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RESUMO 

 

 

O presente trabalho analisa os reflexos das audiências de custódia na cidade de Volta 

Redonda, especificamente os pontos positivos e negativos e suas consequências. Também é 

abordada a indagação sobre o presente instituto, verificando se é politicamente eficaz para o 

desencarceramento. Tal análise é feita por meio de uma pesquisa de campo na qual consiste na 

coleta de dados do próprio sistema cartorário da central de custódia de volta redonda, que 

revelarão se a proposta da audiência vem sendo cumprida e se o índice de encarceramento tem 

aumentado ou diminuído após sua implantação.  

 

Palavras-chave: Audiência de custódia; Sistema penitenciário brasileiro; Volta Redonda; 

Pesquisa empírica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 The present work analyzes the reflexes of the custody hearings in the city of Volta 

Redonda, specifically the positive and negative points and their consequences. It is also 

addressed the inquiry about the present institute, verifying if it is politically effective for the 

deprivation. This analysis is done through a field survey which consists of collecting data from 

the round-robin center's own carpet system, which will reveal whether the proposal of the 

hearing has been fulfilled and whether the incarceration rate has increased or decreased after its 

implantation. 

 

Key words: Custody hearing; Brazilian penitentiary system; City of Volta Redonda; Empirical 

research. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Com a intenção de dar efetividade aos preceitos fundamentais contidos na Carta Magna, 

sendo um deles o princípio da não culpabilidade ou o chamado “presunção da inocência”, 

vivemos sob a égide de um Estado Constitucional e Democrático de Direito, sendo a prisão 

provisória prevista como extrema ratio da ultima ratio. Assim, segundo assevera Guilherme 

de Souza Nucci (2014, p. 29), “deve-se ressaltar constituir a liberdade a regra, no Brasil; a 

prisão a exceção.” Destarte, consoante o novo regramento legal, há que se seguir uma ordem 

lógica no que tange às prisões, dando-se preferência às cautelares diversas ao cárcere. 

No entanto, o Brasil é conhecido por ter uma política de encarceramento em massa, 

estando em terceiro lugar a nível internacional no ranking de ocupação de suas cadeias, 188,2 

% e ocupando o quarto lugar em taxa de aprisionamento por cem mil habitantes, ou seja, diverso 

do que preceitua nossa Constituição Federal, a prisão tem sido utilizada como “prima ratio”, 

desencadeada por uma política punitivista e repressiva (MOREIRA, 2018). 

De acordo com essas informações é possível notar que o Brasil está dentro do grupo de 

países que possuem uma problemática penitenciária, que se estende maneira global, levando a 

uma crescente realidade: a superlotação e as condições desumanas de aprisionamento. Tal 

problemática está diretamente relacionada com a tortura, sendo esta uma das principais 

violências perpetradas ao ser humano; e conforme o aumento do índice de encarceramento e a 

manutenção do sistema penitenciário brasileiro, a população carcerária é cada vez mais 

submetida ao tratamento desumano, sendo ele físico e psicológico (SOARES E SOUZA, 2018). 

A situação do encarceramento excessivo se torna mais preocupante quando nos 

atentamos ao índice relacionado ao preso provisório. Conforme pesquisa realizada pelo 

Conselho Nacional de Justiça, 34% dos presos no Brasil, ainda estão aguardando julgamento, 

e, no Estado do Rio de Janeiro, o percentual é ainda mais grave, sendo 45% deles presos 

provisoriamente.  

Os dados revelados são fruto da banalização da prisão preventiva, pois esta, como dita 

acima, deve ser a última medida a ser aplicada, sendo imposta somente em casos excepcionais 

quando não se têm alternativas a não ser a prisão do indivíduo, até porque esta medida cautelar 

não possui um prazo determinado, podendo durar de maneira excessiva e punindo o indivíduo 

sem mesmo antes de ter ocorrido a instrução do processo.  

De acordo com Renato Brasileiro de lima (2012, p. 247): cuida-se de espécie de prisão 

cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade 



10 
 

policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer 

fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de 

ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (BRASIL, art. 

313, 1941) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP, e desde que se 

revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (BRASIL, art. 

319, 1941). 

A audiência de custódia, trazida pela Convenção Americana de Direitos Humanos 

(BRASIL, 1969) foi implantada com o objetivo de garantir que os direitos constitucionais do 

preso sejam assegurados após o seu respectivo encarceramento; o mesmo será submetido à uma 

audiência em um prazo de 24 horas após o flagrante, na qual o juiz, na presença necessariamente 

de um advogado e de um promotor, verificará se houve alguma ilegalidade na prisão, e se o 

acusado poderá responder em liberdade. 

Com essa implementação que é consequência da adesão do Brasil à convenção de 

Direitos Humanos, além de aprimorar o controle sobre a legalidade da prisão o que pode resultar 

na diminuição do encarceramento em massa, ela permite que se detectem eventuais maus-tratos 

praticados contra o preso, fato que diante da nossa problemática atual, é de extrema necessidade 

não somente devido ao encarceramento em massa, como também para que a tortura deixe de 

ser prática corriqueira. 

Desse modo, o presente trabalho tem como ponto central, analisar quais foram os 

impactos das audiências de custódia na Cidade Volta Redonda. Se houve a diminuição da 

tortura e dos maus-tratos, se tal instituto, por proporcionar a presença física do preso perante o 

juiz, ministério público e defensor público no prazo de 24h (vinte e quatro), acarretou em uma 

certa intimidação nos policiais no que tange aos abusos, que internacionalmente são conhecidos 

como frequentes no Brasil, e se também, no que tange ao índice de encarceramento e se 

podemos considerá-la um mecanismo para reduzi-lo. 

Para isso, em caráter introdutório, o primeiro capítulo esclarece no que consiste a 

audiência de custódia, informa o surgimento deste instituto e de como foi aplicado no Brasil; 

ainda apresenta suas peculiaridades, como se desenvolve tal audiência e aborda a necessidade 

de sua implementação. 

No segundo capítulo serão demonstradas as informações coletadas por meio das 

pesquisas realizadas pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro nos anos de 2017 e 

2018 aos presos em flagrantes atendidos pelo Defensor Público. Nestas pesquisas foram 

levantadas diversas questões, dentre as quais: se o acusado é réu primário, se possui filhos, se 
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sofreu agressões ou tortura nas circunstâncias da prisão, entre outros questionamentos 

abordados ao longo do trabalho. 

Por fim, será analisado se a proposta do Conselho Nacional de Justiça com a 

implantação da audiência de custódia vem sendo cumprida; ou seja, se através desta pesquisa 

poderemos concluir se houve a redução dos abusos cometidos pelos policiais nas circunstâncias 

da prisão em flagrante, se no aspecto processual, de fato proporcionou uma maior celeridade 

no contato do preso com o juiz e por fim, verificar se é possível entendermos a audiência de 

custódia como uma estratégia de contenção do encarceramento massivo.  
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2. NO QUE CONSISTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 

 

 

Com o objetivo de fazer valer os direitos básicos contidos na Constituição Federal de 

1988, a chamada constituição cidadã, a qual ainda entra em conflito com o autoritarismo nas 

instituições jurídicas, o Brasil ao fazer parte da Convenção Internacional de Direitos Humanos, 

executou o projeto das audiências de custódia, a qual teve início no Estado de São Paulo e 

posteriormente em todo o País (LEMGRUBER et al., 2016).  

A audiência de custódia consiste na apresentação do preso em flagrante delito perante 

um juiz, em um curto lapso temporal, na qual, presentes o Ministério Público e a defesa, se 

analisa a legalidade da prisão, se é hipótese de maus tratos ou tortura, sendo garantido ao 

custodiado todos os seus direitos constitucionais (CONJUR, s/d; CAIO PAIVA, 2018). 

Devido a esse contato direto e precoce do preso com o magistrado, acredita-se que é 

possível que se consiga humanizar as decisões, ou seja, pelo fato do curto lapso temporal será 

mais provável a constatação de maus-tratos, abusos e tortura por parte do magistrado, ministério 

público e defensor, acometidos ao preso. Durante a audiência é dada a palavra ao custodiado 

especificamente para que o mesmo relate como se deu a prisão, e se durante ou posteriormente 

sofreu abusos ou agressões físicas e psicológicas pelo policial. 

Nesse tipo de audiência também é analisado se há a necessidade do preso em flagrante 

permanecer com a sua liberdade restringida até a efetiva condenação; podendo o juiz converte-

la em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória; apesar do legislador ao elaborar o 

código de processo penal ter respeitado o princípio constitucional da prisão como ultima ratio, 

o rol de cabimento previsto no artigo 312 do código de processo penal, ainda possibilita de 

forma muito vasta e aberta tal decretação (BRASIL, 1941). 

O desdobramento da necessidade da implantação das audiências de custódia no Brasil 

foi sobrepesada com o advento da Lei Federal n° 12.403/2011, a chamada “Lei das Cautelares” 

a qual trouxe diversas medidas cautelares alternativas à prisão; devido a ela passou-se a discutir 

de forma mais profunda o encarceramento exacerbado no Brasil e os motivos que levaram à 

isso; e é claro, as soluções para tal problemática (LEMGRUBER et al., 2016, p. 6). 

Assim, tornou-se mais comentada e conhecida a discrepância entre a nossa legislação 

penal e processual vigente em relação às propostas e diretrizes impostas por tratados 

internacionais ratificados pelo Brasil, principalmente no que toca aos direitos humanos e o de 

pessoas presas em flagrante. E para que esse cenário fosse distinto no futuro, a Rede de Justiça 

Criminal engajou-se no aprimoramento do Projeto de Lei no Senado n°554/2011 e apoiou a 
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aprovação desse projeto, o qual determinava a introdução das audiências de custódia no sistema 

penal brasileiro (LEMGRUBER et al., 2016). 

No entanto, devido ao imenso desacordo com as diretrizes internacionais, e a demora 

no trâmite no Senado, houve um projeto-piloto de audiências de custódia na cidade de São 

Paulo o qual foi viabilizado pela parceria do Tribunal de Justiça do Estado, Conselho Nacional 

de Justiça, o Ministério de Justiça e o IDDD, começando a funcionar no ano de 2015 

(LEMGRUBER et al., 2016, p. 7).  

Logo após seu início, tal instituto se deparou com certas resistências, as quais geraram 

a impetração de um mandado se segurança no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com 

o argumento de que tal procedimento não possuía base legal para funcionar e posteriormente 

uma Ação Direta de Inconstitucionalidade; porém, rejeitados os pleitos, em agosto do ano de 

2015 o Supremo Tribunal Federal determinou que esse projeto fosse estendido a todo país no 

prazo de 90 dias, e assim, em dezembro do mesmo ano, o Conselho Nacional de Justiça editou 

uma resolução e regulamentou a apresentação obrigatória de toda pessoa presa em flagrante 

delito, em até 24h da comunicação do flagrante à presença de autoridade judicial competente. 

(LEMGRUBER et al., 2016, p. 7). 

 

2.1. Audiência de custódia: a previsão normativa 

 

 

Embora tenha sido fruto de convenções e pactos internacionais, as quais possuem 

diretrizes impondo a imediata apresentação à autoridade judicial de pessoas presas em flagrante 

delito, o Brasil atualmente não possui em sua legislação tal previsão acordada. E como dito 

anteriormente, há um projeto de lei tramitando no Senado Federal desde o ano de 2011 para 

que inclua no código de processo penal brasileiro a apresentação do preso no prazo estabelecido 

de 24h à autoridade judicial, assim como à defensoria e a realização do exame de corpo de 

delito para que seja possível a verificação de tortura ou maus tratos ocorridos na circunstância 

da prisão (LEMGRUBER et al., 2016, p. 11). 

O referido instituto é o resultado de diversos tratados internacionais de direitos 

humanos. O mais conhecido é o CADH, Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

(BRASIL, 1969), norma supralegal e que com base no seu artigo 7.5 “Direito à Liberdade 

Pessoal”, é estabelecido que “Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, á 

presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem 

direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de 
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que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condiciona a garantias que assegurem o seu 

comparecimento em juízo” (BRASIL, 1992a). 

Com a mesma finalidade, o Pacto internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova 

York, no artigo 9º, 3, prevê que  

 

Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser 

conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a 

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

posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não 

deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a garantias 

que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos 

do processo e, se necessário for, para a execução da sentença” (BRASIL, 1992b). 

 

Da mesma forma que as demais, a Convenção Europeia de Direitos Humanos por sua 

vez, no capítulo “Do Direito à liberdade e à Segurança”, 5.3, diz que 

 

Qualquer pessoa presa ou detida nas condições previstas no parágrafo 1, alínea c), 

do presente artigo deve ser apresentada imediatamente a um juiz ou outro magistrado 

habilitado pela lei para exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada num 

prazo razoável, ou posta em liberdade durante o processo. A colocação em liberdade 

pode estar condicionada a uma garantia que assegure a comparência do interessado 

em juízo (CONSELHO EUROPEU, 1950). 

 

No entanto, apesar de possuir mais de um instituto que norteia a ideia da apresentação 

do preso ao juiz em um curto espaço de tempo, a que mais se aproxima do Brasil é a Convenção 

Americana de Direitos Humanos e, por isso, esse tratado internacional que servirá de base para 

o presente trabalho1. Assim, por ser um tema de grande relevância, o Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro no ano de 2014 se manifestou tencionando que tal apresentação ao 

magistrado no prazo de 24 horas fosse realizado por vídeo conferência e no mesmo sentido, o 

Senador Francisco Dornelles se posicionou, fazendo uso do argumento que colocaria em risco 

a segurança institucional e do próprio preso caso o mesmo circulasse pelas dependências do 

Poder Judiciário (BRASIL, 1941; LOPES JÚNIOR; PAIVA, 2014). 

 

 

 

2.2. A necessidade de sua implementação no direito brasileiro 

 
1 Uma curiosidade: pesar de se tratar de mero projeto de lei, e os Tratados internacionais de Direitos Humanos não 

necessitarem de complemento normativo nacional, atualmente tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei do 

Senador nº554/2011 de Autoria do Senador Antônio Carlos Valadares do PSB/SE, a qual tem como ementa a 

alteração do §1º do artigo 306 do código de processo penal, determinando que o prazo de apresentação do preso à 

autoridade judicial é de vinte e quatro horas após efetivada a sua prisão em flagrante. 
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A audiência de custódia possui dois simples objetivos, o primeiro é combater a tortura 

e os abusos cometidos pela violência policial, já o segundo, consiste na análise sobre a 

necessidade do custodiado responder o processo preso. Desta informação podemos extrair que 

sua implantação veio para resguardar o direito à integridade física e moral do preso, assim como 

abrandar a taxa de encarceramento apresentada pelo Brasil.  

Tal imprescindibilidade é fruto de constante relatos de violação de diretos humanos, 

que, segundo o entendimento de Nilo Batista: 

 

são direitos que toda pessoa humana tem – independente do que seja, tenha, pense 

ou faça. (...) A ideia principal dos direitos humanos é que toda pessoa tem certos 

direitos que o Estado não pode tirar nem deixar de conceder: vida, trabalho, 

remuneração digna, aposentadoria, instrução, liberdade, manifestação de 

pensamento, livre associação e reunião etc. É claro que se um homem pratica um 

crime – um homicídio, um roubo, um estupro, um furto – ele deve ser processado e 

julgado. Os documentos dos direitos humanos também preveem isso. Mas não pode 

ser espancado. Não pode ser torturado. Não pode ser morto. Sua família não pode ser 

humilhada. Seus vizinhos não podem ser importunados e constrangidos. Casas de 

inocentes não podem ser vasculhadas. Se aqueles que matam, assaltam, violentam 

crianças ou mulheres, furtam não são presos, processados e julgados e condenados, 

a culpa não é dos direitos humanos. A lei prevê que um acusado que intimida 

testemunhas, ou que, ficando solto, coloca em perigo a vida, a integridade física ou 

o patrimônio de terceiros, pode ser preso. Basta a polícia pedir que a Justiça decreta 

a prisão. Se o acusado for preso em flagrante, em crimes graves, que não têm fiança, 

só se for primário, de bons antecedentes e inofensivo é que a Justiça pode liberá-lo 

antes do julgamento. E se for condenado, a lei programa que na penitenciária ele 

deve ser reeducado e aprender um ofício. Por que nada disso acontece? Por que é tão 

fácil praticar crimes? Por que tantos crimes são cometidos? Por que muitos daqueles 

que os praticam não são presos e processados? Por que as penitenciárias são imundas 

escolas superiores do crime? Culpa dos direitos humanos, culpa dos bandidos ou 

culpa de instituições que não cumprem com seus deveres? (...) Propensão para o 

crime tem é o Estado que permite a carência, a miséria, a subnutrição e a doença – 

em suma, que cria a favela e as condições sub-humanas de vida. (...) Perto da culpa 

do Estado, a do bandido é pequena. E o bandido, a gente ainda consegue prender, 

processar, julgar e condenar. E o Estado? (BATISTA, 1990, p. 158-59). 

 

No entanto, o Estado moderno é desde sempre paradoxal. O direito penal do 

inimigo é um discurso contemporâneo e que, em certo sentido, serve como justificativa ou 

pretexto para o avanço do agigantamento do Estado policial. E com isso, a máquina 

repressiva é consistente e viola de forma contínua e constante os direitos e garantias 

fundamentais sob o a alegação de ameaça ou ofensa à ordem social juridicamente protegida, 

e de que os direitos humanos atrapalham a polícia, ou “o direito penal do inimigo revela 

um fenômeno em que os sujeitos passivos da repressão são tratados sob um status 
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diferenciado – o status de inimigo – simplesmente porque pertencem a um grupo social 

declarado ''inimigo público'' (FERREIRA, 2018, s/p).  

No entanto, conforme Guilherme de Souza Nucci 

 

Os direitos humanos somente atrapalham a polícia quando esta for despreparada ou 

desaparelhada; mal paga ou corrupta. A polícia bem treinada, com armas, aparelhos 

tecnológicos modernos, cultivando o campo da inteligência contra o crime, bem paga 

e sem corrupção não sofre absolutamente nenhuma influência dos direitos humanos. 

Ao contrário, são até úteis para a demonstração da lisura dos trabalhos policiais e 

permitem aquilatar a idônea prova produzida, fazendo a palavra do policial ter um 

valor inestimável para a instrução do processo-crime (NUCCI, 2014, s/p). 

 

Sendo assim, pela inadmissibilidade do Estado Democrático de Direito acatar a 

deliberada infringência aos direitos humanos, não somente na circunstância da prisão, como 

também na constância dela, no que tange a superlotação das cadeias e as condições sub humanas 

derivadas disso, fez-se necessário a urgente efetivação das audiências de custódia no Brasil. 

(AGÊNCIA CNJ, 2017).  

De acordo com os dados já relatados na presente pesquisa, o Brasil apresenta um alto 

índice de encarceramento, de maneira que esse fenômeno se tornou uma problemática que 

atinge não somente o sistema penitenciário, como também o político e judicial. Apontando um 

total de 654.372 presos, e como dito anteriormente o País integra o terceiro lugar no ranking 

internacional; que apresenta como conseqüência direta a submissão do custodiado a situação de 

tormento, tortura, violando seus direitos e garantias fundamentas, sendo um deles explícito no 

inciso XLIX da Constituição Federal de 1988, “é assegurado aos presos o respeito à integridade 

física e moral”.  

Só o Estado do Rio de Janeiro, onde a pesquisa2 se concentra, contém 56 (cinqüenta e 

seis) estabelecimentos de prisão, atualmente apresentando 54.853 (cinqüenta e quatro mil 

oitocentos e cinqüenta e três) pessoas sob sua custódia, com um déficit de 20.137 (vinte mil 

cento e trinta e sete vagas), ou seja, quase 50% (cinqüenta) de pessoas presas a mais do que o 

suportável pelas unidades prisionais (CONJUR, s/d). 

A cidade de Volta Redonda, especificamente, possui um único estabelecimento 

prisional, a Cadeia Pública Franz de Castro Holzwarth, local onde funciona a central de 

custódia, e por ser um local de permanência provisória do custodiado, e também devido ao 

trabalho administrativo interno, raras são as vezes que sua capacidade é ultrapassada, hoje em 

 
2 Pesquisa feita em 28/06/2019. 



17 
 

26/06/2019, apresenta 302 (trezentas e duas) vagas e possui 302 (trezentos e dois) presos, sendo 

todos eles presos provisórios (CONJUR, s/d). 

Para que possamos compreender um pouco dessa situação, é preciso que voltemos os 

olhares ao Rio de Janeiro a partir do ano de 1763, o suposto início de toda problemática. O Rio 

era sede do poder político durante todo o império. Nesta época vivíamos sob a égide de um 

sistema penal colonial inquisitorial, tendo como base as ordens da coroa portuguesa, dando 

ênfase à tortura, abusos, que na época eram chamados de castigos corporais e também na 

aplicação da pena (SOARES E SOUZA, 2018, p. 175). 

Portanto, era no Rio de Janeiro por ser a sede política, era o local onde se concentrava 

todo o autoritarismo da coroa portuguesa. Após quase duzentos anos de autoritarismo 

concentrado no Estado, em 1940 com o advento do Código Penal, o sistema penitenciário sofreu 

algumas modificações, o que também acarretou em uma crise em relação à estadualização do 

mesmo (SOARES E SOUZA, 2018, p. 182). 

Anos se passaram, e assim como na época da família Real, o Estado se concentrou em 

construir maiores presídios, como a Cadeia Velha no ano de 1747, e o complexo penitenciário 

de Bangu em 1987, pelos mesmos motivos: superlotação, ambos em lugares remotos, os quais 

possibilitam a uma camuflagem da grave situação de todo o sistema; resultado de uma política 

repressiva brasileira (SOARES E SOUZA, 2018, p. 183-84). 

Devido a todo esse cenário que infelizmente ainda é atual, o qual se contrapõe com os 

princípios da nossa Constituição Federal de 1988, BADARÓ assevera que: “Nossa Constituição 

assegura uma série de garantias em relação à prisão cautelar, contendo abusos e estabelecendo 

um conjunto de meios protetivos para evitar implicações que outra restrição além daquelas 

previstas na lei”, instaurou-se uma busca por medidas alternativas ao encarceramento.  

As estratégias de contenção do grande encarceramento na maioria das vezes vêm de 

acordo e convenções internacionais nas quais participam alguns países desenvolvidos e que 

superaram essa problemática. Como exemplo, na legislação vigente interna, temos a Lei federal 

nº 9.099/95, resultado da incorporação de medidas minimalistas no escopo das regras de Tóquio 

no Brasil, a qual cria os Juizados Especiais, com um rol de penas alternativas, sendo elas: a 

composição civil dos danos, prevista no artigo 72 a 74, a transação penal, no artigo 76, para os 

crimes de menor potencial ofensivo, os quais possuem penal máxima de até 2 (dois) anos, e a 

suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89, a qual também podemos chamar de 

“sursis processual” para crimes de médico potencial ofensivo, com pena mínima de 1 ano 

(SOARES E SOUZA, 2018). 
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Sobre essa última medida, é importante ressaltar a sua importância, pois, além dos 

efeitos dela serem benéficos para o réu, é um direito subjetivo do autor, caso este preencha os 

requisitos, e, quando o Ministério Público se abster da proposta, é aplicável o artigo 28 do 

Código de Processo Penal por analogia. 

Existem também medidas dentro do Código Penal, como a suspensão condicional da 

pena, contida no artigo 77, as medidas restritivas de direitos, substituindo as privativas de 

liberdade, encontradas no artigo 44, entre outras; e como dito acima, devido às diretrizes da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, o Brasil adotou a implantação das audiências de 

custódia, para que além de combater os maus tratos e a tortura, reduza o encarceramento. 

No que tange a audiência de custódia, seu principal objetivo é constatar os maus-tratos, 

tortura e abusos cometidos pela autoridade policial nas circunstâncias da prisão assim como 

preveni-los, mas também, de acordo com essa pré-análise da necessidade da imposição da 

prisão e com a possibilidade de impor medidas alternativas por meio de cautelares ou fiança, 

feita pelo juiz, na presença do Ministério público e da Defesa, é possível se esperar que se 

reduza o encarceramento massivo, diminuindo a superlotação nas cadeias o que 

consequentemente também atenua as condições desumanas perpetradas no sistema carcerário. 

 

2.3. Peculiaridades das audiências de custódia 

 

 

Os atos procedimentais da audiência de custódia estão disponíveis no portal eletrônico 

do Conselho Nacional de Justiça por meio de um Fluxograma chamado “Projeto Audiência de 

Custódia”. 

Como dito acima, o início se dá com a prisão em flagrante delito e a apresentação do 

autuado preso à Autoridade policial; posteriormente, após a formalização do Auto de Prisão em 

Flagrante (APF) e agendamento da apresentação do mesmo ao juízo concomitantemente à 

intimação do advogado constituído (se assim  optar o acusado), o mesmo é encaminhado para 

a realização do exame clínico de corpo de delito e depois ao centro de detenção provisória para 

aguardar a apresentação em Juízo.  

Na cidade em que a pesquisa está sendo realizada, Volta Redonda-RJ, o referido centro 

de detenção é chamado de Cadeia Pública Franz de Castro Holzwarth, na qual também são 

realizadas tais audiências, dentro da Central de Custódia construída na própria cadeia. Após os 

tramites cartorários internos entre a delegacia de polícia e as centrais de custódia, e após o aviso 
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prévio ao advogado construído ou defensor público, em regra no prazo de 24 horas, é realizada 

a audiência. 

Na audiência, primeiramente o juiz informa ao acusado do que se trata o instituto e o 

que será abordado ali. Dando início à a audiência, como primeiro passo informa o seu direito 

constitucional em se manter em silêncio, como preceitua o artigo 5º, LXIII da Constituição 

Federal de 1988.  Posteriormente, é perguntado ao custodiado se fora agredido no momento da 

prisão, sendo positiva a resposta, questiona-se se o momento da agressão fora antes ou depois 

da detenção ou se foi por motivos de resistência à prisão. 

Esse é o momento no qual que se torna imprescindível o AECD, Auto de Exame de 

Corpo de Delito; porque através dele, há materialidade concreta da agressão e a verificação da 

gravidade da mesma. Muitas das vezes, quando há agressão física no momento da audiência, o 

custodiado ainda possui as lesões aparentes e o defensor ou o próprio magistrado requer que o 

mesmo identifique onde estão e as mostre para câmera que registra a sessão. Nessa fase, é 

também perguntado ao acusado quem teria sido o autor daquela lesão, sendo a autoria atribuída 

à autoridade policial, é também questionado se o mesmo seria capaz de reconhecer e se gostaria 

de representar contra o fato3.  

Ouvido o custodiado, o Ministério Público se manifesta, às vezes indaga um pouco mais 

sobre as circunstâncias da agressão, mas no geral requer a liberdade provisória ou a conversão 

em prisão preventiva justificando qualquer dos pedidos. Posteriormente é dada a palavra à 

defesa, a qual poderá juntar documentos, procuração, e requerer obviamente a liberdade do 

acusado. Assim, é encerrada a audiência com a decisão do magistrado competente pela 

liberdade com ou sem fiança e cautelares, relaxamento com ou sem a decretação da prisão 

preventiva ou simplesmente a decretação da prisão preventiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Uma curiosidade avistada por mim, após diversas participações nas Audiências de Custódia realizadas na Central 

de Custódia de Volta Redonda, é a de que em regra, quando o acusado  informa ter sido agredido por policiais  

após sua imobilização, apesar de lesão nitidamente aparente, o mesmo se manifesta pela não representação contra 

tal ato, ficando a critério do magistrado remeter ou não o caso à Corregedoria da Policia Civil ou Militar. 



20 
 

3. UMA ANÁLISE DA PESQUISA EMPÍRICA DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA NO 

POLO DE VOLTA REDONDA  

 

 

Este capítulo tem como objetivo transmitir informações sobre a audiência de custódia 

não somente com base em dados documentados, mas também por meio de uma pesquisa 

empírica e etnológica. No que tange à etnologia abordada, esta se perfaz através da observação 

de cerca de 100 (cem) audiências de custódia realizadas no pólo de Volta Redonda, entre o 

período de novembro de 2018 até maio de 2019. Desta forma, também serão inseridas neste 

capítulo impressões pessoais, subjetivas decorrentes da vivência no campo pesquisado e no 

olhar sobre o objeto de estudo. 

A análise quali-quantitativa é realizada com base na comparação do estudo feito pela 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ao longo dia 17 de outubro de 2017 até 

novembro do mesmo ano com o relatório feito entre os dias 2 de janeiro de 2018 até 31 julho 

do referido ano4. 

 

3.1. A cadeia pública de Volta Redonda:  

 

 

Conforme já abordado, a partir do ano de 2015 as denominadas CEAC’S, Centrais de 

Audiência de Custódia, foram instaladas no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A realização 

se deu por meio da resolução TJ/OE/RJ nº29/2015 a qual disciplina a audiência de custódia no 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.  

Em seu texto podemos encontrar algumas considerações que levaram à edição desta 

resolução, como por exemplo:  

 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir o acesso à Justiça reconhecido pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, que prevê que todo ser humano tem 

direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que 

violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela 

lei;” e que também CONSIDERANDO que o Brasil, no ano de 1992, ratificou a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto San Jose da Costa Rica) que, 

em seu art. 7º, item 5, dispõe que "toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, 

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

funções judiciais"; CONSIDERANDO que o relatório do Grupo de Trabalho sobre 

 
4 o motivo do embasamento neste relatório se dá pelo fato de que não fora concedido o acesso à dados pessoais 

dos presos, tão menos entrevista com os mesmos, como também a Defensoria possui um núcleo de Estudos e 

Pesquisas de Acesso À justiça especificamente voltado à elaboração deste tipo de relatório o que torna muito mais 

viável a concepção. 
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Detenção Arbitrária da Organização das Nações Unidas - ONU e o diagnóstico do 

sistema prisional apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, ambos 

publicados no ano de 2014, revelam o contingente desproporcional de pessoas presas 

provisoriamente no país (RIO DE JANEIRO, 2015, s/p).  

 

O parágrafo único do artigo 1 º da referida resolução diz que “o presidente poderá 

instalar Centrais de Audiência de Custódia, em locais do Sistema Carcerário, onde haja ingresso 

de presos, que passarão a ser denominadas CEAC's” (RIO DE JANEIRO, 2015, s/p) , sendo 

assim, os locais de entrada do acusado após sua captura poderão ter Centrais de Custódia, como 

é o caso de Volta Redonda, ou terão de encaminhar o preso para algum local que realize.  

Após a edição dessa resolução, e até mesmo após algumas retificações, atualmente, no 

ano de 2019 existem três centrais de custódia distribuídas ao longo do Estado do Rio de 

Janeiro5: 

1) A de Benfica, localizada na Cadeia Pública de José Frederico Marques, a qual abrange 

as cidades de Araruama, Areal, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Belford Roxo, Bom 

Jardim, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Cardoso Moreira, Carmo, Comendador 

Levy Gasparian, Cordeiro, Duas Barras, Duque de Caxias, Guapimirim, Iguaba Grande, 

Itaboraí, Itaguaí, Italva, Japeri, Macuco, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Nova Friburgo, 

Nova Iguaçu, Paracambi, Paraíba do Sul, Petrópolis, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, 

Santa Maria Madalena, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo, São João de Meriti, São 

José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, Sapucaia, Saquarema, Seropédica, Silva 

Jardim, Sumidouro, Tanguá, Teresópolis, Trajano de Moraes, Três Rios, Varre-Sai. 

2) A de Campos dos Goytacazes, localizada na penitenciária de Carlos Tinoco Fonseca, 

que recebe presos de Macaé, Conceição de Macabu, Carapebus-quissamã, Campos dos 

Goytacazes, São João da Barra, São Francisco do Itabapoana, Italva-Cardoso Moreira, São 

Fidélis, Cambuci-São José de Ubá, Itaocoara, Santo Antônio de Pádua-Aparibé, Miracema, 

Laje do Murié, Itaperuna, Natividade-Varre e Sai, Bom Jesus do Itabapoana, Porciúncula, São 

Sebastião do Alto, Casimiro de Abreu e Rio das Ostras. 

3) E a de Volta Redonda, localizada na Cadeia Pública Franz de Castro Holzwarth. A 

Central de custódia de Volta Redonda, foi inaugurada no dia 16/10/2017, cerca de dois anos 

depois após a edição da resolução 29/2015 do TJRJ,  ficando responsável pelos presos em 

flagrantes das comarcas de Volta Redonda, Itatiaia, Resende, Porto Real-Quatis, Barra Mansa, 

Pinheiral, Barra do Piraí, Valença, Rio das Flores, Piraí, Mendes, Vassouras, Paty de Alferes, 

 
5 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. Audiência de custódia, Rio de Janeiro, s/d. Disponível em: 

<http://gmf.tjrj.jus.br/audiencia-de-custodia> Acesso em: 26 jun 2019. 
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Miguel Pereira, Engenheiro de Paulo de Frontin, Rio Claro, Paraty, Angra dos Reis e 

Mangaratiba. 

Dentro dela contém duas salas de audiência, espaço para atendimento psicossocial, 

perícia médica, sala para representantes do ministério público, da defensoria pública e da 

Ordem dos Advogados do Brasil, como também o cartório da Central.6  

 

Fora constatado com base na observação, no que tange ao funcionamento da cadeia, que os 

presos em flagrante que estão para serem apresentados na audiência de custódia, permanecem 

em uma cela separados dos demais encarcerados, o que de fato é um ponto positivo. porém, em 

relação ao  atendimento da defensoria, há de ser feita uma consideração negativa: o contato do 

defensor público com o custodiado se dá minutos antes da realização da audiência, 

impossibilitando juntada de documentos importantes, os quais trariam a possibilidade de o juiz 

vislumbrar  a substituição da prisão preventiva por uma prisão domiciliar quando atendidos os 

requisitos do artigo 318 do código de processo penal (BRASIL, 1941); como por exemplo 

documentos que atestem que o preso (a) é o único responsável pelos cuidados de um filho com 

12 anos incompletos; o que é acometido por uma doença grave, de acordo com o  

 

Tais documentos que não foram apresentados pela defensoria no momento da realização da 

audiência de custódia implicaram em diversas prisões preventivas, pois nessas ocasiões quando 

era dada a palavra ao preso, o mesmo informava que possuía filhos menores, ou que era 

enfermo, mas devido a falta de prova documental o magistrado decidia pela conversão do 

flagrante em preventiva e aconselhava o preso a pedir que a família juntasse os documentos e 

levasse para a defensoria da cidade em que foi preso para que o juiz de sua comarca decidisse 

sobre a possibilidade ou não da prisão domiciliar.  

 

 

 

 

 

3.2. O perfil do custodiado 

 

 
6 CONSULTOR jurídico. TJ-RJ inaugura central de audiência de custódia em Volta Redonda. Brasília: Conjur, 

out 2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-out-17/tj-rj-inaugura-central-audiencia-custodia-

volta-redonda> Acesso em> 20 jun 2019.  
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Conforme o segundo relatório sobre o perfil dos réus atendidos nas audiências de 

custódia de Volta Redonda elaborado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, 

correspondente ao período de sete meses, entre os dias 02 de Janeiro e 31 de Julho de 2018, 

totalizando 1.531 (mil quinhentos e trinta e uma) audiências, será analisado os seguintes 

aspectos: tipo penal, se já foi preso ou processado anteriormente, se é acusado primário, 

naturalidade, autodeclaração de cor, se possuem filhos e o sexo.  

No que tange ao tipo, será abordado os ilícitos de maior incidência, como os de Furto 

simples e em concurso, roubo simples e em concurso, Lei de Drogas simples e em concurso, 

Estatuto do Desarmamento simples e em concurso e os ilícitos penais contidos no Código de 

Trânsito Brasileiro.  

Sendo assim, conforme o gráfico abaixo, podemos verificar que, de 1.523 presos 

entrevistados, 100 (cem) praticaram crime de furto (leia-se furto simples e em concurso), 127 

(cento e vinte e sete) praticaram crime de roubo (leia-se roubo simples e em concurso, 998 

(novecentos e noventa e oito) praticaram o crime previsto da Lei de drogas (leia-se Lei de 

Drogas em concurso com outro crime da Lei de Drogas ou em concurso com outro Crime) e 23 

(vinte e três) praticaram ilícitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro.  
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De forma sintética, no entanto clara, quanto à capitulação podemos observar que 65,5 

% dos réus respondem por crimes previstos da Lei de Drogas (Lei 11.343/06) e 17,9 % responde 

por crimes contra o patrimônio.  

 

No mérito da pesquisa etnológica, tratando-se da postura do juiz quando se deparava 

com um preso em flagrante pelo suposto delito de tráfico de drogas, foi possível observar que 

os 03 (três) magistrados que presidiram as audiências de custódia de Volta Redonda no período 

da pesquisa de campo, se portavam de maneira diferente em relação a concessão ou não da 

liberdade provisória.  

 

Para o primeiro, era necessário que o preso estivesse ao menos respondendo pelo crime 

de  associação para o tráfico, artigo 35 da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006 (BRASIL, 2006),  

para que respondesse pelo crime preso, pois caso contrário, se fosse primário ou ainda se 
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estivesse respondendo por outro crime de tráfico de drogas sem a associação, lhe era concedida 

a liberdade provisória.  

 

Já o segundo, dizia possuir uma postura mais técnica. ao observar suas decisões em 

relação aos delitos de tráfico de drogas, foi possível concluir que para ele, era suficiente que o 

preso já estivesse respondendo por outro crime de tráfico de drogas, não importando se envolvia 

o delito de associação ou não. No entanto, quando se tratava de réu primário, que não estivesse 

respondendo a processo algum, o mesmo lhe concedia a liberdade provisória e lhe alertava 

sobre o fato de que se ele fosse preso novamente por esse crime ele responderia preso; tornando 

evidente os seus critérios, a continuidade delitiva ou a reiteração criminosa.  

 

A terceira; que chamou mais atenção; de certa forma podemos dizer que o fato da mesma 

ter permanecido apenas 02 (dois) meses na central de audiência de custódia da cidade e volta 

redonda já foi um ponto positivo. Conforme suas decisões, fora possível notar, que era 

suficiente que o custodiado tivesse em sua posse uma alta quantidade de drogas e que o local 

em que fora preso, fosse considerado dominado pelo tráfico, para que o respondesse pelo delito 

preventivamente. 

 

 

Perguntado ao preso se o mesmo já fora preso ou processado anteriormente, 666 

(seiscentos e sessenta e seis) disseram que sim, 598 (quinhentos e noventa e oito) disseram que 

não e 267 (duzentos e sessenta e sete) não informaram, ou seja, 43,5 % afirmaram que já foram 

presos ou processados anteriormente.  
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No entanto, essa informação é diferente da reincidência, pois esta última se caracteriza 

quando o acusado comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou 

no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior, e assim 614 (seiscentos e catorze) 

responderam que sim, e 31 (trinta e um) responderam que são tecnicamente primário; vale 

ressaltar que o termo “tecnicamente primário” significa dizer que o acusado já teve condenação 

anterior, mas esta se deu há mais de cinco anos do cometimento do novo delito.  

Partindo desse pressuposto, e de que 1.1.04 (mil cento e quatro) não informaram o tipo 

de anotação que possuíam na FAC (folha de antecedentes criminais, apenas 211 (duzentos e 

onze) responderam ser reincidentes.  

0

100

200

300

400

500

600

700

sim não sem informação

Já foi preso ou processado anteriormente?



27 
 

 

 

Uma curiosidade extraída por meio da pesquisa etnológica, se trata do tipo de delito e 

da FAC. Em sua maioria, quando se trata de crime previsto na Lei de Drogas o custodiado 

possuía mais de uma anotação por delitos previstos na referida Lei; e, também de forma 

preponderante, só lhes eram concedida a liberdade provisória quando o Juiz verificava o 

instituto do tráfico privilegiado. Isso se deve pelas consequências trazidas quando o ilícito penal 

configura o referido instituto. 

Previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei federal nº 11.343/06, o tráfico privilegiado 

consiste na diminuição de pena concedida às pessoas condenadas por tráfico quando estas, 

primárias. Na prática, devido este tipo de crime ser considerado privilegiado, por si só implica 

na aplicação da pena no mínimo legal, de 5 anos; e com incidência da causa de diminuição, tem 

sua pena reduzida para menos de 4 anos, possivelmente fazendo jus à substituição das penas 

restritivas de liberdade por restritivas de direitos previstas no artigo 44 do Código Penal (ITTC, 

2016).  
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Tratando-se da naturalidade, poderemos notar que dos presos que informaram sua 

origem (559), a maior parte pertence ao Estado do Rio de Janeiro, ficando em segundo lugar o 

Estado de Minas Gerais e em terceiro lugar o Estado de São Paulo. Isso se deve pelo fato de 

que as cidades abrangidas pela central de custódia em questão, fazerem divisa com o Estado de 

São Paulo e de Minas Gerais, ou seja, em relação a esses estados, Volta Redonda e suas 

adjacentes são as cidades de entrada para o Rio de Janeiro. 

 

Tal análise de dados, se conjunta com a observação, também se pode perceber que tais 

naturalidades estão subjetivamente ligadas ao tráfico de drogas; tanto em relação aos seus 

usuários, como também do local a droga vem para o interior.  

Em algumas audiências o preso falava que pertencia a tal facção e que temia por ficar 

custodiado na cidade de Volta Redonda, ou então, de maneira contrária, pedia para que não 

fosse transferido para a capital do Rio de Janeiro, pelo mesmo motivo.  
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Tratando-se da autodeclaração de cor, dos réus entrevistados 75, 3% são de cor 

preta/parda enquanto 24,7% representaram-se de cor branca. Nesse momento, é possível 

também se analisar a proporção de liberdade concedida a cada um deles. De 334 (trezentos e 

trinta e quatro) presos brancos, 101 (cento e um) tiveram a liberdade provisória concedida, 

representando 30,2%; enquanto 25,7% dos negros que tiveram a oportunidade de responder ao 

processo em liberdade, um total de 262 (duzentos e sessenta e dois) dos 1.018 (mil e dezoito) 

presos autodeclarados negros/pardos. 
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Do total de 1.531 (mil quinhentos e trinta e um), 1.318 (mil trezentos e dezoito) 

responderam à pergunta se possuem filhos, destes, 717 (setecentos e dezessete) responderam 

que sim; 620 (seiscentos e vinte) afirmara que eram menores de 12 anos de idade e 111 (cento 

e onze) disseram que a companheira estava grávida.  
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Nos mesmos moldes, mas agora se tratando da custodiada mulher, dos 1531 (mil 

quinhentos e trinta e um) dos casos, 124 (cento e vinte e quatro) são pessoas presas do sexo 

feminino, e 42,7% delas receberam a liberdade provisória.  
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Assim como já demonstrado em gráfico anterior, o tipo penal mais incidente também 

em relação às mulheres é o tráfico de drogas, representando 77,7 % das prisões. 

Destas 124 (cento e vinte e quatro) mulheres presas, 80 (oitenta) informaram ter filhos, 

64 (sessenta e quatro) afirmaram que são menores de 12 anos e dessas, apenas 27 receberam a 

liberdade provisória.  
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Em relação aos demais questionamentos, não há variação quando tratamos 

especificamente do sexo feminino, variando-se junto com os percentuais já abordados.  

 

Como dito anteriormente, em alguns casos de mulheres presas, assistidos durante a pesquisa de 

campo, fora possível presenciar algumas situações desproporcionais, tais como: lactante, 

primária, presa em flagrante com um caderno contendo anotações contábeis do tráfico e em 

posse de R$200,00 (duzentos reais), com o seu leite materno vazando durante a audiência, que 

não tivera sua prisão preventiva convertida em domiciliar. 

 

Como também, mulher primária, mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade, presa 

em flagrante por furto em supermercado no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), que 

não teve sua a liberdade provisória concedida, segundo o magistrado, devido a sua reiteração 

criminosa, e não teve a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar pelo fato da 

defensoria não ter juntado as certidões de nascimento de seus filhos em tempo hábil.   
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3.3. Dos maus tratos e da tortura 

 

 

Como já falado anteriormente, o principal objetivo da audiência de custódia é resguardar 

os direitos humanos. De acordo com a ONU, o Direito Internacional dos Direitos Humanos 

estabelece as obrigações dos governos de agirem de determinadas maneiras ou de se absterem 

de certos atos, a fim de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades de grupos ou 

indivíduos. 

Sendo assim, podemos conceitua-lo como aqueles direitos inerentes ao ser humano, 

indispensáveis; tem como principais características o fundado respeito pela dignidade e o valor 

de cada pessoa; a universalidade, sendo aplicado de forma igual e sem discriminação a todas as 

pessoas; a inalienabilidade, ou seja, ninguém poderá ser privado de seus direitos humanos, 

podendo em alguns casos serem restringidos, como, por exemplo, o direito à liberdade, quando 

a pessoa for considerada culpada diante de um tribunal e com o devido processo legal. São 

também indivisíveis, inter-relacionados e interdependentes (ONU, s/d). 

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 5º, podemos encontrar a 

seguinte redação “ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, 

desumano ou degradante” (ONU, 2009 [1948]) como também em nossa Constituição Federal, 

também em seu artigo 5º, inciso III, é garantido que “ninguém será submetido à tortura nem a 

tratamento desumano ou degradante" (BRASIL, 1988), como também, no Código Penal, artigo 

38 preceitua que “o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, 

impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral” (BRASIL, 1940). 

Ou seja, os direitos humanos em geral, principalmente os relacionados com a prisão, são 

resguardados não apenas em acordos internacionais, como também na Constituição Federal e 

no Código Penal Brasileiro por se tratarem de princípios intrínsecos do homem o qual não pode 

viver sem.  

No entanto, apesar dessas garantias serem resguardadas em diversos diplomas, ainda é 

notório o índice de agressões, torturas e maus-tratos nas circunstâncias da prisão. Em alguns 

casos, esta conduta do policial é motivada pelo objetivo destes conseguirem a confissão do 

crime ou a informação de alguma outra circunstância relativas ao preso, o que dependendo do 

caso a torna ilegal. Toda prisão que não ocorre em flagrante ou que não possui mandado judicial 

é ilegal, devendo ser relaxada não mais podendo ser convertida, conforme acórdão do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em processo oriundo da 41ª Vara Criminal da Capital 

(BRASIL, 2019). 
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Sobre o relaxamento de prisão, encontramos este instituto no inciso I do artigo 310 do 

Código de Processo Penal. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá 

fundamentadamente relaxá-la se considerá-la ilegal. Logo, se verificada alguma ilegalidade, 

antes de analisar as condições da prisão preventiva, o magistrado deve relaxa, o que 

impossibilita a conversão. Em mesmo contexto, entendeu o Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro, no julgamento do HC :0065834-18.2018.8.19.0000, que apesar de ter sido 

relaxada a prisão, não fere o Juiz, ao decretar a prisão preventiva, o sistema acusatório 

brasileiro, tão menos invade a competência do juízo natural (VALENTE, 2019). 

Com objetivo de tornar clara a demasiada violação desses direitos, a Defensoria Pública 

do Estado do Rio de Janeiro, elaborou um relatório estatístico com casos de acusados vítimas 

de maus-tratos, agressões e tortura por ocasião da prisão em flagrante durante o período de 02 

de janeiro a 31 de julho de 2018 que foram apresentados na Central de Custódia de Volta 

Redonda.  

De 1.364 (mil trezentos e sessenta e quatro) presos que responderam à pergunta “Sofreu 

agressões por ocasião da prisão?” 477 (quatrocentos e setenta e sete) afirmaram que sim, logo 

34,9 % das prisões em flagrante estão relacionadas com agressões7. 

 

 
7 Algumas curiosidades extraídas por meio da pesquisa empírica no polo de Volta Redonda são que, quando 

perguntado ao custodiado se este foi vítima de agressão e este responde “sim” na maioria das vezes se manifesta 

pela não representação contra tal fato; e em alguns casos, apesar de estarem com lesões aparentes, responde que 

não foi vítima de agressão. Tratando-se da autoria, o policial miliar está no topo do ranking de agressor, dos 394 

(trezentos e noventa e quatro) réus que responderam à pergunta “Consegue identificar o agressor?” 343 (trezentos 

e quarenta e três) afirmaram ter sido a polícia militar.  
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Segundo o professor Taiguara Souza em seu livro A Era do Encarceramento: tortura e 

superlotação prisional no Rio de Janeiro (p. 272) caracteriza a tortura, conforme o artigo 1º da 

Convenção da ONU em alguns elementos, sejam eles: a inflição de dor ou sofrimento físico ou 

mental, a severidade, internacionalidade, finalística ou discriminatória e o agente público. 

Estas duas últimas citadas são as relacionadas com a prisão em flagrante e a audiência 

de custódia. De acordo com ele, a tortura finalística ou discriminatória é aquela lesão praticada 

com o objetivo de se obter a confissão, castigar, intimidar ou coagir o preso8, o policial militar, 

o principal agressor, conforme o relatório realizado pela Defensoria Pública, é um servidor 

público, financiado pelo povo através dos impostos, sendo este garantidor da segurança pública, 

 
8 Em uma das diversas audiências de custódia, quando foi dada a palavra ao custodiado para relatar como fora a 

agressão por parte do policial, este narrou que depois de ter sido levado pelo agressor ao IML para a realização de 

corpo de delito e para que fosse tratada as lesões físicas ocorridas “na prisão”, o agressor, no caminho de volta à 

delegacia, novamente lhe agrediu “´só por ter lhe feito leva-lo ao hospital” 
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devendo agir de maneira que permita ou reprima o crime, o que não significa que para isso seja 

necessário o desrespeito as garantias constitucionais (DHNET, s/d). 

 

3.4. Dos resultados das audiências 

 

 

Da realização das audiências, após o juiz fazer a análise sob a prisão no que tange o 

aspecto da legalidade, necessidade e adequação, ele decidirá pela fiança, se o delito praticado 

permitir, e se o custodiado fizer jus aos requisitos, pela conversão da prisão em flagrante em 

preventiva, ou pela concessão da liberdade provisória e também, se ilegal, pelo relaxamento. 

Esta última decisão é um tanto polêmica, pois existem casos em que por diversos 

motivos, a prisão se torna ilegal, e assim, apesar de na audiência de custódia o juiz entender 

pela ilegalidade da mesma, decreta a prisão preventiva (BRASIL, 2017). 

Em relação à essa liberalidade do Juiz da Custódia, no HC de Nº0065834-

18.2018.8.190000, tendo como relator o Desembargador Fernando Antônio de Almeida, a 

Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, entendeu por 

unanimidade de votos que o Juiz custodiante que relaxa a prisão por excesso de prazo, deve de 

maneira imediata restituir a liberdade do acusado, visto que de acordo com a resolução do 

TJRJ/OE nº 29, de 11 de setembro de 2015, indica a possibilidade de conversão da prisão em 

flagrante em preventiva, sem fazer menção à possibilidade de decretação da medida cautelar, 

ou seja, uma vez relaxada, não poderá mais ser convertida, e a decretação ou não da prisão, 

extrapola sua atribuição, vejamos: 

 

HABEAS CORPUS - PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES 

PREVISTOS NO ART. 33 E 35, CADA UM C/C ART. 40, V, TODOS DA LEI 

11343/06 – PLEITO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO, AO ARGUMENTO DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZ CUSTODIANTE PARA DECRETÁ-LA, NA 

MEDIDA EM QUE SUA ATUAÇÃO CONTRARIARIA OS LIMITES FIXADOS 

PELA RESOLUÇÃO TJRJ/OE Nº 29, DE 11 DE SETEMBRO DE 2015. ADUZ 

QUE REFERIDO ATO NORMATIVO INDICA A POSSIBILIDADE DE 

CONVERSÃO, SEM MENÇÃO À POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE 

MEDIDA CAUTELAR – ACOLHIMENTO – JUIZ CUSTODIANTE QUE 

RELAXOU A PRISÃO EM FLAGRANTE, EM RAZÃO DO RETARDO NA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E, POSTERIORMENTE, 

DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, SUBSTITUINDO-A, EM SEGUIDA, 

POR PRISÃO DOMICILIAR COM FULCRO NO ART. 138, V DO CPP. AO 

RELAXAR A PRISÃO EM FLAGRANTE, NÃO É CABÍVEL A DISCUSSÃO 

SOBRE EVENTUAL CABIMENTO OU NÃO DE MEDIDA CAUTELAR. CABE 

TÃO SOMENTE A RESTITUIÇÃO DO STATUS DE LIBERDADE AO 

INDIVÍDUO QUE TEVE SUAS GARANTIAS CONSTITUCUINAIS VIOLADAS 

E JUDICIALMENTE RECONHECIDAS. HIPERARTIVIDADE JUDICIAL QUE 

AFRONTA O PRINCIPIO DA INERCIA, INVADINDO COMPETENCIA DO JUIZ 
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NATURAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DE SOLTURA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO (BRASIL, 2019).  

 

Assim, analisaremos agora a quantidade de conversão em prisão preventiva, 

relaxamento ou de concessão de liberdade provisória desde a implantação das audiências de 

custódia na Cidade de Volta Redonda. 

No ano de 2017, da pesquisa feita com 192 (cento e noventa e dois presos), 191 (cento 

e noventa e um) responderam ao questionamento, tendo 46 (quarenta e seis) conseguido a 

concessão da liberdade provisória e 145 se mantiveram presos preventivamente. 

 

 

Ou seja, no ano de 2017, de acordo com as pesquisas, apenas 24% das prisões em 

flagrantes analisadas na audiência de custódia, tiveram sua liberdade restituída. 

 

No ano de 2018, de 1.531 (mil quinhentos e trinta e um) presos, 406 (quatrocentos e 

seis) tiveram sua liberdade depois de apresentados em audiência e 1.125 (mil cento e vinte e 

cinco), foram mantidos presos provisoriamente. 
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Logo, no ano de 2018, se obteve a liberdade provisória em 28,46% das prisões, 

resultando em 71,5% o percentual de prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.  

Já no ano de 2019, as pesquisas foram feitas entre o período de 01/03 a 28/05, período 

no qual foram realizadas 187 (cento e oitenta e sete) audiências de custódia, e dessas, 49 

(quarenta e nove) foram concedidas a liberdade, dentre dessas 8 (oito) foram porque a prisão 

foi entendida como ilegal, portanto, relaxada. 138 (cento e trinta e oito), tiveram como resultado 

a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ou como 36 (trinta e seis) dessas, foram 

apenas ratificadas do que foi entendido pelo Juiz plantonista.  
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Em 2019, no período da pesquisa, 26% dos presos tiveram sua liberdade provisória 

concedida enquanto 74% se mantiveram encarcerados de maneira preventiva.  

 

 

No campo da observação, ao longo do tempo da pesquisa foi possível concluir que os 

números apresentados nos gráficos são consequências de critérios intrínsecos dos magistrados, 

e que apesar de cada um possuir seu próprio critério para vislumbrar ou não a possiblidade de 

concessão de liberdade provisória, ainda é baixo o número de preso que responde pelo delito 

em liberdade.  

 

 

 

4. OS IMPACTOS DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA CIDADE DE VOLTA 

REDONDA 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Decisão do Juiz Custodiante

Audiências de Custódia Volta Redonda- 2019

Concessão da Liberdade provisória Prisão preventiva



41 
 

 

Por meio da pesquisa realizada e dos gráficos apresentados, o presente capítulo se volta 

à conclusão do estudo, que de maneira geral, analisaremos se a audiência de custódia têm 

cumprido a função proposta pelo Conselho Nacional de Justiça.  

Conforme o portal do Conselho Nacional de Justiça, o que se pretende com a audiência 

de custódia é uma 

 

apreciação mais adequada e apropriada da prisão que se impôs, considerando a 

presença física do autuado em flagrante, a garantia do contraditório e a prévia 

entrevista pelo juiz da pessoa presa. Permite que o juiz, o membro do ministério 

público e da defesa técnica conheçam de possíveis casos de tortura e tomem as 

providências. Previne o ciclo da violência e da criminalidade, quando possibilita ao 

juiz analisar se está diante da prisão de um criminoso ocasional ou daqueles 

envolvidos com facções penitenciárias” (CNJ, 2019, s/p.). 

 

Além do que prevê o Conselho Nacional de Justiça, tem também como finalidade ajustar 

o processo penal brasileiro aos tratados internacionais de direitos humanos, pois como já dito 

anteriormente, a causa de sua implementação foi fruto do acordo internacional ratificado Brasil, 

na Convenção Americana de Direitos Humanos. 

Além do que fora citado, alguns penalistas e processualistas, como Taiguara Souza e 

Caio Paiva, ainda entendem que a audiência de custódia pode possuir um terceiro papel, servir 

como um instituto redutor de encarceramento massivo pelo simples fato de este procedimento 

dar a possibilidade de o Juiz analisar se a prisão fora ilegal a relaxando-a, ou até mesmo, 

concedendo a liberdade provisória desde que o autuado preencha os requisitos previstos no 

código de processo penal. 

Vale ressaltar, que de certa forma, ainda é recente sua atuação no Brasil, sendo 

implantada no Rio de Janeiro em 2015 e somente no ano 2017 na Cidade de Volta Redonda. 

Portanto, as conclusões serão feitas em regra com base no seu funcionamento no ano de 2017 

e no ano de 2018. 

 

 

 

 

 

4.1. Proporcionou a redução dos maus tratos e da tortura? 
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A audiência de custódia tem como principal finalidade a verificação do índice de maus 

tratos e tortura acometidos aos presos, tanto que tal procedimento se deu por meio de uma 

Convenção Americana de Direitos Humanos que visa exclusivamente resguardar os direitos 

fundamentas dos indivíduos.  Assim como prevê o artigo 5.2 da CADH que “Ninguém deve ser 

submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes.  Toda pessoa 

privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano” 

(BRASIL, 1969, s/p) 

Pelo simples motivo de atualmente o preso ter de ser apresentado à autoridade judiciária 

em regra no prazo de 24 horas, acredita-se que isso leva à uma consequente redução da tortura. 

Tal dedução se atinge quando enxergamos tal medida (a apresentação do preso à autoridade 

judiciária) como algo que leva o agressor, em regra o policial militar, a pensar que se causar 

alguma lesão no preso, este será em breve levado à audiência de custódia, a qual foi designada 

para especificamente apurar esse tipo de caso; causando um certo tipo de receio, uma reflexão 

das consequências que lhe seriam acometidas9. 

É possível verificar a tortura institucional desde a Península Ibérica no Sistema penal 

do antigo Regime, segundo Ana Lucia Sabadell (2006), a tortura seria um meio para obtenção 

da confissão, diante da equiparação do crime ao pecado, de tal sorte que a tortura não era 

concebida como um ato de barbárie. 

Também de acordo com Nilo Batista, em sua obra Matrizes Ibéricas do Sistema Penal 

brasileiro, I, a prática da tortura sempre esteve presente, sendo utilizada como método de 

imposição do sofrimento e fazendo parte do sistema carcerário contemporâneo. 

Conforme anota Carlos Weis, com a aplicação dos preceitos da Convenção Americana 

de Direitos Humanos “aumenta o poder e a responsabilidade dos juízes, promotores e 

defensores de exigir que os demais elos do sistema de justiça criminal passem a trabalhar em 

padrões de legalidade e eficiência” (WEIS, 2013, s/p).  

No entanto, apesar de toda expectativa da redução dos meus tratos e da tortura com a 

implementação da audiência de custódia, os gráficos não apontam uma redução significativa. 

Para que enxerguemos isso, o gráfico abaixo demonstrará o índice comparativo de relato de 

maus tratos e tortura feito pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro dos presos em 

flagrante levados à Central de Custódia da Cidade de Volta Redonda entre os meses de outubro 

e novembro de 2017 com os meses de janeiro a julho de 2018. 

 
9 Fonte da informação que o pm é o maior agressor de presos está no documento da defensoria. 
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Na pesquisa feita no ano de 2017, 192 (cento e noventa e dois) foram entrevistados, e 

165 (cento e sessenta e cinco) dos que responderam, 53 (cinquenta e três) afirmaram que 

sofreram agressão por ocasião da prisão.  Já na pesquisa feita no ano de 2018, dos 1.531 (mil 

quinhentos e trinta e um) entrevistados, 1.364 (mil trezentos e sessenta e quatro) responderam, 

e 477 (quatrocentos e setenta e sete) afirmaram que foram agredidos na circunstância da prisão. 

Portanto, no ano de 2017 32% (trinta e dois por cento) dos casos com informação, afirmaram 

terem sofrido agressões e no ano de 2018 o número aumenta para 35% (trinta e cinco por cento).  

 

 
Assim, lamentavelmente podemos concluir que no que tange à Central de Custódia da 

Cidade de Volta Redonda, a implementação da Audiência de Custódia ainda não pôde 
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proporcionar a redução das agressões, maus-tratos e tortura, inversamente do esperado, os 

gráficos apontam um aumento de em 3% desses relatos.  

A título de curiosidade, de acordo com a pesquisa realizada pela Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro, por meio das entrevistas feitas aos presos no ano de 2018, quando 

perguntados se poderiam identificar o agressor, 394 (trezentos e noventa e quatro) réus 

responderam que sim; 34 (trinta e quatro) disseram que não e 49 (quarenta e nove) não 

responderam. Dos que identificaram, o agressor que mais identificado foi o policial militar, 

representando 87, 1% (oitenta e sete virgula um) por cento. 

 

  
 

 

4.2. Quais os impactos processuais? 
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Com a implementação da audiência de custódia, ocorreu uma certa mudança nos 

trâmites do auto de prisão em flagrante. Como preceitua a Corte Interamericana de Direitos 

humanos, exige-se que o preso seja imediatamente apresentado à autoridade judicial, situação 

esta na qual não era possível antes da resolução 29/2015 editada pelo Conselho Nacional de 

Justiça. 

A referida resolução veio com o objetivo de regulamentar a instauração das Centrais de 

Custódia no Estado no Rio de Janeiro, pois até então não havia previsão alguma de como esta 

se daria, tão menos de como funcionaria. 

De acordo com o texto dessa resolução, restou estabelecido em seu artigo 2º que “toda 

pessoa presa em flagrante delito será apresentada, sem demora, ao juiz competente, a fim de 

realizar se audiência de custódia” e sem seu parágrafo único, que as decisões do magistrado 

competente deverão ser devidamente fundamentadas, e que será dispensada a apresentação do 

preso quando forem reconhecidas circunstâncias pessoais que a inviabilizem. 

Consequentemente, o texto também previu que a Central de Custódia, ao receber o Auto 

de Prisão em Flagrante, ficará responsável pelo registro, autuação e a juntada de Folha de 

Antecedentes Criminais e histórico penal do preso, sem o qual não é possível a análise de alguns 

requisitos que implicam ou não na concessão da liberdade provisória pelo Juiz. 

Prevê que o preso antes da audiência de custódia terá um contato prévio com seu 

advogado, se for o caso, Defensor Público e também será imediatamente encaminhado para que 

seja realizado um exame pericial, em regra um Auto de Exame de Corpo de Delito. No caso da 

Cidade de Volta Redonda, é feito no IML localizado no bairro de Três Poços na própria 

Comarca.  

Tal documento também explicita o tipo de resultado que se pode obter com a audiência 

de custódia, tal como o relaxamento da prisão, se o for o caso do Juiz verificar alguma 

ilegalidade na prisão, seja pelo flagrante em si ou pelo excesso de prazo por exemplo; a 

conversão da prisão em flagrante em preventiva, caso o magistrado entenda que seja necessário 

de acordo com sua fundamentação que o acusado aguarde a audiência preso; ou, a concessão 

da liberdade provisória, podendo ou não vir acompanhada de medidas cautelares.  

O que não é muito falado, mas que também é possível, é o pedido de arbitramento de 

fiança. Pois de acordo com o artigo 322 do código de processo penal “a autoridade policial 

somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade 

máxima não seja superior a 4 (quatro) anos. Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será 

requerida ao juiz, que decidirá em 48 (quarenta e oito) horas”. Por isso, em regra quando a 
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defesa é feita por advogado, se o mesmo verificar que o delito cometido preenche os requisitos 

de arbitramento de fiança e esta não pôde ser concedida pelo delegado ou ainda sim, não fora, 

é requerida ao juiz na Audiência de Custódia.  

Além da oportunidade de uma nova apreciação sobre o arbitramento da fiança, a 

implementação da audiência de custódia no sistema processual penal brasileiro, trouxe consigo 

também a possibilidade de uma reanálise da decisão do magistrado plantonista. 

Pelo menos no que tange à cidade de Volta Redonda, quando uma pessoa é presa em 

flagrante após as 10h da manhã de uma sexta-feira, o mesmo só tem sua prisão avaliada perante 

um juiz da custódia no próximo dia útil; no entanto, os auto de prisão em flagrante é levado ao 

juiz, promotor e defensor do plantão, para que analisem o documento e verifiquem se há a real 

necessidade do preso aguardar a audiência de custódia/responder preso, ou se o mesmo já pode 

ter sua liberdade concedida. 

No caso da apreciação do plantão, esta apreciação é apenas dos autos, analisam a 

dinâmica do fato narrada em sede policial, a folha de antecedentes sem a presença do acusado; 

que se o mantiverem preso, só será apresentado no próximo dia útil. 

Apesar dessa demora, isso enseja em uma nova análise sobre a sua detenção, ou seja, 

um outro magistrado, diverso do plantonista irá analisar novamente se é caso de mantê-lo preso, 

fará uma reanálise do que foi decidido no plantão judiciário. O qual não teve a possibilidade de 

perguntar ao preso se sofreu algum tipo de tortura ou maus tratos, ou até mesmo a defesa em si 

notar algum tipo de agressão física no acusado. 

Outra curiosidade processual que podemos observar que mudou com a implementação 

da central de custódia na cidade de Volta Redonda, se remete ao fato que anteriormente, por 

não haver uma previsão expressa da apreciação do flagrante em certo lapso temporal, ou talvez, 

por não haver uma Central especializada para isso, como tem hoje, o magistrado competente 

para tal análise era o mesmo da primeira ou segunda vara criminal da comarca de Volta 

Redonda, ou seja, além das diversas atribuições ainda era o responsável por tal atribuição e que, 

devido à sua demora, excesso de prazo razoável para isso, dava a oportunidade do cabimento 

de Habeas Corpus pela ilegalidade da prisão sob o argumento do excesso do prazo da prisão 

preventiva, implicando diretamente na necessidade do alvará de soltura, sem mesmo ser 

analisado o delito em questão. 

 

4.3. Podemos entender a audiência de custódia como um instituto redutor do encarceramento 

em massa? 
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Apesar de não ser um dos objetivos da audiência e custódia, como dito anteriormente, 

doutrinadores penalistas brasileiros enxergam que com a sua implementação há uma 

possibilidade de ser reduzido o percentual do encarceramento em massa, centralizado na 

quantidade de presos preventivamente. 

Para que enxerguemos isso de maneira mais clara e objetiva será feita uma análise 

comparativa no percentual de concessão de liberdade provisória das pesquisas feitas em certos 

períodos dos anos de 2017, 2018 e 2019 na central de custódia de Volta Redonda. 

No ano de 2017, dos 192 (cento e noventa e dois) entrevistados, 46 (quarenta e seis) 

tiveram a sua liberdade provisória concedida, e um deles foi caso de relaxamento de prisão em 

flagrante, ou seja, destas prisões, 24% (vinte e quatro por cento) resultaram na concessão da 

liberdade provisória. 

Em 2018, nos 1.531 (mil quinhentos e trinta e um) presos entrevistados, 406 

(quatrocentos e seis) tiveram a sua liberdade provisória concedida, no entanto, 18 (dezoito) 

desses foram casos de relaxamento da prisão em flagrante e curiosamente, neste ano houve um 

caso em que o réu foi solto na plantão judicial e mantido preso pelo juiz custodiante; totalizando  

em 27% (vinte e sete por cento) dos a concessão da liberdade provisória. 

Já no ano de 2019, de 544 (quinhentos e quarenta e quatro) prisões, 148 (cento e quarenta 

e oito) resultaram na concessão de liberdade provisória, como também, ocorreram 13 (treze) 

casos em que a prisão foi relaxada devido sua ilegalidade, totalizando, 161 (cento e sessenta e 

um) presos soltos, chegando ao percentual de 29,6% (vinte e nova virgula seis por cento) de 

liberdade, sejam elas de concessão ou de relaxamento. 
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Assim, por meio desse gráfico é forçoso concluir que de certa forma houve sim um 

aumento no percentual de liberação do preso que passa pela audiência de custódia, que, como 

dito anteriormente, possibilitou uma reanálise sobre a decisão do Juiz plantonista, pôs limite ao 

lapso temporal entre a prisão e análise da mesma pelo magistrado, como também possibilitou 

que o Defensor, membro do Ministério Público e Magistrado tomasse ciência de agressões, 

torturas e ilegalidades ocorridas nas circunstâncias da prisão. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Apesar da audiência de custódia da cidade de Volta Redonda ainda não estar 

conseguindo atingir um de seus objetivos principais que é a constatação da tortura e 

consequentemente sua prevenção/redução, não se pode negar que seu instituto é essencial para 

um processo penal constitucional e que garante ao preso seus direitos fundamentais, 

principalmente para a região do Médio Paraíba; a partir do ano de 2017, com a instalação da 

Central de Custódia, podemos afirmar que houve uma significativa mudança no processamento 

dos autos da prisão em flagrante no que tange às cidades abrangidas por essa central, mas 

enxerga-la como um instituto redutor do cárcere provisório, ainda também não é possível. 

Certamente essa problemática (a não redução do índice de tortura) se dá pelo 

desenvolvimento do relato de agressão/maus-tratos, que apesar de ser um assunto essencial para 

a pesquisa, não foi possível se obter informações. 

Contudo, através da observação de mais de 100 audiências de custódia, foi possível 

perceber que quando o preso relata a agressão, o magistrado o indaga se consegue identificar o 

suposto agressor, e dos casos em que respondem “sim”, é perguntado se o preso tem interesse 

de representar contra tal; dos poucos casos que responderam sim a essa pergunta, em ato 

contínuo, na audiência o juiz lhe informa que será remetido o relato à corregedoria da polícia 

militar, se for o caso, mas não é perguntado o nome, nem características do suposto agressor, 

sem qualquer previsão de quando será tal identificação. 

Sendo assim, devido a essa dinâmica é possível se concluir que essa seja a causa da não 

redução dos maus tratos e da tortura, o agressor não sofrer algum tipo de penalização faz com 

que o mesmo não tema o relato do preso na audiência de custódia que tem a necessidade de ser 

realizada em 24h exatamente por isso, para que o relato possa ser colhido de maneira prévia, 

acaba perdendo sua principal função. 

Dito isto, não se pode esquecer que foi por meio dela que a pesquisa feita pela 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro se viabilizou, pois, pela obrigação do preso ter 

contato prévio com seu advogado ou defensor público, se tornou possível que estes levassem 

as perguntas a cada pessoa presa, e que respondessem ao questionário e consequentemente 

gerasse os dados informativos para uma avaliação. 

Também foi por meio dela que se pode concluir que no interior do Estado o maior tipo 

de delito que encontramos na prisão em flagrante é o tráfico de drogas, previsto na Lei Federal 
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nº 11.343/06 e na capital e suas cidades abrangidas, são crimes contra o patrimônio, roubo e 

furto, ambos do Código Penal. 

Da mesma forma, verificou-se que o maior agressor é o policial militar, não podendo 

esquecer que ele tem o papel da polícia repressora, no entanto o que não significa que para que 

se aplique a lei, autue o indivíduo, seja necessário que ele a infrinja, o agredindo. 

Outro ponto negativo é a expectativa de alguns penalistas e processualistas de que a 

audiência de custódia ensejaria na redução do cárcere provisório, que, por meio dos gráficos é 

possível concluir que houve uma mudança de 2% do ano de 2017 para o ano de 2018, mas um 

aumento de 3% do ano de 2018 para o ano de 2019. 

Essa questão ainda é um tanto complexa, pois, a concessão da liberdade provisória ainda 

é uma questão de crítica pessoal de cada juiz; uns se atentam apenas à Folha de Antecedentes 

Criminais, outros à gravidade da conduta, dentre outras questões que levaria a presente pesquisa 

a outros méritos. 

No entanto, um ponto positivo que podemos extrair da implantação da audiência da 

custódia na Cidade de Volta Redonda, foi a mudança no processamento dos autos. Atualmente 

não há mais demora na apresentação do preso ao juiz, e quando há, a prisão é relaxada. 

Portanto, primordialmente, antes de adentrarmos nas expectativas utópicas, faz-se 

necessário que as centrais de custódia atinjam seu objetivo principal, que é a redução da tortura 

e dos maus-tratos. Para isto, é preciso um estudo mais aprofundado de como poderia se dar o 

desenvolvimento da audiência, o que poderia ser abordado quando o preso relatar uma agressão, 

de forma que este já possa informar quem foi o suposto agressor; como também o 

desenvolvimento desse relato, em questão de prazo, de sigilo e de uma resposta à central de 

custódia do que se foi apurado. 

Secundariamente, referindo-se à problemática das concessões de liberdade, é preciso 

que os magistrados encontrem um consenso; analisar por meio de pesquisas se a prisão 

provisória em tal circunstância teve ou não sua essencialidade; se quando concedida com 

medida cautelar teve eficácia, ou se nos casos de conversão, foi desnecessária tal decisão, para 

assim, conseguirem concluir pela verdadeira essencialidade da prisão provisória e talvez no 

futuro possibilitar que a audiência de custódia seja também considerado um instituto redutor do 

cárcere. 
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