou suficiente para a garantia da 

ordem pública e a aplicação da lei penal pelas razões acima expostas. 

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM 

PRISÃO PREVENTIVA. Expeça-se mandado de prisão. Façam-se as 

anotações de praxe. Em seguida, remetam-se os autos ao Juízo 

competente por distribuição, bem como acautele-se a mídia em local 

próprio neste Cartório. Cientes e intimados os presentes. Sem 

prejuízo, encaminhe-se o custodiado para tratamento médico no prazo 

máximo de 24 horas, tendo em vista que o custodiado relatou tomar 

remédio de uso contínuo para uma deficiência na perna e estar com 

febre. Com relação ao relato do preso de agressão, encaminhe-se o 

custodiado para realização de exame de corpo de delito. Oficie-se à 

Corregedoria da Polícia Militar e extraiam-se cópias da assentada, RO 

e mídia para a PIP da auditoria militar. Tendo em vista que o 

custodiado relatou estar ameaçado de morte no presídio Patricia 

Aciolly, oficie-se à SEAP para que proceda à transferência do 

custodiado para outro estabelecimento prisional, caso possível. 

Cientes e intimados os presentes. Nada mais havendo foi determinado 

o encerramento o presente (grifos meus).  

 

Interessante notar que por essa decisão ele converteu uma prisão em flagrante 

que em tese já não existia, pois havia uma conversão para preventiva no mesmo 

processo realizada na semana anterior. A audiência foi apenas uma performance sendo 

que os efeitos em favor do custodiado tornaram-se muito limitados. Pelo contrário, 

como pôde ser observado na fundamentação do registro da audiência, o fato de ter sido 

condenado anteriormente e cumprido cerca de 20 (vinte) anos de prisão foi usado contra 
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o custodiado. Neste caso, o custodiado conseguiu apenas relatar brevemente a agressão 

e pediu para que não fosse transferido para um determinado estabelecimento prisional: 

 

Imperioso consignar que em entrevista pessoal realizada por este 

magistrado, o custodiado afirmou que já foi preso e processado por 

tráfico de entorpecentes, porte de arma de fogo e roubos, tendo 

cumprido pena e ficado preso por aproximadamente 20 anos, 

conforme relatado pelo mesmo. Evidenciada, portanto, está a alta 

periculosidade do custodiado e o grande risco de reiteração 

criminosa, de forma que sua liberdade enseja grande risco para a 

ordem pública (J6). 

                                                                                                                                                                                                                    

Em outro caso semelhante a esse, foi possível observar o secretário questionando 

ao juiz se deveria converter a prisão em flagrante em preventiva mesmo sem a 

realização da audiência. O juiz me olhou, parecendo que naquele momento teria se 

lembrado de minha presença na sala, e respondeu para que registrasse que o custodiado 

estaria hospitalizado e que por isso não pode ser apresentado. Apesar disso, como 

demonstrada acima, a conversão do flagrante em preventiva é uma prática. Nesses 

casos, é informada ao chefe do cartório da CEAC a não realização da audiência para 

que ela seja pautada novamente no dia seguinte.   

Mesmo com os presos sob custódia no mesmo espaço da realização das 

audiências, a SEAP e o TJRJ não conseguem articular seus serviços de forma que 

consigam cumprir com os prazos legais da duração da prisão em flagrante e da 

apresentação dos presos nas audiências de custódia. Parte disso se deve a falta de 

estrutura da CEAC que destoa das instalações luxuosas e exuberantes do Tribunal de 

Justiça.   

Os operadores do direito lançam mão dessa prática para impedir que extrapolem 

os prazos da prisão em flagrante tornando-a ilegal. Quando os prazos legais da prisão 

em flagrante não são observados, é maior a chance do relaxamento da prisão devido à 

sua situação irregular. Entretanto, nem sempre isso acontece. Segundo um defensor 

público, em tese, os juízes da custódia não teriam competência para decretar a prisão 

preventiva, mas sim para analisar a necessidade da conversão do flagrante em 

preventiva. Portanto, em tese, quando se extrapolam os prazos da prisão em flagrante, o 

juiz da custódia, deveria, sem exceção, relaxar a prisão ilegal. No entanto, os casos de 

excesso de prazo se tornaram tão recorrentes que um dos juízes interlocutores da 

pesquisa afirmou que parou de deferir o relaxamento da prisão. Por isso, o juiz faz a 

“assentada genérica”, convertendo a prisão em flagrante quando tomam conhecimento 
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do processo, mesmo sem a apresentação do custodiado, para que o processo esteja 

regular quando o preso for apresentado na audiência de custódia. 

Toda essa produção de registros torna-se fundamental para os operadores no 

funcionamento da CEAC e também para a realização das audiências. Um erro durante o 

processo pode significar o relaxamento da prisão dos presos, o que não é desejável para 

os operadores do direito.  

 

3.2 - Éticas corporativas, disputas, moralidades e constrangimentos 
 

Em um dia da pesquisa de campo, no intervalo entre as audiências, juiz, 

promotor e defensor público negociavam, em tom jocoso, maior celeridade nas 

manifestações durante as audiências para que o trabalho daquele dia fosse encerrado 

mais cedo. Durante essa interação, o defensor público argumentou que a defesa 

precisava de maior tempo do que o promotor de justiça para estabelecer a “paridade 

das armas” durante a audiência de custódia.   

Em suma, o princípio da paridade das armas, na discussão jurídica, tem por 

objetivo equilibrar o jogo processual de modo que a acusação e defesa tenham acesso a 

meios equivalentes para influenciar o julgador, evitando benefícios legislativos para 

uma das partes.  

A partir das práticas observadas nos ritos judiciais e na forma como as 

instituições do sistema de justiça criminal brasileiro estão organizadas, é consensual 

para os nossos operadores que a paridade das armas não se aplica em nosso processo 

penal. As instituições de acusação, responsáveis pela constituição dos elementos 

probatórios dos indícios de materialidade e autoria dos crimes, têm maior arcabouço 

jurídico para sua atuação.  

Como já mencionado, no primeiro e segundo capítulo, os promotores têm papel 

fundamental na consensualização dos fatos com o juiz quando o APF deixa dúvidas 

sobre a conduta narrada. O defensor pode até participar da negociação, mas o peso de 

sua opinião pouco conta. Da mesma forma, foi possível observar nos demais casos em 

que os juízes decidiram contra o requerimento do Ministério Público, antes de anunciar 

a decisão, a consulta do juiz ao promotor de justiça para saber se ele se opunha à 

concessão da liberdade provisória. Um dos juízes, ao final da manifestação do defensor, 
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perguntava em voz baixa ao promotor: “Vou soltar, tudo bem?”. O promotor sempre 

concordava, ele e o juiz pareciam estar alinhados em suas posições.  

Por outro lado, o juiz temia criar algum conflito com o promotor que tinha mais 

tempo de carreira. Esse promotor que trabalhava na custódia era o mesmo que estava 

nas AIJ que acompanhei no Fórum Regional. Para ele, o trabalho em uma vara criminal, 

ou nas audiências de custódia: “É mais fácil porque é distante de nossa realidade, se 

comparado com uma vara de família, por exemplo”.  

Logo em seguida, ele fez uma comparação com um caso que eu estava 

observando nas audiências criminais de instrução e julgamento, que tratava de uma 

mulher acusada de falsidade ideológica. Ela morava com o marido em Miami e estaria 

grávida. Nesse período, ela se separou do marido e voltou para o Brasil. 

A Audiência de Instrução e Julgamento do caso estava cheia de advogados de 

ambas as partes, eram seis no total. A acusada era de uma família tradicional daquela 

região da cidade e, segundo o promotor de justiça, possuía uma rede de colégios 

particulares naquela região. O promotor teria ficado sensível àquele caso, pois a mulher 

teria impedido o seu ex-marido de ver o seu filho. Ela também teria registrado a criança 

sem o nome do pai. Durante a AIJ, o promotor perguntou quanto tempo tinha, pois 

achava que a criança havia nascido recentemente, tendo sido informado, então, que a 

criança tinha quase cinco anos e o pai não conhecia seu filho.  

Ao comentar daquele caso, o promotor de justiça disse que tinha se sentido 

“mexido”, especialmente pelo tempo da separação e nascimento da criança (cinco 

anos). No final, um custodiado estava entrando na sala para a audiência de custódia e 

em um tom ameaçador ele disse encerrando o assunto: “Aquela mulher vai ver 

comigo!”. 

Neste caso, a atitude da mulher teria ferido a ética (KANT, 1995) do promotor. 

Sensibilizado como uma moralidade familiar, o promotor demonstrou certa empatia 

com a figura do pai. Esta ética, quando ferida, é potencialmente conflituosa, como irei 

demonstrar a seguir com o caso “carrasco da custódia”.  

Os conflitos estão mais propensos a acontecer quando não há negociação entre 

os operadores do direito antes ou durante as audiências. Essas negociações entre os 

operadores estão presentes nas audiências realizadas no Tribunal do Júri (NUÑEZ, 

2018b), nas audiências de instrução e julgamento ou nas audiências de custódia 

(SARMENTO, 2017). Tais práticas têm por objetivo “combinar” previamente as regras 

do jogo, como a duração das falas e a apresentação de provas, por exemplo. 



    

 

112 

 

Especificamente nas audiências de custódia, é importante para o juiz saber a posição 

dos operadores do direito para que possa formar sua convicção sobre o caso. Nesse 

sentido, como já mencionado, quando os juízes estão em dúvida, eles consultam os 

promotores para saber qual a posição.  

Descrevo a seguir um caso no qual não houve essa negociação prévia. O juiz 

decidiu um caso influenciado por sua moralidade. Ao fazer, isso feriu a ética do 

promotor, que retaliou na audiência seguinte.  

 

 O “carrasco da custódia” 

 

As decisões dependem da composição da audiência (juiz, promotor e defensor) e 

do contexto da realização das audiências no dia. O resultado dela pode romper a relação 

de empatia entre o promotor e o juiz. Quando isso acontece, é imprescindível ao juiz 

reestabelecer essa relação para que suas opções não sejam restringidas pelo promotor, 

causando-lhe constrangimento ao decidir. Ainda que a decisão pela punição contra a 

argumentação do MP esteja prevista no art. 385 do Código de Processo Penal14, a 

doutrina jurídica e a discussão acadêmica têm condenado a utilização desse instituto, 

considerando que a sua utilização compromete a imparcialidade esperada dos juízes.  

Ou seja, dependendo do resultado de uma audiência, a decisão de uma posterior 

pode ser influenciada diretamente pelos atores que a compõe e dos conflitos que podem 

surgir durante o dia entre juízes, promotores e defensores. Especialmente quando estão 

envolvidos juízes e promotores, esses conflitos podem influenciar o resultado de uma 

audiência em si e daquelas posteriores do dia, por exemplo.  

A audiência em questão tratava de uma mulher que teria tentado entrar no 

presídio com 200 gramas de cocaína escondidos na vagina. O promotor de justiça pediu 

pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Segundo o promotor, a entrada no 

sistema prisional com drogas é causa de aumento de pena. Para fundamentar sua 

posição, ele fez uso do APF, no qual a ré teria afirmado, em sede policial, que receberia 

mil reais para o transporte da droga para seu marido detido na unidade prisional onde a 

custodiada foi presa em flagrante. O defensor público argumentou que a custodiada era 

primária e de bons antecedentes e que a quantidade só poderia ser considerada quando 

fosse feita a dosimetria da pena, ou seja, depois de condenada. Disse que faltava o 

                                                 
14 Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o 

Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma 

tenha sido alegada. 
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“princípio da homogeneidade”, pedindo a aplicação das medidas cautelares, e que caso 

fosse indeferido, que o juiz ao menos considerasse a aplicação da prisão domiciliar, 

citando, como exemplo, a ex-primeira dama do governo estadual. A custodiada também 

tinha quatro filhos menores de 12 anos e era o pai da filha mais nova que estava preso.  

O juiz, nesse caso, tendo em vista a primariedade da custodiada, decidiu pela 

prisão domiciliar e comparecimento mensal em juízo. A custodiada foi proibida de se 

ausentar da comarca de residência, como também foi proibida de ingressar em qualquer 

unidade prisional como uma das medidas cautelares. A última medida cautelar foi 

objeto de discussão, uma vez que restava ao marido da custodiada cerca de seis anos de 

pena para cumprir. No entanto, o juiz manteve a medida. Para ele, com o pai e a mãe 

presos, as crianças perderiam as suas referências familiares. Segundo o magistrado, 

“com pai presidiário, mãe presidiária, os quatro filhos serão presidiários”, não sem 

antes dar um sermão na mulher: “Aconselho à senhora a não mais se envolver em 

relacionamentos com presidiários – vá cuidar das suas crianças”.  

Abaixo a decisão na íntegra: 

 

DECISÃO: Inicialmente, cumpre consignar que não foi relatada 

agressão física no ato prisional, pela custodiada. Compulsando os 

autos, verifico que a custodiada foi presa em flagrante delito pela 

prática, em tese, do crime tráfico ilícito de drogas, na forma descrita 

pelo Parquet, em sua manifestação oral colhida neste ato. A 

regularidade do flagrante encontra-se presente. No que diz respeito à 

conversão da prisão, entende este Magistrado que a mesma não se 

demonstra necessária e proporcional, diante das circunstâncias da 

prisão. Não existem informações de anotações anteriores em 

desfavor da custodiada em sua folha de antecedentes criminais. A 

situação processual de primariedade técnica por si só poderia 

ensejar a incidência da regra do tráfico privilegiado, nos moldes 

do art. 33, §4º da Lei de Drogas, mormente em não se verificando 

neste primeiro momento a figura da habitualidade ou dedicação a 

atividades criminosas pela custodiada. Nesta toada, urge atentar que a 

maior quantidade de entorpecente carregada pela custodiada não 

tem o condão de afastar o beneplácito acima mencionado, já que 

por força do art. 42 da Lei de Entorpecentes, deve ser relevada 

como verdadeira circunstância judicial como de eventual 

dosimetria da pena. Também a causa de majoração prevista no art. 

40, inc. III da Lei de Drogas não serve para afastar o eventual tráfico 

privilegiado. Assim não se pode descartar uma possibilidade ou um 

viés de que em eventual caso futuro de condenação, a custodiada 

poderá suportar pena diversa da privativa de liberdade. Algumas 

nuances merecem especial enfoque especialmente a comprovação 

nos autos de que a custodiada é mãe de quatro crianças, sendo a 

menor com meros 10 meses de idade e a filha mais velha contando 

atualmente com 5 anos. A hipótese vertente é mesmo aquela do art. 

318, inc. III do CPP, já que não se pode descartar que a presença da 
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custodiada é imprescindível aos cuidados especiais ao menos em 

relação à criança em fase de aleitamento. O pré-requisito do 

parágrafo único - prova idônea da maternidade - foi preenchido pelo 

esforço da nobre Defesa, neste ato, com a juntada da documentação 

respectiva. Assim, embora a conduta, em tese, perpetrada pela 

custodiada seja em um primeiro exame desprezível e inconsequente, 

por todos os argumentos trazidos pelo Parquet, não se pode tornar 

letra morta ou esvaziar a orientação trazida pela Lei da Primeira 

Infância que tem como principal escopo zelar pelo Melhor 

Interesse da Criança. A bem da verdade a referida norma tenta 

reverter ou evitar um enorme déficit social com a deturpação da 

família. No caso dos autos as crianças não possuem pais presentes 

sendo que uma delas tem o pai presidiário. Levar a mãe também à 

situação de presidiária seria manter crescente este fator no âmbito 

familiar, de modo que as crianças perderiam toda e qualquer 

referência. Observando-se ainda, as condições pessoais da 

custodiada, no momento verificadas e, suposto fato delituoso 

praticado, sendo a prisão cautelar medida excepcional, passível de ser 

decretada, somente quando não possa ser substituída pelas medidas 

cautelares colocadas pelo Legislador à disposição do Magistrado. 

Dessa feita, fica afastado o periculum libertatis, como condição 

imprescindível para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. 

Não estando presentes, no momento, os elementos e fatos que 

motivam a decretação da prisão cautelar, que constitui medida 

excepcional a ser adotada. Assim, DEFIRO à custodiada a prisão 

domiciliar prevista no art. 318, inc. III do CPP, sem prejuízo das 

medidas cautelares substitutivas abaixo, mediante Termo de 

Compromisso, firmado neste ato, de comparecimento mensal ao Juízo 

ao qual o feito for distribuído, sempre entre o 1º e o 10º dia de cada 

mês, bem como em todos os atos processuais vindouros em que a sua 

presença faça-se necessária, até o trânsito em julgado definitivo. Fica 

também a custodiada impedida de ausentar-se da Comarca de Itaboraí, 

sem prévia autorização judicial. Mais que isso, fica a custodiada, 

desde já, impedida também de ingressar em qualquer unidade 

prisional na qualidade de visitante, ciente desde já que o 

descumprimento das condições impostas acarretará na revogação do 

benefício e imediata repristinação do decreto prisional. Expeça-se o 

alvará de soltura (grifos meus).  

 

Essa decisão tem caráter excepcional por fugir ao modelo das decisões 

proferidas em audiências de custódia. Na audiência em questão, a fundamentação 

presente na decisão foi ditada pelo juiz. O próprio TJRJ reconhece, em julgamento de 

habeas corpus, a falta de fundamentação jurídica em decisões proferidas em audiência 

de custódia que convertiam a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ao descrever as 

audiências de instrução e julgamento no Centro Integrado de Cidadania, Jacqueline 

Sinhoretto descreve situação semelhante em que o juiz dita a decisão na qual afirma ser 

sobre um ato do poder, uma vez que a reflexão decide o futuro das partes 

(SINHORETTO, 2005b). Coube ao defensor público explicar a decisão para a 
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custodiada, que na condição de mera espectadora não entendeu o rito judicial que ali se 

passava.  

O promotor de justiça ficou visivelmente irritado com a decisão. O defensor 

explicou para a custodiada o resultado da audiência e a importância do cumprimento das 

cautelares para que ela não tivesse sua prisão preventiva decretada no curso do 

processo. As audiências prosseguiram e, posteriormente, ficou explícito como o 

desconforto do promotor com essa decisão do juiz influenciou no resultado da audiência 

seguinte. 

Nela, também se tratava de um caso de prisão em flagrante enquadrada no crime 

de tráfico, previsto no art. 33 da Lei de Drogas. Segundo os fatos narrados no APF, o 

custodiado havia sido preso em flagrante em “atitude suspeita” portando 16g de 

maconha, 91g de cocaína e 6g de crack, além de um rádio transmissor em uma 

“localidade conhecida pelo comércio de drogas”.  Esse caso se enquadra no padrão das 

prisões por tráfico e, por isso, raramente as prisões desse tipo são relaxadas.  

Para a surpresa de todos na sala de audiência, inclusive do custodiado, o 

promotor iniciou sua argumentação dizendo que apesar da “conduta ser reprovável”, 

não se faziam presentes os requisitos legais para a conversão da prisão em flagrante em 

preventiva. Alegando que o custodiado era primário, o promotor pediu pela concessão 

da liberdade provisória com a aplicação das medidas cautelares, deixando explícita que 

sua posição nesse caso feria o “princípio da isonomia”. A defesa ratificou a 

manifestação do MP. Durante a argumentação do promotor de justiça, o juiz 4 se 

direcionou a secretária e disse:  

– “Faz a liberdade!”, referindo-se ao modelo do alvará de soltura.  

Ficou claro que o magistrado havia mudado sua decisão durante a audiência. Ao 

término, ele anunciou sua decisão ao custodiado. Dessa vez, sem ditar a fundamentação.   

 

- Olha só. O que você tá vendo aqui hoje é pra agradecer mesmo. 

Você tá ganhando na mega sena! Se você voltar aqui outra vez, vai 

ficar preso, porque já tem essa anotação. Então, agarra essa 

oportunidade! Abraça esse alvará de soltura, meu irmão, e não 

vacila! Porque por muito menos, as pessoas ficam presas aqui. Você 

tá entendendo? (J4). 
 

A audiência foi encerrada e o custodiado saiu sorrindo da sala. Enquanto isso, o 

juiz virou para o promotor e disse: “Se você não pede a soltura, eu ia deixar preso”. O 
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defensor percebeu a situação que lhe era favorável e interveio jocosamente: “Ah, o Dr. 

Promotor é um cara sensato”.  

O defensor saiu da sala e deixou promotor e juiz em uma discussão, na qual o 

promotor reagiu: “Eu não vou ficar aqui dando murro em ponta de faca”, referindo-se à 

audiência anterior da mulher que tentou entrar com drogas no presídio.  

O juiz demonstrou visivelmente que a decisão não era a que mais lhe agradava, 

mas foi tomada por um constrangimento que diz respeito à sua imagem profissional e à 

reputação dentro da Central de Audiência de Custódia: “Eu que não vou ficar dando 

murro também, se você não pede a liberação, não ia soltar. Não vou ser o carrasco que 

prende todo mundo na custódia”. 

Interessa-me compreender os efeitos holísticos da decisão (EMERSON, 1983). 

O caso carrasco da custódia nos mostra uma dessas consequências. Nesse conflito 

específico entre promotor e juiz, ficou claro como a insatisfação do promotor com o 

resultado da primeira audiência, e, por outro lado, o constrangimento do juiz com sua 

representação dentro da CEAC, influenciaram diretamente no resultado da segunda 

audiência, que seria um caso típico de conversão da prisão, de acordo com a prática 

recorrente. Alguns juízes preocupam-se com sua imagem perante os outros operadores. 

Esse juiz, em específico, ainda que tivesse o poder de decidir contra a manifestação do 

Ministério Público e da Defensoria Publica, sofreu um constrangimento ao tomar sua 

decisão. Por conta de uma preocupação com sua imagem profissional, decidiu de forma 

contrária ao que desejava. 

 

 “Tá tudo errado! Tem que tratar as pessoas segundo o seu status” 

 

 

Outra dimensão dos constrangimentos que os magistrados podem sofrer ao 

decidirem nas audiências de custódia está relacionada com as suas moralidades 

(EILBAUM, 2012). Para ilustrar, relato outra situação conflituosa. Desta vez, durante 

uma Audiência de Instrução e Julgamento, mas que o magistrado fez menção ao seu 

trabalho na CEAC. Nesse caso, o conflito se deu entre o advogado do réu e o juiz 

durante a oitiva de uma vítima de roubo. Lembro que já acompanhei tanto o juiz quanto 

o promotor que trabalhavam nesse Fórum na realização das audiências de custódia. 

O relógio marcava 17 horas. Em um dia normal de trabalho, estava próximo do 

horário de encerramento do expediente naquela vara criminal. O cansaço e a 
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impaciência eram visíveis nos rostos do juiz e promotor. Como disse anteriormente, a 

audiência em questão se tratava de uma tentativa de roubo.  

Segundo os fatos narrados pela acusação e a partir da oitiva das testemunhas, um 

casal de namorados havia estacionado o carro em frente a uma pizzaria, tendo o rapaz 

descido do carro e entrado no restaurante, enquanto sua namorada o aguardava no banco 

do carona com o seu filho. Durante esse intervalo, o réu, um ex-policial civil, que 

segundo relato das testemunhas estava visivelmente alterado e sob o efeito de 

entorpecentes, tentou entrar no carro pela porta do motorista. A porta estava trancada. A 

mulher, que percebeu a ação quando ele pegou na maçaneta da porta, ligou para seu 

namorado e avisou que alguém estava tentando entrar no carro. O rapaz saiu correndo 

da pizzaria e encontrou o réu já na porta do carona pegando sua namorada pelas pernas, 

tentando retirá-la do carro. A mulher conseguiu resistir até a chegada do seu namorado. 

O réu teria se assustado e tentou evadir do local, sendo impedido pelo namorado da 

vítima que após uma luta corporal conteve o réu até a chegada dos policiais militares. 

No início dessa audiência, após a leitura da denúncia e o depoimento da vítima, 

o juiz passou a palavra para o advogado de defesa do réu fazer as perguntas para a 

vítima. Após a demora de alguns segundos, quando o silêncio do advogado incomodou 

a todos na sala, o juiz demonstrou impaciência: “Pois não, doutor?”.  

O advogado pediu para aguardar: “Só um segundo”. 

Enquanto folheava o processo, mais alguns segundos se passaram e o silêncio se 

manteve, até que o advogado começou com as perguntas. A estratégia do advogado foi 

de perguntar o que teria acontecido no dia da prisão, tentando fazer com que a vítima 

caísse em contradição e comprometesse seu depoimento. A vítima, indignada com o 

caso e as perguntas feitas pelo advogado, que repetia o que ela tinha relatado no início, 

falava e gesticulava muito. O juiz a advertiu e disse para aguardar as perguntas do 

advogado, respondendo apenas ao que o advogado perguntasse a ela. Junto a isso, o juiz 

advertiu o advogado outra vez: “Isso ela já disse, doutor”. 

Diante da insistência do advogado em seguir nessa estratégia, após uma 

advertência do juiz, a resposta do advogado foi que ele estaria fazendo o seu trabalho. O 

juiz fez um desabafo visivelmente demonstrando sua irritação e alterando o tom de voz.  

 

É por isso que o país está essa bagunça. Estou cansado disso! Há 18 

anos que nós tratamos as vítimas e testemunhas como réus. Nós não, 

o doutor [advogado] em seu ofício. O seu cliente roubou a menina, a 

machucou e o senhor tá negando. E fica tratando a moça como réu. 
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Eu fico soltando os presos lá nas audiências de custódia, tá tudo 

errado! Tem que tratar as pessoas segundo o seu status! Tratar a 

vítima como vítima, e réu como réu. Daqui a pouco vamos ter que 

chamar o réu de excelência! 

 

Por esse desabafo, pude perceber que o trabalho realizado pelo magistrado nas 

audiências de custódia causava-lhe no mínimo um desconforto pessoal ao “soltar os 

presos na audiência de custódia”. Apesar de o próprio ter realizado esse trabalho por 

um bom tempo na CEAC, isso estaria “errado” em sua concepção, pois, como advertiu 

o advogado, durante as audiências de custódia, ele não estaria tratando os presos 

segundo o seu “status”. 

Após esse momento, foi a vez da oitiva do namorado da vítima. Quando o 

promotor perguntou sobre a eventual luta corporal entre ele e o réu, ele hesitou em 

responder com receio de se prejudicar. O promotor, ao perceber a hesitação, tratou de 

tranquilizá-lo. Era o mesmo promotor que se recusava a questionar sobre as agressões 

dos custodiados nas audiências de custódia: “Não fica preocupado, não. Faz parte da 

profissão. Vagabundo tem que apanhar mesmo. Pode responder tranquilo”. 

Na vez do advogado, ele perguntou se a testemunha praticava alguma arte 

marcial. Sua estratégia era dizer que seu cliente havia sido agredido. O juiz sorria 

ironicamente diante das perguntas. Ao final, o promotor pediu para sair. A oitiva das 

outras testemunhas, do réu e dos policiais que fizeram a prisão foram adiadas. O PM 

que auxiliava o trabalho de organização das audiências comentou com o juiz a saída do 

promotor no meio da audiência e o juiz respondeu: “Isso aqui é uma bagunça, a 

Constituição é brasileira. Tá achando que tá em Mônaco?”.  

 Enquanto o juiz preenchia a ata, perguntou ao advogado se iria fazer algum 

requerimento, e ele solicitou a FAC da testemunha, numa clara tentativa de 

comprometer de alguma forma a imagem do namorado da vítima. O juiz se mostrou 

bastante indignado com o requerimento, mas o colocou mesmo assim. Era comum, ao 

final de todo depoimento do réu solto, o juiz ou promotor questionarem sobre seus 

antecedentes criminais. A estratégia usada pelo advogado não é muito diferente do que 

juízes, promotores e até mesmo a polícia faz com os réus. O que incomodou o juiz foi 

esse tipo de tratamento ter sido dispensado à vítima. O caso, tentativa de roubo, para o 

juiz, merecia outro tratamento. O advogado teria infringido, na concepção do juiz, as 

regras de tratamento não escritas, segundo o status da pessoa da vítima. 
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3.3 - Produzindo a decisão 
 

Apresentadas todas essas discussões, este tópico tem o objetivo de propor uma 

análise cognitiva da decisão em audiência de custódia. Podem ser feitas várias perguntas 

que compõem o quadro de elementos que contam na decisão, entre elas: O flagrante é 

legal? O APF narra uma conduta violenta do custodiado? Qual o foi a tipificação do 

crime pelo delegado? O custodiado tem “passagem” pelo sistema de justiça criminal? 

Qual foi o pedido do promotor? O delegado estabeleceu fiança em sede policial? O 

custodiado tem alguma característica (pai, mãe, trabalhador com emprego formal, 

estudante de ensino superior, político) que pode despertar nos juízes alguma 

sensibilidade? Cada resposta a essas perguntas pode resultar em diferentes 

encaminhamentos que ao final compõem a decisão, não só dos juízes da custódia, mas 

também do juiz natural do processo quando inicia a instrução.  

Como descrevi nos casos acima, a ordem dos elementos e o peso que eles têm na 

decisão podem ser alterados devido ao contexto da realização da audiência.  

Quando a comunicação da prisão em flagrante chega à central da audiência de 

custódia, os servidores do cartório preparam o “procedimento” e os secretários 

preparam os modelos de sentença. Os secretários dos juízes compartilham um 

conhecimento tácito sobre determinado caso em cima dos elementos do APF e da FAC. 

Os juízes podem auxiliar os secretários na elaboração do modelo de sentença e decidir 

sobre a conversão da prisão antes mesmo da apresentação do custodiado. Podem 

também verificar no momento da audiência e editar o modelo de decisão que foi 

preparado anteriormente pelo seu secretário. 

Para decidir previamente, os juízes contam com a previsibilidade dos operadores 

que compõem a audiência juntamente com ele. Num caso ordinário, o juiz sabe qual a 

posição dos promotores de justiça e defensores. Esse conhecimento é compartilhado 

com os secretários que, além de prepararem os modelos de decisão dos juízes, podem 

auxiliar os promotores, como pude observar algumas vezes, quando a secretária 

consultava o promotor se podia colocar no modelo de decisão a “manifestação 

genérica”. Ou seja, o pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva como 

consta nas atas de decisão que aqui mencionei.  

Quando o custodiado entra na sala de audiências, é realizada a qualificação do 

mesmo. As perguntas podem ser feitas pelo juiz ou pelo secretário. Algumas vezes os 

juízes informam aos custodiados sobre seu direito de permanecer em silêncio e que este 
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não pode ser usado contra ele. No entanto, para os custodiados, responder às perguntas 

de qualificação pode ser benéfico, mas sob constante suspeição, tendo em vista que as 

informações prestadas têm maior potencial negativo na formação da convicção dos 

juízes.  

Quando a audiência é aberta, o representante do Ministério Público é o primeiro 

a falar. Este começa analisando se o APF é legal. Se este documento estiver na forma 

prescrita, apresentar os indícios de materialidade e autoria, e os requisitos da prisão em 

flagrante, é considerado legal. Caso contrário, os promotores pedem pelo relaxamento 

da prisão, como descrevi no início do terceiro capítulo. No papel de fiscais da lei, os 

promotores buscam pelos erros formais de escrivães e delegados da Polícia Civil na 

elaboração do APF. 

Apesar dessa prática, quando os juízes têm dúvidas sobre os fatos narrados no 

APF ou sobre a posição do Ministério Público costumam consultar os promotores para 

saberem qual a posição no “caso concreto” para então tomar sua decisão. Esta consulta 

pode se dar antes da abertura da audiência, em que claramente discutem o que seria a 

narrativa considerada no APF, como também podem ocorrer casos nos quais o juiz 

concede a liberdade provisória antes de anunciar a decisão para saber se “está tudo 

bem” para o promotor a soltura daquele custodiado. Na maioria das vezes, ainda que o 

defensor público participe das discussões, o peso da sua posição nas negociações não é 

considerado na produção da decisão. 

Os constrangimentos relacionados à sua imagem profissional e as moralidades 

que orientam a decisão dos magistrados possuem efeitos apenas na conduta individual. 

Este efeito é observado somente durante o trabalho cotidiano e individual. Esses 

constrangimentos e dilemas não são o resultado de uma construção institucional 

explícita e conhecida de todos os participantes desta interação, mas sim a partir de 

conhecimentos particularizados de cada juiz sobre como decidir.  

Assim, as decisões produzidas, quaisquer que sejam as suas razões decisórias, 

têm como formas de fundamentação abstrações apoiadas no princípio do livre 

convencimento motivado (TEIXEIRA MENDES, 2010). Essa prática não 

responsabiliza o juiz por sua decisão cujo convencimento pessoal depende de seu 

arbítrio, principalmente quando concedem a liberdade provisória. 

Os constrangimentos e os dilemas foram explicitados em situações que 

supostamente seriam favoráveis aos custodiados. Ou seja, os magistrados se sentem 
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constrangidos, seja por sua imagem profissional seja por um dilema moral influenciado 

pela opinião pública.  

Essa decisão de conceder a liberdade provisória provoca um constrangimento 

interinstitucional. Por exemplo, em uma audiência, o promotor de justiça cobrou em 

tom jocoso ao juiz perguntando “adivinha quem soltou esse cara da próxima 

audiência?”, quando teria sido o próprio juiz que teria concedido a liberdade ao 

custodiado no outro processo.  

Nesse sentido, a decisão de liberdade provisória difere, por exemplo, dos casos 

de relaxamento de prisão em que a “culpa” é colocada na Polícia Civil, que não realizou 

o APF corretamente.   

Se, por um lado, no conflito entre promotor de justiça e juiz, este teria ficado de 

“mãos atadas”, não restando opções a não ser conceder a liberdade provisória, pois 

manter a prisão em audiência de custódia diante de uma manifestação contrária do MP 

poderia significar tornar-se o “carrasco da custódia”, por outro lado, o desabafo 

durante o conflito com o advogado demonstra que, por conta do ofício, o magistrado 

precisa soltar nas audiências de custódia, ainda que pessoalmente ele não seja favorável 

a essas decisões de soltura.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Por meio da observação direta das audiências, pude identificar que a análise da 

prisão em flagrante fica em segundo plano. Assim, a audiência de custódia funciona, na 

prática, como um dispositivo para que os operadores façam um juízo sobre as pessoas 

custodiadas e não sobre a prisão e o crime que elas supostamente tenham cometido. 

Pude identificar que a conduta narrada no APF torna-se complementar ao perfil do 

custodiado para os operadores. São as pessoas (violentas, reincidentes, sem trabalho e 

moradia) e não a prisão em si, o objeto de análise.  

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) esperava que o contato pessoal entre os 

operadores do direito e custodiados e não uma “análise fria” do APF sem a presença da 

pessoa presa proporcionasse uma “sensibilidade” e que estes tendessem a soltar as 

pessoas presas. Como apresentei no primeiro capítulo, esta “sensibilidade” 

eventualmente pode ocorrer. No entanto, o contato pessoal pode reforçar os 

preconceitos contra determinados segmentos da população na mesma proporção. Além 

disso, a audiência não funciona para supervisionar o trabalho policial de apreender 

pessoas. Produzindo, por outro lado, uma política de ocultamento de eventuais abusos 

cometidos durante as prisões por policiais.  

Apresentando as interações entre os custodiados e os operadores, busquei 

demonstrar o significado das decisões jurídicas para os seus membros. Os custodiados 

são ouvidos apenas para a produção dos registros no limite do que foi perguntado 

durante a audiência de custódia. Por parte dos operadores, não há uma revisão das 

condições em que a prisão em flagrante foi efetuada, muito menos uma preocupação 

destes com as garantias de direitos dos custodiados. Além da incompreensão do ritual 

de justiça por parte dos custodiados, deve-se considerar ao menos a possibilidade dos 

custodiados que naturalizam a violência policial não verem a Justiça, e 

consequentemente a audiência de custódia, como forma e lugar adequado para a 

administração dos seus conflitos. 

No segundo capítulo, apresentei algumas reflexões acerca dos limites e das 

propriedades políticas deste ritual de justiça implementado no processo penal. Busquei 

identificar quais são os constrangimentos institucionais para as decisões sobre a prisão e 

como elas são justificadas pelos operadores. Em seguida, discuti como as 

arbitrariedades nas audiências de custódia decorrem da organização dos serviços de 

justiça. Os desafios a serem enfrentados dizem respeito à necessidade da audiência de 



    

 

123 

 

custódia produzir uma política de atuação e efeitos previsíveis para a organização da 

Justiça. Como demonstrado acima, as decisões sobre a liberdade das pessoas estão 

sujeitas ao arbítrio dos juízes.  

Por fim, busquei identificar as racionalidades decisórias acionadas pelos 

operadores do direito nas audiências de custódia. As decisões são orientadas pelos 

registros já produzidos para a audiência como o APF e a FAC, mas também por 

situações contextuais decorrentes dos conflitos entre os operadores que acionam éticas e 

moralidades corporativas no decorrer da interação com o custodiado. Os 

constrangimentos relacionados à sua imagem profissional e as moralidades que 

orientam a decisão dos magistrados possuem efeitos apenas na conduta individual. Este 

efeito é observado apenas durante o trabalho cotidiano e individual. Esses 

constrangimentos e dilemas não são o resultado de uma construção institucional 

explícita e conhecida de todos os participantes desta interação, mas sim a partir de 

conhecimentos particularizados de cada juiz sobre como decidir.  
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