
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) 

FACULDADE DE DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOACYR LEONARDO COIMBRA MENDES 

 

 

 

 

 

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: POSSIBILIDADES E OBSTÁCULOS NO 

NECESSÁRIO CONTROLE JURISDICIONAL DA PRISÃO EM FLAGRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2016



 

 

MOACYR LEONARDO COIMBRA MENDES 

 

 

 

 

 

 

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: POSSIBILIDADES E OBSTÁCULOS NO 

NECESSÁRIO CONTROLE JURISDICIONAL DA PRISÃO EM FLAGRANTE 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao 

Curso de Direito da Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial à obtenção 

do grau de Bacharel em Direito. 

 

 

 

Orientador: Profº. Drº. André Luiz Nicolitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2016



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M687      Mendes, Moacyr Leonardo Coimbra 

 

Audiência de custódia: possibilidades e obstáculos do necessário controle 

jurisdicional da prisão em flagrante/ Moacyr Leonardo Coimbra Mendes. – 

Niterói, 2016. 

89 f..                                    

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Universidade 

Federal Fluminense, 2016. 

 

1. Processo Penal. 2. Audiência (processo penal). 3. Prisão em flagrante. 4. 

Controle da constitucionalidade. 5. Direitos e garantias individuais. I. 

Universidade Federal Fluminense. Faculdade de Direito. II. Título. 

CDD: 341.43 



 

 

MOACYR LEONARDO COIMBRA MENDES 

 

 

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: POSSIBILIDADES E OBSTÁCULOS NO 

NECESSÁRIO CONTROLE JURISDICIONAL DA PRISÃO EM FLAGRANTE 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao 

Curso de Direito da Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial à obtenção 

do grau de Bacharel em Direito. 

 

Aprovado em:                                         de 2016. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_________________________________________________ 

Profº. Drº. André Luiz Nicolitt 

Universidade Federal Fluminense 

 

_________________________________________________ 

Profº. Drº Taiguara Líbano Soares e Souza 

Universidade Federal Fluminense 

 

_________________________________________________ 

Profª. Ms. Flávia Sanna Leal de Meirelles 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

 

Niterói 

2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à memória do meu pai e à da tia 

Alvanir, perder vocês trouxe prejuízos inestimáveis, mas 

sigo na esperança de um dia reencontrá-los. Muita 

saudade!



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A presente pesquisa, por menos que pareça, é resultado de um investimento 

significativo e creio ter concluído devido a uma rede também significativa e infindável de 

apoios afetivos e institucionais. Aqui, listarei os mais representativos e desde já me 

desculpando por eventual esquecimento. 

A grande Áurea Coimbra, minha mãe e de todos que a circundam (quem a conhece, 

sabe do que estou falando), por toda perseverança na minha criação, pelo que sou e por tudo 

que eu venha conseguir de positivo na vida; pelo amor, honestidade e por todos os esforços 

que fez para que eu atingisse a Universidade Pública. 

A minha amada Isabelle Carvalho, pelo amor, amizade e a compreensão de sempre. 

A todos os profissionais com quem tive a oportunidade de estagiar, que contribuíram 

decisivamente para minha formação profissional e para a elaboração da pesquisa, em especial 

à Dra. Janaína Pagan, por todo o aprendizado, os livros emprestados, às liberações para a 

realização da pesquisa empírica e, principalmente, por me mostrar a existência de um 

Ministério Público libertário. 

Aos servidores da Promotoria de Tutela Coletiva Infracional da Capital, Carina, 

Vanessa, Vivi e Bernardo, pelo auxílio e ajuda nesses meses. Com especial gratidão, à Vivi, 

por se disponibilizar gentilmente a fazer o gráfico final da pesquisa.  

Aos professores da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, por 

me oportunizar uma sólida formação intelectual e profissional. 

Ao meu orientador, professor André Nicolitt, por me apresentar a dogmática 

processual penal crítica. 

À Martinha, pelo precioso auxílio na formatação e revisão do trabalho. 

Finalmente, a todos os amigos de sempre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“As declarações formais de direitos, gerais e abstratas, são 

de pouco valor. Elas correspondem à ideologia do sistema 

e encobrem desigualdades, dominação e opressão, através 

de representações ilusórias. Só adquirem relevância e 

significação prática quando magistrados lúcidos, dispostos 

a usar o seu poder formidável para o progresso social, as 

fazem valer, delas retirando todo o seu potencial de 

império através da interpretação criadora, orientadora no 

bom sentido. Isto é, infelizmente, pouco comum.”  

Heleno Fragoso 

 

 

“De nuestros miedos, nacen nuestros corajes, y em 

nuestros corajes, y em nuestras dudas, viven nuestras 

certezas. Los sueños anuncian, outra realidade posible, y 

los delírios outra razón. Em los extravios, nos esperan 

hallazgos, porque es preciso perderse para volver a 

econtrarse.” 

Eduardo Galeano



 

 

RESUMO 

 

A pesquisa, de caráter descritivo, consiste em um estudo dogmático sobre a necessidade de se 

frear as elevadas taxas de prisão provisória no âmbito do processo penal brasileiro. Analisa 

todas as hipóteses e pressupostos da prisão em flagrante, objetivando delimitar as situações 

flagranciais que autorizam a coerção da liberdade. Trata a audiência de custódia como um 

instrumento a fim de garantir a rápida apresentação do preso em flagrante ao juiz competente, 

para que seja feita a primeira análise sobre a necessidade e o cabimento da prisão ou a adoção 

de medidas cautelares. Discorre sobre a necessidade de adequação da legislação interna ao 

sistema protetivo dos direitos humanos, através do controle de convencionalidade, trazendo a 

normativa internacional que estabelece a audiência de custódia como um direito de toda 

pessoa presa, notadamente o Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos e a 

Convenção Americana de Direitos Humanos. Analisa a recente normativa interna que 

regulamentou a audiência de custódia pelo Brasil, dando enfoque à base normativa do 

Judiciário Fluminense, local onde se realizou também um estudo de caso. Demonstra a 

necessidade de se assegurar aos adolescentes em conflito com a lei o mesmo direito, 

ressaltando os esforços empreendidos para a criação do Núcleo de Audiência de Apresentação 

(NAAP) no Estado do Rio de Janeiro. Conclui, destacando os aspectos positivos das 

respectivas implementações, o que é já demonstrado nas estatísticas, mas atenta para uma 

série de obstáculos práticos, especialmente, a tradição autoritária do processo penal pátrio, 

fruto de práticas legislativas, judiciais e policiais que apostavam (e ainda apostam) na 

ampliação do poder punitivo, como forma de solução dos mais diversos conflitos sociais. 

 

Palavras chave: Processo Penal. Audiência (processo penal). Prisão em flagrante. Controle da 

convencionalidade. Direitos e garantias individuais.  



 

 

ABSTRACT 

 

The descriptive research consists of a dogmatic study of the need to curb the high provisional 

arrest rates in the Brazilian criminal proceedings. It scans all hypotheses and assumptions of 

arrest in flagrante delicto, in order to delimit such situations that allow coercion of freedom. It 

also views the custody hearing as a tool to ensure the rapid introduction of caught red-handed 

defendant to the competent court for the first analysis is made on the necessity and 

appropriateness of detention or the adoption of precautionary measures. The research 

discusses the need to adapt domestic legislation to the protective system of human rights, 

through a conventionality control, bringing the international rules establishing the custody 

hearing as a right of every person arrested, notably the International Covenant on Civil and 

Political Rights and the American Convention on Human rights. We also reviews the recent 

domestic legislation which regulated the custody hearning in Brazil by focusing the normative 

base of the Fluminense Law which also conducted a field study. It demonstrates the need to 

ensure that children in conflict with the law the same rights, emphasizing the efforts to create 

Hearing Center (NAAP) in the State of Rio de Janeiro. In conclusion it highlights the positive 

aspects of their implementations, which is already shown in the statistics, but attentive to a 

number of practical obstacles, especially the authoritarian tradition of paternal criminal 

proceedings, the result of legislative practices, judicial and police who were betting (and still 

are betting) the expansion of the punitive power as a way of solving the several social 

conflicts. 

  

Keywords: Criminal proceedings. Hearing (criminal proceedings). Flagrante delicto arrest. 

Conventionality control. Individual rights and guarantees.



 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

ADEPOL Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro 

ADI Ação Direta de Inconstitucionalidade  

ADPF Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

APF Auto de prisão em flagrante 

CADH Convenção Americana de Direitos Humanos 

CCJ Comissão de Constituição e Justiça 

CIDH Corte Interamericana de Direitos Humanos  

CRFB Constituição da República Federativa do Brasil 

CNJ Conselho Nacional de Justiça 

CPP Código Processo Penal  

DEGASE Departamento Geral de Ações Socioeducativas 

DPCA Delegacia de proteção à criança e ao adolescente 

DPGE Defensoria Geral do Estado do Rio de Janeiro 

ECA Estatuto da Criança e do Adolescente 

MPRJ Ministério Público do Rio de Janeiro 

NAAP Núcleo de audiência de apresentação 

NAI Núcleo de atendimento integrado 

OAB Ordem dos Advogados do Brasil 

PIDCP Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos  

PLS Projeto de Lei do Senado  

TJRJ Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

TJSP Tribunal de Justiça de São Paulo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO  12 

2 A PRISÃO EM FLAGRANTE 15 

2.1 Conceito 15 

2.2 Natureza Jurídica 16 

2.3 Espécies de prisão em flagrante 16 

2.3.1 Flagrante próprio/direto 17 

2.3.2 Flagrante impróprio ou quase flagrante 18 

2.3.3 Flagrante presumido  19 

2.3.4 Flagrante em crime permanente 20 

2.3.5 Flagrante em crime habitual 21 

2.3.6 Situações especiais de flagrante 21 

2.3.6.1 Flagrante forjado 22 

2.3.6.2 Flagrante provocado ou presumido 22 

2.3.6.3 Flagrante esperado 23 

2.3.6.4 Flagrante protelado/diferido/controlado 24 

2.3.7 Da inexistência do flagrante em crimes de menor potencial ofensivo 26 

2.4 Aspectos formais do auto de prisão em flagrante 26 

2.5 Da decisão judicial sobre o auto de prisão em flagrante e algumas 

considerações quanto à decretação/conversão da prisão preventiva 

na atual redação do CPP 31 

3 AUDIENCIA DE CUSTÓDIA 36 

3.1 Conceito 36 

3.2 Finalidades 37 

3.3 Principais características e desdobramentos 41 

3.3.1 A quem o preso deve ser apresentado? 41 

3.3.2 Prazo para realização da audiência de custódia – qual a melhor 

interpretação dada à expressão “sem demora”? 43 

3.3.3 É possível a realização por videoconferência? 46 

3.3.4 A linha tênue entre a apuração de maus-tratos e a atividade probatória 

judicial – qual o papel do juiz na audiência de custódia? 48 

3.3.5 Consequências da não realização da audiência de custódia 49 

 



 

 

3.4 Normativa internacional – os tratados internacionais de proteção dos 

direitos humanos 50 

3.4.1 A Convenção Interamericana de Direitos Humanos - Pacto de San José 

da Costa Rica  53 

3.4.2 O Pacto Internacional sobre Direitos Civil e Políticos de 1996 54 

3.5 Normativa Interna 55 

3.5.1 O Projeto de Lei do Senado nº 554/2011 – Breve histórico 56 

3.5.2 A iniciativa do CNJ e dos Tribunais de Justiça 60 

3.5.3 A Resolução TJ/OE/RJ nº 29/2015 do TJRJ 61 

3.5.3.1 Nossas observações 65 

3.6 O caso dos adolescentes em confronto com a lei: um paralelo entre a 

audiência de custódia e a audiência de apresentação 68 

3.6.1 Impressões iniciais 74 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 77 

 REFERÊNCIAS 80 

 ANEXO A – TOTAL DE AUDIÊNCIAS E ESTATÍSTICA DA 

CENTRAL DE CUSTÓDIA 86 

 ANEXO B – RESULTADOS PRELIMINARES DA AUDIÊNCIA 

DE APRESENTAÇÃO (PRIMEIRO MÊS) 87 

 

 



12 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Lei nº 12.403 (BRASIL, 2011) introduziu algumas mudanças no ordenamento 

jurídico brasileiro, a fim de avançar no que diz respeito ao tema das prisões provisórias e 

objetivando a diminuição de seu número alarmante. Em que pese à boa intenção do legislador, 

a reforma não foi suficiente o bastante, seja porque a decretação da prisão preventiva 

continuou sendo a regra, seja porque o novo regramento legal não freou os inúmeros casos de 

flagrantes ilegais e torturas policiais, que se tornaram rotina na justiça criminal, ferindo todos 

os princípios basilares da Constituição da República e os Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos. 

Não que o encarceramento em massa e as condições desumanas das prisões 

brasileiras sejam atuais, afinal, “é antiga a ideia de que os presos não tem direito algum” 

(FRAGOSO; CATÃO; SUSSEKIND, 1980, p. 2). Mas há alguns anos, tal problemática foi 

alçada a níveis insustentáveis, tendo o último balanço do Departamento Penitenciário 

Nacional (2014) verificado às condições precárias das prisões brasileiras e o crescimento 

exponencial da população carcerária.  Segundo o levantamento, o Brasil ostenta o título de 

quarta maior população carcerária do mundo (aproximadamente 607.731), ficando atrás 

apenas da Rússia (673.818), China (1,6 milhão) e Estados Unidos (2,2 milhões). Entre os anos 

de 2004 e 2014, constatou-se que a população carcerária aumentou 80%, saindo de 36.400 

presos para 607.731 encarcerados (ANDRADE; ALFLEN, 2014), chegando à taxa de o 

encarceramento ser de 299,7 presos para cada 100 mil habitantes (MARQUES, 2014). 

Apesar de os números serem elevadíssimos, o que chama mais a atenção e merece 

consideração, é a taxa oscilante de presos no sistema carcerário, através dos presos 

provisórios. De acordo com os números do Ministério da Justiça, 41% (em torno de 250.213) 

são presos provisórios (sem condenação em primeira instância, ou seja, que ainda podem ser 

presumidos inocentes), tendo a audiência de custódia especial importância na contenção desse 

elevado percentual (REDE JUSTIÇA CRIMINAL, 2016).  

Diante desse contexto, um dos maiores desafios contemporâneos do Brasil é cumprir 

suas obrigações internacionais e implementar o direito de que todo cidadão preso tem de ser 

conduzido, sem demora, à presença de uma autoridade judicial, para que analise a legalidade e 

a necessidade da prisão, prevenindo, por óbvio, a banalização da decretação de prisões 

provisórias, eventual tortura policial e contribuindo definitivamente para a redução desse 

número de presos provisórios. 
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A pesquisa justifica-se pela necessidade de se conhecer profundamente o instituto da 

audiência de custódia. Ainda que reconheçamos a importância das mudanças ocorridas com o 

advento da Lei nº 12.403 (BRASIL, 2011), que trouxe diversas outras medidas cautelares, e 

também terá lugar neste trabalho, a prisão provisória no Brasil está longe de ser uma exceção 

e “figura como regra de prima ratio, constituindo uma verdadeira antecipação da pena, 

afrontando a garantia constitucional da presunção de inocência” (ANDRADE; ALFEN, 

2014). 

No decorrer do estudo foram coletadas informações através de pesquisa documental, 

bem como um levantamento bibliográfico acerca dos conceitos trabalhados – flagrantes e 

audiência de custódia – buscando subsídios teóricos na área de Direito, abordando os 

principais autores sobre o assunto, como, por exemplo André Nicolitt, Gustavo Badaró, Aury 

Lopes Junior, entre outros. Além de obras impressas, a pesquisa bibliográfica foi realizada em 

artigos publicados em revistas científicas eletrônicas e também nas bibliotecas digitais de 

teses e dissertações do país, e ainda nas leis e jurisprudência referentes ao tema. Esses 

elementos puderam garantir a reflexão e fundamento das ideias da pesquisa e deram 

embasamento para o desenvolvimento do trabalho, que não teve o objetivo de trazer 

conclusões fechadas, até porque a implementação de tais garantias se encontram em um 

momento inaugural, mas atentou para o esclarecimento de pontos chaves e muito 

controvertidos, destacando os obstáculos práticos enfrentados pelos projetos, bem como as 

possibilidades e ajustamentos que deles podem se esperar. 

Dividiu-se o estudo em duas grandes seções, a partir dessa seção introdutória. A 

primeira tratará das classificações doutrinárias acerca da prisão em flagrante no ordenamento 

jurídico brasileiro, desde o seu conceito, passando pelas espécies legalmente previstas e as 

situações especiais criadas pela doutrina e os seus desdobramentos, os aspectos formais do 

auto de prisão em flagrante e da decisão que a recebe, com a atual normativa do código de 

processo penal, tendo em vista que a audiência de custódia ainda não é a realidade de todos os 

tribunais brasileiros. 

Na segunda grande seção serão explorados o objeto da pesquisa, propriamente ditos, 

destrinchando a implementação da audiência de custódia, alinhando-se o marco teórico aos 

resultados preliminares e, principalmente, a experiência obtida no Estado do Rio de Janeiro. 

Tratar-se-á também da audiência de apresentação no âmbito do sistema socioeducativo 

fluminense, demonstrando a necessidade de se assegurar aos adolescentes em conflito com a 

lei o mesmo direito, a denominada audiência de apresentação. Reservou-se então, espaço para 

relatar os esforços empreendidos na criação do Núcleo de Audiência de Apresentação 
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(NAAP) no Estado do Rio de Janeiro, traçando as possibilidades e possíveis paralelos com a 

audiência de custódia, pois, ambas as audiências, ao fim e ao cabo, são igualmente necessárias 

para o controle jurisdicional da prisão em flagrante no ordenamento jurídico brasileiro, 

freando os elevados índices de superlotação. 

Os resultados preliminares dessa pesquisa poderão seguir de apoio para o 

aprofundamento da temática, pois, apesar de ter se constatado que a experiência foi 

fundamental para a adequação da normatividade interna aos tratados internacionais e a 

efetivação dos direitos de toda pessoa presa, o que é notório, verificou-se, que as medidas 

ainda enfrentam uma série de obstáculos, especialmente, quando esbarra na tradição 

autoritária do processo penal pátrio. Este trabalho pretende, então, estudar a introdução da 

audiência de custódia/apresentação e os desdobramentos daí decorrentes, averiguando a 

possibilidade de aplicação em todo o território nacional. 
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2 A PRISÃO EM FLAGRANTE 

 

Antes de avançar ao objeto principal da pesquisa, faz-se necessário tratar 

detalhadamente da prisão em flagrante já que essa é a única modalidade de constrição de 

liberdade que não exige a precedência de uma ordem escrita emanada de uma autoridade 

competente (art. 5º, LXI, CF). Além disso, é a prisão que antecede toda e qualquer 

manifestação da autoridade judicial. 

Por isso, o seu estudo se torna de extrema importância, afinal, seja pelo atual 

regramento do Código de Processo Penal (CPP) ou pela audiência de custódia, a atuação 

jurisdicional é a etapa de observância obrigatória, imediatamente após a prisão em flagrante, 

haja vista o seu caráter precário e instrumental. 

 

 

2.1 Conceito 

 

A doutrina sustenta que o estado de flagrância é a visibilidade – ardência - do delito, 

isto é, a situação de imediatidade em relação à prática da infração penal que autoriza a prisão, 

independente de ordem judicial. Aury Lopes Júnior (2014, p. 822) discorre que a “certeza 

visual do crime gera a obrigação para os órgãos públicos, e a faculdade para os particulares, 

de evitar a continuidade da ação delitiva, para tanto, deter o autor”. 

O fumus commissi delicti é o próprio fundamento da permissão de prender, mas essa 

detenção precária tem que ser submetida ao crivo judicial no prazo máximo de 24h (IBIDEM, 

p. 823), conforme preceitua o § 1º do art. 306 do Código de Processo Penal (CPP). 

O professor André Nicolitt (2016, p. 759) sustenta que a prisão em flagrante ocorre 

quando o cometimento do delito é evidente e manifesto. Eugenio Pacelli (2014, p. 532) 

ressalta que: 

embora por flagrante se deva entender a relação de imediatidade entre o fato 

ou evento e a sua captação ou conhecimento pelo homem, o art. 302 

contempla também situações em que não é mais possível falar-se em 

ardência, crepitação ou flagrância, expressões normalmente utilizadas na 

doutrina a partir da expressão latina flagrare. 

 

Isso porque, o mencionado art. 302 do CPP (BRASIL, 1941) prevê situações de 

flagrância quando alguém acaba de cometer a infração penal (inciso II, por exemplo) e, 

embora cessada a prática delituosa, é possível colher elementos da existência do fato 

criminoso, bem como a sua autoria. 
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Por outro lado, Paulo Rangel, citado por Klayton Augusto Tópor e Andréia Ribeiro 

Nunes (RANGEL, 2009 apud TÓPOR; NUNES, 2015, p. 19) destaca que a atualidade e a 

visibilidade do delito são os dois elementos imprescindíveis a configuração da prisão em 

flagrante, sendo certo que a primeira se expressa pela própria situação flagrancial, “quando 

algo está acontecendo naquele momento ou acabou de acontecer”; e a segunda, quando a 

ocorrência é externa ao ato, ou seja, quando alguém atesta ocorrência do fato ligando-o ao 

sujeito que o pratica. 

Entende-se, portanto, que a prisão em flagrante objetiva tão somente a cessação do 

ato delituoso que está sendo cometido ou acabara de ser praticado, como medida urgente e 

excepcional, não autorizando a prisão, por si só, durante a instrução processual.  

 

2.2 Natureza Jurídica 

 

Se em relação ao conceito, a doutrina não tem muitas divergências, o mesmo não 

ocorre quanto à natureza jurídica da prisão em flagrante, principalmente com as mudanças 

trazidas pela Lei nº 12.403 (BRASIL, 2011).  

Assim, tem-se parte da doutrina sustentando que se trata de prisão cautelar1, ao passo 

que outra entende pela sua natureza precautelar2, sendo a posição que nos parece mais 

acertada, pois, como vimos, o flagrante se destina a cessar o injusto penal e ao mesmo tempo, 

apresentar o detido ao magistrado, para que ele tome as medidas previstas no art. 310 do CPP 

(BRASIL, 1941). 

Lopes Jr. (2014, p. 823) defende que “o flagrante – ou La detención imputativa – não 

é medida cautelar pessoal, mas sim pré-cautelar, no sentido de que não se dirige a garantir o 

resultado final do processo, mas apenas destina-se a colocar o detido à disposição do juiz” 

para que esse adote ou não uma verdadeira medida cautelar. Explica o autor que a 

instrumentalidade ocorre porque o flagrante é o meio para se chegar à prisão preventiva. 

Nesta mesma perspectiva, Nicolitt (2016, p. 759) ressalta que a medida é eminentemente 

administrativa, configurando-se, justamente daí, sua precautelaridade.  

 

2.3 Espécies de prisão em flagrante 

 

As situações de flagrância estão previstas no artigo 302 do CPP: 

                                                           
1 Neste sentido: Tourinho Filho, Nestor Távora e outros. 
2Aury Lopes Jr, André Nicolitt, Nereu Giacomolli e outros. 
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Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: 

I – está cometendo a infração penal; 

II –acaba de cometê-la; 

III- é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer 

pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; 

IV-é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis 

que façam presumir ser ele autor da infração (BRASIL, 1941). 

 

Inicialmente, cumpre consignar que as quatro hipóteses de flagrante são taxativas e a 

doutrina as classificado como: i) flagrante próprio ou perfeito (hipóteses de inciso I e II); ii) 

flagrante impróprio ou imperfeito (quase flagrante), nas hipóteses do inciso III; e iii) flagrante 

presumido, nas situações do inc. IV.  

A respeito da taxatividade do estado de flagrância, o Superior Tribunal de Justiça já 

decidiu:  

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO 

PUDOR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA 

DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 302 CPP. Não 

caracterizada qualquer das hipóteses de flagrância previstas no art. 302 do 

Código de Processo Penal, cujo rol é taxativo, há de ser considerada ilegal a 

prisão em flagrante do paciente. Não estando o paciente, quando da prisão, 

cometendo a infração ou acabando de cometê-la, bem como não existindo 

qualquer perseguição ao mesmo, haja vista ter sido encontrado em sua 

própria residência muito tempo após a prática delituosa, não há que se falar 

em flagrante delito. Writ concedido para relaxar a prisão em flagrante, sem 

prejuízo de eventual decretação fundamentada da prisão preventiva (STJ – 

HC 21.078/SP – Quinta Turma – Rel. Min. Félix Fisher – 19/02/2002). 

 

Apesar de se reconhecer que as espécies de flagrante estão taxativamente previstas 

nas hipóteses do art. 302 do CPP, importante trazer à baila algumas situações específicas que 

são frutos de construções doutrinárias - ainda que na prática algumas diferenciações não 

tenham muita aplicabilidade -, conforme veremos no item 2.3.6. 

 

2.3.1 Flagrante próprio/direto  

 

A hipótese do inciso I, do art. 302, do CPP (BRASIL, 1941) ocorre quando o agente 

está praticando a conduta, durante o iter criminis, sendo eminente o cometimento do delito. 

Nesse caso, é possível a interrupção da execução, evitando-se o resultado e reduzindo o crime 

à forma de tentativa (NICOLITT, 2016).  

Thiago Minagé (2016, p. 169) destaca precisamente que “de todas as classificações 

conferidas, seja pela lei ou mesmo pela doutrina, nenhuma representa com tamanha precisão o 

sentido da expressão – flagrante”. 
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No inciso II, do art. 302, do CPP (BRASIL, 1941), o agente é surpreendido quando 

acabou de cometer o delito, tendo a prática do verbo nuclear do tipo penal cessado 

recentemente (LOPES JÚNIOR, 2014, p. 827). Ainda é considerado flagrante próprio3, pois 

não há lapso temporal relevante entre a prática do crime e a prisão.  

Nicolitt (2016, p.761) destaca que a “questão é fronteiriça com o quase flagrante ou 

flagrante presumido previsto no inc. IV. A distinção é acadêmica, pois tanto a subsunção ao 

inciso II como ao Inc. IV resultará no mesmo tratamento jurídico; a questão é de interpretação 

dos fatos”, conclusão que concordamos na íntegra. 

 

2.3.2 Flagrante impróprio ou quase flagrante 

 

Já o inciso III, do art. 302, do CPP (BRASIL, 1941), denominado por grande parte da 

doutrina de flagrante impróprio ou quase flagrante, é bastante parecido com a hipótese do 

inciso II do mesmo artigo, mas é exigido que o autor tenha acabado de cometer o crime, 

enquanto que naquele se exige que o autor esteja tão somente com os instrumentos do crime, 

que façam presumir a conduta delituosa. 

Para a configuração dessa espécie de flagrante, Lopes Jr. (2014, p. 828) ressalta, 

ainda, a necessidade de conjugação de três fatores, quais sejam: i) a perseguição (requisito de 

atividade); ii) logo após (elemento temporal); e iii) que a situação se faça presumir a autoria 

(elemento circunstancial). 

As hipóteses de perseguição, por sua vez, são extraídas do §1º do art. 290 do CPP, in 

verbis: 

Art. 290.  Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município 

ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, 

apresentando-o imediatamente à autoridade local, que, depois de lavrado, se 

for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso. 

§ 1o - Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu, quando: 

a) tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois o 

tenha perdido de vista; 

b) sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que o réu tenha passado, 

há pouco tempo, em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure, for no 

seu encalço. (BRASIL, 1941) 

 

Nota-se que a perseguição exige uma ação contínua no intuito de deter o suposto réu. 

É por assim dizer: “embora a perseguição tenha que ser ininterrupta, não é necessário que o 

                                                           
3A rigor, esclarecemos que alguns autores entendem que o inciso II não se trata de flagrante próprio, como, por 

exemplo, Thiago Minagé (2016), sendo, para ele, uma espécie de flagrante impróprio/mediato, apesar de 

aceitar a classificação majoritária da doutrina. 
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perseguido esteja o tempo todo sob o raio de ação do perseguidor. O importante é estar em 

seu rastro” (NICOLITT, 2016, p. 761). 

Ainda sob o aspecto da perseguição, o referido autor sustenta que não há previsão 

legal da duração da perseguição, exemplificando: 

Basta imaginar a chegada da polícia em um cativeiro próximo a uma mata 

atlântica e a fuga do suposto sequestrador, ao percebê-la. Os agentes, 

sabendo que o sequestrador se escondeu na mata, munidos de cães 

farejadores e lanternas, ingressam na floresta à noite em perseguição, o que 

pode levar dias. Certamente, a situação de flagrante existira na hipótese de 

prisão do seqüestrador (NICOLITT, 2016, p. 761). 

 

Com um viés mais crítico sobre citado dispositivo, Lopes Jr. (2014, p. 829) sustenta 

que a expressão “situação que faca presumir ser autor da infração” é substancialmente 

inconstitucional, pois, não é possível a presunção de autoria à luz do princípio da presunção 

de inocência, senão que ela deve ser demonstrada e provada. A rigor, parece-nos uma 

interpretação correta, ainda que vislumbremos certa aplicabilidade do dispositivo. 

 

2.3.3 Flagrante presumido/ficto 

 

O flagrante previsto no inciso IV, do art. 302, do CPP (BRASIL, 1941) é 

denominado pela melhor doutrina de flagrante presumido, assim como o mais frágil e de 

difícil legitimação. Para a sua configuração, Lopes Jr. (2014, p. 829) elenca os seguintes 

fatores: i) encontrar o agente (requisito atividade); ii) logo depois (requisito temporal); iii) 

presunção de autoria (armas ou objetos do crime).  

Da simples leitura do dispositivo, verifica-se que o requisito temporal deste inciso é 

mais flexível do que o do inciso anterior. Outra diferenciação para com o inciso terceiro, é o 

verbo empregado pelo legislador, já que no inciso III, do art. 302, do CPP (BRASIL, 1941) o 

verbo empregado é o “perseguir”, dando ideia de continuidade real - a nosso ver, a própria 

ideia de visibilidade -, enquanto que no IV é o “encontrar”, permitindo um lapso temporal 

maior entre o crime e o encontro do agente. 

Lopes Jr. (2014, p. 830) brinda-nos com o seguinte exemplo: 

uma quadrilha rouba um estabelecimento comercial e foge. Para existir 

perseguição, a polícia deve chegar poucos minutos após a saída do 

estabelecimento, pois somente assim poderá efetivamente “perseguir”, no 

sentido empregado pelo art. 290. Caso isso não seja possível, diante da 

demora com que a polícia chegou ao local do crime, passamos para a 

situação prevista no inciso IV, quando são montadas barreiras policiais nas 

saídas da cidade e vias de acesso àquele local onde o crime foi praticado, 

buscando encontrar os agentes. 
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Apesar de nos filiarmos a ideia de que a expressão “logo depois”4 traria intrínseco 

consigo um lapso temporal maior do que o “logo após”5, há quem entenda pela similaridade 

das expressões, como, por exemplo, Eugenio Pacelli Oliveira (2016, p. 536), que assim 

ensina: 

Do outro lado, o logo depois (do inciso IV) não pode ser diferente do logo 

após (do inciso III), significando ambos a relação de imediatidade entre o 

início da perseguição, no flagrante impróprio, e o encontro com o acusado, 

no flagrante presumido. A diferença residiria, assim, no fato de que em um 

(impróprio) haveria perseguição, e, no outro (presumido), o que ocorreria é o 

encontro. 

 

Vista as hipóteses ordinárias, passaremos a alguns casos específicos que a doutrina 

destaca – a exemplo do flagrante em crime permanente, crime habitual - e a posteriori, a 

ilegalidade dos flagrantes forjado, presumido, preparado e esperado, que apesar de não 

estarem no rol taxativo das hipóteses legais, são práticas corriqueiras das polícias brasileiras, 

em especial, a do Rio de Janeiro, vindo a merecer nossa atenção. 

 

2.3.4 Flagrante em crime permanente 

 

Além das situações de flagrância do art. 302, dispõe o art. 303 do CPP que “nas 

infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a 

permanência” (BRASIL, 1941). 

Nos crimes permanentes, como se sabe, a consumação se prolonga no tempo, pela 

vontade do agente, sendo o bem jurídico agredido reiteradamente, de modo a existir também 

um estado de flagrância prolongado. 

Dos delitos classificados como permanentes, o mais notório é o art. 33 da Lei nº 

11.343 (BRASIL, 2006), através dos núcleos do tipo “ter em depósito” ou “guardar” drogas 

etc. A título de ilustração, Thiago Minagé dá o seguinte exemplo, atentando para o permissivo 

legal do flagrante, mas também para a linha tênue existente entre a legalidade e a ilegalidade 

nesses casos: 

Se, por exemplo, determinada pessoa tem armazenada em casa, substância 

entorpecente, o crime de tráfico ilícito de entorpecente estará caracterizado 

em situação de permanência, admitindo, assim, o ingresso da autoridade 

competente para a realização da prisão. 

                                                           
4 Expressão utilizada no inciso IV, do art. 302, do CPP (BRASIL, 1941). 
5 Expressão utilizada no inciso III, do art. 302, do CPP (BRASIL, 1941). 
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No entanto, a respectiva atuação de adentrar a um domicílio sob a alegação 

de o indivíduo estar em situação caracterizadora de flagrante, deve ser vista 

com extrema cautela, por se tratar de verdadeira exceção no modus de 

atuação prisional (MINAGÉ, 2016, p. 180). 

 

Tem-se então que, enquanto não cessar a permanência, pode o agente ser preso em 

flagrante delito, pois se considera que o crime ainda em execução. 

 

2.3.5 Flagrante em crime habitual 

 

Os crimes habituais exigem a prática reiterada e habitual da conduta descrita no tipo, 

formando um verdadeiro “estilo de vida” do autor dos delitos. Exemplos corriqueiros de 

crimes habituais são o de curandeirismo, art. 284, do CP (BRASIL, 1940) e manutenção de 

casa de prostituição, art. 229, do CP (BRASIL, 1940). 

Justamente por exigir a prática reiterada de atos que, isoladamente, constituem fatos 

atípicos, é que parte da doutrina sustenta a impossibilidade ou a dificuldade de constatação do 

flagrante, pois, “colocando-se como expectador, objetivamente o delegado não teria como 

precisar, no momento em que surpreende o infrator, se existe ou não a habitualidade” 

(MINAGÉ, 2016, p. 181). 

Outros sustentam, no entanto, que a caracterização de um crime habitual não é a 

reiteração dos atos de forma isolada, e sim, a intenção de prática reiterada do ato (IBIDEM, p. 

181), de modo que quando o agente pratica o primeiro ato com a intenção da habitualidade – 

como, por exemplo, quem instala um consultório médico sem diploma ou licença -, já estaria 

configurado o crime, ainda que de forma tentada, podendo haver a prisão em flagrante neste 

momento6. 

 

2.3.6 Situações especiais de flagrante 

 

Ainda que não sejam hipóteses de flagrante, propriamente ditos, a doutrina classifica 

algumas situações ilegais relacionadas ao estado de flagrância, como é o caso do flagrante 

forjado, provocado e o preparado e outros, como veremos a seguir7. 

 

 

                                                           
6Neste sentido: Aury Lopes Jr., Zaffaroni e Pierangelli. 
7Ressalta-se que as espécies de flagrância estão taxativamente previstas nas hipóteses do art. 302 do CPP, 

conforme dito anteriormente, no entanto, entendemos importante trazer à baila algumas situações específicas, 

que podem vir a configurar flagrante legal ou não. 
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2.3.6.1 Flagrante forjado 

 

No flagrante forjado, determinado agente cria uma situação de flagrância artificial, 

com provas de um crime inexistente, para legitimar a prisão do autor do suposto fato 

delituoso. Klayton Augusto Martins Tópor e Andréia Ribeiro Nunes citando Nereu 

Giacomolli (GIACOMOLLI, 2014 apud TÓPOR; NUNES, 2015, p. 18), dão o seguinte 

exemplo:  

Um agente policial, sabendo que determinado sujeito é traficante, mas não 

conseguindo demonstrar sua atividade ilícita, em uma barreira policial, ao 

proceder à revista do veículo, deixa cair um invólucro contendo cocaína, 

junto ao assento traseiro. Com isso, o agente policial fabricou uma situação 

fática que não existia no interior do veículo, manipulando uma realidade, 

com o objetivo de incriminar, ilegalmente, o condutor do veículo, 

possibilitando a sua detenção em flagrante (artificilidade).8 

 

Nota-se que quando é forjada uma situação fática, a fim de justificar a flagrância 

delitiva para legitimar a prisão, não há sequer flagrante. Nesta hipótese, deve a prisão ser 

relaxada imediatamente. 

 

2.3.6.2 Flagrante provocado ou preparado 

 

Já nessa espécie de flagrante, o crime é provocado por terceiro, que, geralmente é um 

agente policial – denominado agente provocador – e cria a situação criminosa, viciando a 

vontade do autor, para, em seguida, prendê-lo em flagrante. Outra situação prática é a dada 

por Lopes Jr. (2014, p. 833): 

É o clássico exemplo do policial que, se fazendo passar por usuário, induz 

alguém a vender-lhe substância entorpecente para, a partir do resultado desse 

estímulo, realizar a prisão em flagrante (que será ilegal). É uma provocação 

meticulosamente engendrada para fazer nascer em alguém a intenção, 

viciada, de praticar um delito, com o fim de prendê-lo. 

 

Em tal caso, o agente se encontra sob vigilância e o delito não se consumará, é o 

denominado delito putativo por obra do agente provocador.  

                                                           
8Escolhemos tal exemplo por espelhar a realidade – e não ficarmos no campo de exemplos esdrúxulos - de 

muitas prisões em flagrantes quando o assunto é o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, como 

percebemos em nossa atuação de assessoramento junto à 21ª Promotoria Criminal da Capital entre novembro 

de 2015 a agosto de 2016.  
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A melhor doutrina entende que é caso de crime impossível9, “isso porque não haverá 

eficácia dos meios utilizados para caracterizar a situação de flagrância, eis que ausente à 

espontânea vontade do agente” (TÓPOR; NUNES, 2015, p. 19), o que nos parece ser a 

interpretação correta. 

A fim de evitar tais práticas, inclusive, o Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2015) 

editou o verbete sumular nº 145, o qual dispõe que “não há crime quando a preparação do 

flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”. 

É importante frisar que a doutrina, majoritariamente, entende essas hipóteses de 

flagrante como uma só, no entanto, há quem faça a distinção entre o flagrante provocado e o 

preparado. Para esses, o flagrante preparado também está vinculado à existência de um crime 

impossível, mas não há indução ou provocação, pois a preparação do flagrante é tão 

meticulosa e perfeita que em momento algum o bem jurídico tutelado é colocado em risco 

(LOPES JUNIOR, 2014, p. 834). 

 

2.3.6.3 Flagrante esperado 

 

Diferentemente das situações anteriores, o flagrante esperado ocorre quando a 

autoridade policial toma ciência da prática do delito e aguarda o melhor momento, sem 

induzir o agente, para realizar a prisão. Não há qualquer intervenção policial na prática do 

delito, tão somente um monitoramento da ação para uma melhor efetividade da captura, tal 

flagrante é perfeitamente legal.10 

Lopes Jr. (2014, p. 834) adverte que o flagrante esperado exige muito cuidado e tem 

sua legalidade ou ilegalidade aferida no caso concreto, sendo certo que em determinados 

casos, estar-se-á diante de um crime impossível. No entanto, reconhece que o flagrante 

esperado pode ter um desfecho legal, como, no exemplo dado a seguir:  

Exemplo recorrente é quando a polícia tem a informação de que esse ou 

aquele estabelecimento comercial ou bancário será alvo de um roubo e 

coloca-se em posição de vigilância discreta e logra surpreender os 

criminosos. 

 

                                                           
9  Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do 

objeto, é impossível consumar-se o crime (BRASIL, 1940). 
10A respeito, já decidiu o STJ: “No flagrante preparado, o órgão policial provoca o agente a praticar o delito e, 

ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível; ao passo que no 

flagrante forjado a conduta do agente é criada pela polícia, tratando-se de fato atípico. Hipótese totalmente 

diversa é a do flagrante esperado, em que a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e 

aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão” (HC 307.775/GO, Rel. Ministro Jorge Mussi, 

Quinta Turma, DJe 11/3/2015). 
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Portanto, com as devidas ressalvas já aduzidas, tem-se que essa hipótese de flagrante 

é perfeitamente legal. 

 

2.3.6.4 Flagrante protelado/diferido/controlado 

 

Inicialmente disciplinada pela Lei nº 9.045 (BRASIL, 1995) e também prevista no 

art. 53 da Lei nº 11.343 (BRASIL, 2006)11, essa espécie da prisão em flagrante veio para 

disciplinar a denominada ação controlada, diante da complexidade das investigações e da 

atuação de grupos criminosos “organizados”. 

Atualmente, essa espécie de flagrante ganha maior relevo na polêmica Lei nº 12.850 

(BRASIL, 2013), denominada lei de organização criminosa, in verbis: 

Art. 8o  Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou 

administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela 

vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a 

medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e 

obtenção de informações. 

§ 1o  O retardamento da intervenção policial ou administrativa será 

previamente comunicado ao juiz competente que, se for o caso, estabelecerá 

os seus limites e comunicará ao Ministério Público. 

§ 2o  A comunicação será sigilosamente distribuída de forma a não conter 

informações que possam indicar a operação a ser efetuada. 

§ 3o  Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao 

juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir 

o êxito das investigações. 

§ 4o  Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da 

ação controlada. 

Art. 9o  Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o 

retardamento da intervenção policial ou administrativa somente poderá 

ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como 

provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de 

fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. 

 

Da simples leitura do dispositivo, é possível constatar que se trata de uma 

autorização legal para que a prisão em flagrante seja retardada ou protelada, a fim aprimorar 

as investigações – seja para identificar os demais membros da organização ou apurar a prática 

                                                           
11Art. 53.  Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta Lei, são permitidos, além 

dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos 

investigatórios: 

I - a infiltração por agentes de polícia, em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializados 

pertinentes; 

II - a não-atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos 

utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro, com a finalidade de identificar e 

responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal 

cabível. 

Parágrafo único.  Na hipótese do inciso II deste artigo, a autorização será concedida desde que sejam 

conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores. 
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de outros crimes – excepcionando as regras contidas nos artigos 302, inciso I, do CPP 

(BRASIL, 1941). 

Justamente por se tratar de uma exceção à regra, tal dispositivo só se aplica a aos 

casos legalmente previstos. A título de ilustração, colacionamos o exemplo dado por Lopes Jr 

(2014, p.835): 

Diante de uma complexa organização criminosa que tem por objeto o roubo 

de cargas e posterior distribuição a uma rede de fornecedores a polícia deixa 

de prender aqueles agentes que cometeram o roubo no momento em que o 

estão praticando, para, monitorando-os, descobrir o local em que a carga é 

escondida e o caminhão desmontado para ser vendido em um desmanche 

ilegal. De posse dessas informações, descobre ainda quem são os 

receptadores e, quando tiver provas suficientes dos crimes e da estrutura da 

organização criminosa, realiza a prisão em flagrante de todos os agentes. 

 

Ressalta ainda que, a rigor, não haveria prisão em flagrante daqueles que cometeram 

o roubo, tendo em vista que a imediatidade exigida pelo estado de flagrância já passou, mas, 

com a autorização legal dos dispositivos citados acima, está legitimado o flagrante retardado 

ou protelado (LOPES JUNIOR, 2014, p. 835). Destaca-se, contudo, que a doutrina vê tal 

hipótese de flagrante com muita precaução, pois, abre espaço para abusos e ilegalidades por 

parte dos agentes estatais, ainda mais quando não estabelece o limite temporal para o 

retardamento da ação. 

Com efeito, o liame entre a permissão legal e o cometimento do crime de 

prevaricação pelo agente é muito sensível e se o agente deixar de prender quem quer que seja 

em flagrante delito, fora da autorização judicial, incorre nas penas do art. 319 do CP 

(BRASIL, 1940). Por isso mesmo, necessário é o rigoroso controle de legalidade pelo Juiz e 

por parte do Ministério Público e, havendo dúvida quanto à legalidade da prisão, deve o 

flagrante ser relaxado (LOPES JUNIOR, 2014, p. 835), em respeito ao princípio do favor rei, 

pois a presunção de inocência atua em todas as fases do processo penal. 

Por outro lado, tem-se a posição de Gustavo Badaró (2015, p. 964), defendendo que 

o flagrante retardado não é uma nova modalidade de prisão. Entende que há uma permissão 

legal para que a autoridade estatal e seus agentes deixem de atuar – já que teriam obrigação, 

conforme dispõe o art. 310, 2ª parte do CPP – mas, em momento posterior, “não poderá 

realizar a prisão em flagrante, pelo ato pretérito que foi tolerado com vista à eficácia da 

investigação”. Nesse caso, então, a autoridade policial representaria pela prisão temporária ou 

preventiva. 

Apesar de nos filiarmos à posição de que se trata de nova hipótese de flagrante, 

parece razoável a interpretação dada pelo doutrinador paulista. 
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2.3.7 Da inexistência de flagrante em crimes de menor potencial ofensivo 

 

Como se sabe, os crimes considerados de menor potencial são disciplinados pela Lei 

nº 9.099 – Juizados Especiais Criminais (BRASIL, 1995). Determina então o art. 69, 

parágrafo único da referida lei que “ao autor do fato que, após a lavratura do termo 

(circunstanciado), for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a 

ele comparecer, não se importará prisão em flagrante”. 

Verifica-se que não há, na hipótese, prisão em flagrante em crime de menor potencial 

ofensivo. No entanto, Lopes Jr. (2014, p. 837) atenta para o caso dos crimes de ação penal de 

iniciativa privada ou pública condicionada à representação. 

Segundo o autor, diante de um crime de ação penal pública condicionada à 

representação, em que existe prisão em flagrante, obviamente não se aplica o prazo 

decadencial de seis meses, devendo ser feita no prazo máximo de 24h que rege a confecção e 

conclusão do auto de prisão em flagrante (IBIDEM, p.837). 

Pensamos de acordo com o autor, pois, se o inquérito é instaurado com o auto de 

prisão em flagrante (APF) e também não pode ser iniciado sem representação (art. 5º, IV, 

CPP), conclui-se que a representação deve ser dada nesse momento, sob pena de relaxamento 

da prisão (IBIDEM, p. 837). 

 

2.4 Aspectos formais do auto de prisão em flagrante 

 

Realizada a prisão em flagrante, o preso será apresentado, imediatamente, a 

autoridade policial competente. Dispõe o art. 304 do CPP (BRASIL, 1941) que a autoridade 

ouvirá o condutor – geralmente, policial militar - e colherá sua assinatura, entregando cópia 

do termo (de declaração dado pelo próprio) e o recibo de entrega do preso.  

Ato contínuo, realizará a oitiva das testemunhas que presenciaram os fatos e/ou a 

prisão e acompanharam o condutor – adverte o §2º do artigo citado que a falta de testemunhas 

não impedirá a lavratura do auto de prisão em flagrante, mas, deverão assinar, pelo menos, 

duas pessoas que tenham visto a apresentação do preso à autoridade – e, interrogará o acusado 

sobre a acusação que lhe é imputada, lavrando, assim, o auto de prisão em flagrante. 

É sempre bom advertir que também na delegacia de polícia estão assegurados todos 

os direitos de defesa do acusado. Daí decorre a importância de a autoridade policial informar 

quais crimes são imputados a ele, bem como os seus direitos constitucionais (art. 5º, LXVIII), 
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justamente para possibilitar a autodefesa (que se expressa mais eloquentemente pelo direito ao 

silêncio, garantia constitucional prevista no art. 5º, LXIII da Constituição da República e 

decorrente do princípio nemo tenetur se detegere12) e a defesa técnica, no qual é representado 

por um advogado (BRASIL, 1988).  

A propósito, convém ressaltar ainda a recente mudança legislativa introduzida pela 

Lei 13.245 (BRASIL, 2016) ao art. 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 

Lei 8.906 (BRASIL, 1994), reforçando a prerrogativa do advogado de examinar, “em 

qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de 

flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que 

conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou 

digital”. 

Feitas essas observações, voltemos ao artigo ora examinado. Se o preso se recusar a 

assinar o APF ou estiver impossibilitado de fazê-lo, deverá ser assinado por duas 

testemunhas, quetenham ouvido a leitura do depoimento e demais peças na presença dele (§ 

3º do art. 304, do CPP). Já o art. 306 do CPP, estabelece que a prisão deva ser imediatamente 

comunicada ao juiz, ao Ministério Público e à família do preso (BRASIL, 1941).  

Antes de avançar, uma ressalva. É justamente aqui que acontecerá a audiência de 

custódia, como será explanado na segunda e principal seção da pesquisa. No entanto, como a 

audiência de custódia está em fase inaugural e não é a realidade do sistema de justiça 

brasileiro, tem-se que o estudo da atual sistemática do CPP ainda é necessário. 

Apesar de a expressão “imediatamente” ser um conceito aberto, nos §§ 1º e 2º 

determina o código que em até vinte e quatro horas após a realização da prisão, essa deve ser 

comunicada ao juiz e ao defensor do suposto delinquente – seja o advogado ou a Defensoria 

Pública – e entregue a nota de culpa.  

Desse modo, a doutrina13 entende o termo “imediatamente” como sendo em no 

máximo 24 horas. Sendo mais enfático, Nicolitt (2016, p. 841) entende que a lavratura do 

APF deve ser o ato imediatamente posterior à própria captura, de modo que “nada haja entre a 

                                                           
12A título de curiosidade, Aury Lopes Jr., citando Franco Cordero, explica a origem da expressão, a saber:“como 

antítese à garantia do nemotenetur se detegere, Cordeiro explica que na inquisição vigorava a fórmula do 

reustenetur se detegere, na medida em que o imputado era interrogado sob juramento e estava obrigado a 

“descobrir-se”, isto é, sofria a intervenção corporal (tortura) para descobrir e eliminar a heresia que ocultava 

sua alma, até porque, naquele marco cultural pessimista, “el animal humano naceculpable; estando corrompido 

elmund, basta excavaren um puntoculaquiera para que aflore el mal” (CORDERO, data apud LOPES JR, 2014, 

p. 655) 
13Neste sentido: André Nicolitt e Aury Lopes Jr. 
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captura e a lavratura”. Ademais, salienta que o prazo começa a correr a partir da lavratura do 

autor de prisão e não da prisão captura. Para ilustrar sua posição, dá o seguinte exemplo: 

Pensemos na seguinte hipótese. Policiais Militares capturam um indivíduo e 

o conduzem a delegacia na qual está o delegado de plantão ouvindo outras 

testemunhas em razão de outra captura realizada. O encerramento do 

flagrante pode levar algumas horas fazendo com que o capturado fique na 

delegacia aguardando o início da lavratura do APF. Neste momento, ainda 

não ostenta a condição de preso, vez que o delegado poderá não confirmar a 

situação de flagrante e liberar o indivíduo fazendo apenas um registro de 

ocorrência. Com efeito, o prazo para comunicar a prisão inicia-se a partir da 

lavratura do auto de prisão em flagrante e não da captura. Desta forma, 

capturado o indivíduo às 15 horas e iniciada a lavratura do flagrante as 

16h30 e encerrada às 18 hroas, terá o Delegado de Polícia até as 18 horas do 

dia seguinte para comunicar a prisão e emitir a nota de culpa. O início da 

contagem deverá ser a apreciação pela autoridade policial e não a apreciação 

do condutor. 

 

Noutro giro, determina o art. 306 do CPP (BRASIL, 1941) ainda à comunicação da 

prisão ao juiz e a família, além do Ministério Público e da Defensoria Pública. As primeiras 

comunicações – família e juiz - decorrem da própria Constituição Federal (art. 5º, LXII), 

justamente pela necessidade da assistência familiar, o que é imprescindível, bem como para o 

magistrado aferir a legalidade da prisão (BRASIL, 1988). 

O STF entende que a violação ao direito constitucional de comunicação à família não 

justifica o trancamento da ação, mas pode gerar a responsabilidade das autoridades policiais 

(NICOLITT, 2016, p. 765)14. Destaca Nicolitt o interessante caso de a comunicação da prisão 

ser feita a juiz que se reputa incompetente: 

Imagine que o juiz que se dê por incompetente sem apreciar a legalidade da 

prisão. Até que o juiz indicado como competente receba a comunicação da 

prisão, esta pode ficar dias sem ser apreciada. Ademais, pode ocorrer que o 

juiz indigitado, ao receber a comunicação também se de por incompetente e 

resolva suscitar conflito. Como ficaria a prisão sem ser apreciada, ou qual 

dos juízes deveria apreciá-la (IBIDEM, p.766). 

 

A fim de evitar essas situações teratológicas e, por conseguinte, que o preso sofra 

com a ausência de apreciação da sua prisão, entende o mencionado doutrinador que “em 

matéria de urgência, destacadamente em relação à tutela dos direitos fundamentais, vigora o 

princípio incompetentia periculum in mora non attenditur” (IBIDEM, p.766).  

Desse modo, o juiz que receber a comunicação da prisão, avaliaria sua legalidade, 

necessidade ou não, para só depois decidir sobre a sua incompetência, remetendo os autos 

para o juiz que entender competente. Veja-se, que só assim o preso não sofrerá prejuízos. 

                                                           
14STF, HC 68.503. 
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A comunicação à Defensoria Pública ou ao advogado, através do envio de cópia da 

“comunicação da prisão”15 e do auto de prisão em flagrante, decorre do princípio 

constitucional  do preso à assistência jurídica, prevista no art. 5º, LXIII, da CRFB (BRASIL, 

1988).  

No que diz respeito à comunicação ao Ministério Público, apesar de não ter esteio 

constitucional16- foi inserida pela Lei 12.403 (BRASIL, 2011) que deu nova redação ao artigo 

306 do CPP - entendemos igualmente importante. Isso porque o Ministério Público é o titular 

da ação penal, sendo importante o acompanhamento do APF, para pleitear a prisão 

preventiva, outra medida cautelar diversa, o relaxamento da prisão e até mesmo a concessão 

da liberdade provisória. 

Em seguida, estabelece o parágrafo 2º do art. 306 do CPP (BRASIL, 1941) que será 

dada ao preso a nota de culpa, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das 

testemunhas, assinando ele o recibo respectivo. A nota de culpa é a ciência que se dá ao preso 

sobre o motivo da sua prisão, o instrumento pelo qual se cumpre o disposto no art. 5º, LXIV, 

da CRFB (BRASIL, 1988). Formalizado e finalizado o auto de prisão em flagrante, deverá ser 

imediatamente encaminhado ao juiz competente. 

Ressalte-se, por fim, que o descumprimento de quaisquer das formalidades 

mencionadas acima, acarreta na ilegalidade da prisão em flagrante, impondo seu relaxamento, 

nos termos do art. 5º, LXV, da CRFB (BRASIL, 1988). Assim, cabe ao juiz competente 

verificar se não houve a comunicação imediata ao juiz (plantonista), à família, ao Ministério 

Público e a Defensoria Pública, relaxando-a por ilegalidade formal (LOPES JUNIOR, 2014, 

p.841).  

Em que pese tal posicionamento doutrinário, infelizmente, é corriqueiro em a 

jurisprudência entender que tais descumprimentos geram meras irregularidades. 

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que a nulidade 

em função do descumprimento dos prazos do art. 306 do CPP (BRASIL, 1941) resta superada 

pela superveniência de novo título prisional, como, por exemplo, quando o juiz titular da vara 

criminal na qual foi distribuída a ação, ao realizar o juízo de admissibilidade da denúncia, 

ainda que verifique o descumprimento de todos os prazos e formalidades do art. 306 do CPP 

                                                           
15Na prática, o documento denominado “comunicação da prisão”, chega primeiro do que o APF e é, 

automaticamente, distribuído para o Juiz, Ministério Público e Defensoria Pública, quando o preso manifesta a 

ausência de advogado. Tal diferenciação é importante para se atentar a 2 (dois) momentos: a comunicação 

imediata que o delegado deverá fazer às pessoas indicadas no rol do art. 306 e a conclusão do APF com o 

encaminhamento ao Juiz em até 24 horas. No entanto, não raro que tais documentos cheguem juntos. 

16Nicolitt, Manual... op. Cit., p. 416. Embora referida exigência não esteja expressa no texto constitucional, tem 

amparo neste, precisamente na função de controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da CRFB/1988. 
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(IBIDEM) e art. 5º, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV e LXVII da CRFB (BRASIL, 1988), 

converta o flagrante em prisão preventiva, essa última decisão valerá em detrimento das 

ilegalidades. Pasmem, para o STJ, tal decisão, supre todos os descumprimentos de garantias 

constitucionais do acusado17.  

Não bastasse, compulsando os autos de um recente acórdão do STJ no Habeas 

Corpus nº 315.172 - SC 2015/0019240-5 (BRASIL, 2015), de relatoria do Ministro Felix 

Fischer, deparamo-nos com a seguinte argumentação, a fim de justificar a tese retro citada:  

é de se destacar que, muito embora o princípio do devido processo legal 

abranja a garantia ao procedimento estabelecido pelo ordenamento – em 

homenagem ao princípio da segurança jurídica –, é de se rememorar que as 

regras procedimentais são instrumentais e, assim, servem ao normal deslinde 

do processo para aplicação da lei ao caso em concreto. Desta forma, as 

hipóteses de desvio de alguma formalidade processual só pode conduzir à 

nulidade do ato se houver prejuízo, devidamente demonstrado. Nesse 

diapasão, como cediço, vige no ordenamento pátrio, como regra, o princípio 

pas de nullitésansgrief, segundo o qual não há falar em nulidade sem a 

efetiva ocorrência de prejuízo concreto para a parte, a qual compete revelar. 

Ainda, atingida a finalidade intrínseca ao ato, determina o estatuto 

processual vigente a sua manutenção, característica que reforça a natureza 

relativa das nulidades processuais. Nesse aspecto, não havendo 

demonstração do prejuízo concreto suportado pelo paciente, não há falar em 

constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de habeas 

corpus18. 

 

Diante de tais decisões, fica o questionamento: manter o acusado preso 

desrespeitando todos os mandamentos constitucionais e processuais não gera prejuízo? Para 

corrente majoritária de nossa jurisprudência, parece que não.  

De toda sorte, apesar de não concordarmos com o posicionamento majoritário, não 

poderíamos deixar de mencioná-lo. 

 

                                                           
17RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TESE DE NULIDADE DO 

FLAGRANTE POR OFENSA AO ART. 306 DO CÓDIGO PENAL . QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO 

TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA. 

QUESTÃO SUPERADA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA 

CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. 1. A tese relativa à nulidade do flagrante não foi examinada pela 

Corte de origem, não podendo, pois, ser conhecida, diante da flagrante incompetência desta Corte Superior 

(art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República) para apreciar originariamente a matéria, sob pena de 

supressão de instância. Precedentes. 2. Por outro lado, encontra-se superada a aludida tese, de nulidade da 

prisão em flagrante, em virtude da superveniente decretação da prisão preventiva do ora Paciente, novo título a 

embasar a custódia cautelar. Precedentes. 3. Proferida a sentença condenatória, resta superada a análise da tese 

de excesso de prazo para a formação da culpa. Inteligência da Súmula n.º 52 do STJ. 4. Recurso não conhecido 

(RHC n. 27.876/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/5/2012). 
18Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial 

=58267466&num_registro=201500192405&data=20160314&tipo=91&formato=PDF. Acesso em: 5 abr. 

2016. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial%20=58267466&num_registro=201500192405&data=20160314&tipo=91&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial%20=58267466&num_registro=201500192405&data=20160314&tipo=91&formato=PDF
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2.5 Da decisão judicial sobre o auto de prisão em flagrante e algumas considerações 

quanto à decretação/conversão da prisão preventiva na atual redação do CPP  

 

Ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá o juiz atuar de acordo com o art. 

310 do CPP, senão vejamos: 

Art. 310.  Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá 

fundamentadamente: 

I - relaxar a prisão ilegal; ou 

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os 

requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas 

ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou              

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.  

Parágrafo único.  Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o 

agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III 

do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 

Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade 

provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, 

sob pena de revogação (BRASIL, 1941). 

 

Assim, deverá: i) relaxar a prisão ou; ii) converter a prisão em flagrante em 

preventiva ou aplicar medida(s) cautelar(es) ou; iii) conceder liberdade provisória. 

Primeiramente, o juiz analisará os aspectos formais do flagrante – o respeito aos arts. 

304 e 306 do CPP (BRASIL, 1941) - bem como a legalidade ou ilegalidade do próprio 

flagrante, analisando os requisitos do art. 302 do mesmo código (LOPES JUNIOR, 2014, p. 

841). Confirmada a legalidade da prisão e o respeito dos aspectos formais, o juiz a 

homologará, ao passo que verificada sua ilegalidade, deverá relaxá-la19. 

Destaca Nicolitt (2016, p. 767) que o art. 310 do CPP deve ser lido em consonância 

com o art. 306 do mesmo código, de modo que as providências tomadas pelo juiz devem ser 

realizadas dentro do prazo de 24 horas do recebimento do auto de prisão. E conclui, à 

continuação, que “a prisão em flagrante tem duração máxima de 48 horas, ou seja, 24 horas 

para ser comunicada e mais 24 horas para o juiz decidir sobre as providencias do art. 310 do 

CP, convertendo-a, se for o caso, em prisão preventiva”. 

Por outro lado, Lopes Jr. (2014, p. 842) ressalta que o flagrante não prende por si só 

e tampouco mantém alguém preso além das 24h necessárias para sua elaboração, devido a sua 

precautelaridade. Logo, para que o agente permaneça preso ou submetido a qualquer medida 

cautelar, é imprescindível uma decisão judicial fundamentada. 

                                                           
19Lembrando que, conforme mencionado anteriormente,a jurisprudência vem entendendo que algumas situações 

são “meras irregularidades” (como, por exemplo, a ausência de comunicação a família, defensoria), devendo a 

defesa demonstrar sua prejudicialidade para o relaxamento da prisão. 
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Neste sentido, superada a análise formal e homologada a prisão em flagrante, deverá 

o magistrado enfrentar a necessidade de conversão em prisão preventiva ou eventual 

imposição de outra medida cautelar, analisando, ainda, a hipótese de concessão de liberdade 

provisória com ou sem fiança. Para tanto, deverá fundamentar sua decisão demonstrando o 

preenchimento dos requisitos autorizadores, quais sejam, o fumus commissi delicti e o 

periculum libertatis. 

O fumus commissi delicti se materializa com a demonstração dos indícios mínimos 

de cometimento do crime. Lopes Jr (2014, p. 842) assevera que não constitui maiores 

problemas, já que o próprio flagrante é a visibilidade do delito e por si só, constitui a 

verossimilhança de autoria e materialidade necessárias. 

Já o periculum libertatis é a própria necessidade de se manter o acusado preso, que, 

atualmente, é um tema bastante discutido doutrinária e jurisprudencialmente, pois, não é raro 

que o órgão julgador se baseie em conceitos abstratos e vagos para justificar a existência do 

perigo na liberdade do acusado, transformando-se, em verdadeira regra, o que é constatado 

pelo elevado número de presos provisórios que temos no Brasil e visto no começo da 

pesquisa. 

Acerca do periculum libertatis, aduz Lopes Jr (2014, p. 842): 

O ponto nevrálgico é a avaliação da existência de periculum libertatis, ou 

seja, a demonstração da existência de um perigo que decorre do estado de 

liberdade do sujeito passivo, previsto no CPP como o risco para a ordem 

pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para 

assegurar a aplicação da lei penal.  

 

Nota-se que é imprescindível a demonstração do periciculum libertatis, não bastando 

presunções e ilações abstratas para a decretação da medida. Na ausência desse requisito, 

mesmo com os indícios mínimos de autoria e materialidade, a preventiva ou qualquer outra 

medida cautelar menos gravosa20não poderá ser decretada. 

                                                           
20

Art. 319.  São medidas cautelares diversas da prisão:  

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

atividades;  

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

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

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

o indiciado ou acusado dela permanecer distante;          

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

investigação ou instrução; 

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

residência e trabalho fixos;          

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

houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;          



33 

 

 

Os Tribunais Superiores, inclusive, já se manifestaram acerca do tema, no sentido de 

que as prisões cautelares só podem ser determinadas com fundamentação concreta, e não com 

base na mera gravidade abstrata do delito ou outras fundamentações meramente retóricas21. 

Sobre o tema, Lopes Jr. e Alexandre Morais da Rosa (2015) tecem duras críticas: 

Certamente o fundamento mais invocado pelos juízes brasileiros para 

afirmar a existência de “periculum libertatis” e decretar prisão preventiva é a 

‘garantia da ordem pública’, que sozinha ou conjugada com outro 

fundamento, encanta os julgadores. Mas afinal, o que é a tal garantia da 

ordem pública? 

(...)Quando se tutelam situações de perigo cujo objeto não é a prova ou a 

efetividade do processo (risco de fuga), como sucede na tutela da ordem 

pública e econômica, a prisão cautelar se converte em medida de segurança. 

Como define Cordero “é uma metamorfose pouco feliz, pois a proteção dos 

interesses coletivos exige remédios ad hoc; os híbridos custam mais do que 

produzem”. 

Em suma, a prisão para garantia da ordem pública possui um defeito 

genético: não é cautelar. Portanto, substancialmente inconstitucional, embora 

vedete do processo penal brasileiro. 

 

Geraldo Prado (2006) segue a mesma linha, sustentando sua inconstitucionalidade: 

a inconstitucionalidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública 

(e da ordem econômica) não decorre exclusivamente do ela não é: de não se 

tratar de medida cautelar. Esta prisão é inconstitucional pelo o que ela é: 

medida de polícia judicial que antecipa a punição, o castigo, e o faz mais 

gravemente desvinculada da questão controvertida no processo – se o 

acusado é penalmente responsável pela conduta que lhe é atribuída – 

valendo-se do processo como mero veículo ou pretexto para impor a 

privação de liberdade. 

 

De acordo com os autores, entendemos que a prisão cautelar serve tão somente para a 

preservação do processo, haja vista o seu caráter instrumental, de modo que quando a prisão 

cautelar é dirigida para tutelar a ordem pública ou econômica, evitar a prática de infrações 

penais, assegurar a credibilidade da justiça, por exemplo, o que se busca é a antecipação da 

pena e é, portanto, inconstitucional.   

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

quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputávele houver risco de reiteração;       

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

obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;              

IX - monitoração eletrônica. 
21 Em recente decisão proferida nos autos do HC nº 355.912 – SP, em 09/05/2016, da lavra do Ministro Antonio 

Carlos Palheiro, reformou-se a decisão que converteu o flagrante em preventiva por ter considerado tão 

somente a gravidade em abstrato do delito, que, no caso, era um roubo simples (art. 157 do CP). O ministro, 

então, entendeu que ‘’o decreto de segregação cautelar do paciente está amparado na gravidade em abstrato do 

delito,padecendo de fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos existentes nos autos que 

demonstrem a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal”. Disponível em: 

http://s.conjur.com.br/dl/gravidade-delito-insuficiente-prisao1.pdf 
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Cumpre esclarecer ainda que a própria prisão preventiva é subsidiária as demais 

cautelares, com o advento da Lei nº 12.403 (BRASIL, 2011), que alterou substancialmente os 

artigos que tratam do tema (LOPES JUNIOR, 2014, p. 843). A doutrina entende que o 

magistrado primeiro deverá verificar se o risco apontado não pode ser tutelado pelas medidas 

do art. 319 do CPP - ainda que cumulativamente -, para só depois, avaliar a necessidade da 

preventiva, respeitando os pressupostos e fundamentos do art. 312 do CPP, assim como se o 

crime imputado ao acusado é abrangido pelos incisos do artigo 313 do CPP (BRASIL, 1941). 

Isso porque a regra é a liberdade – consecutário lógico dos princípios da dignidade 

da pessoa humana e o da presunção de inocência (art. 5, LVII da CRFB) – e eventual 

decretação da prisão preventiva trará danos irreparáveis, ainda mais quando o réu for 

absolvido ao final do processo. Portanto, repito: é dever do juiz fundamentar rigorosamente 

que a liberdade do acusado trará prejuízos concretos à instrução processual (BRASIL, 1988). 

Ademais, atendendo às peculiaridades do caso e à necessidade, nada impede que o 

juiz conceda liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos do 

processo – como determina o dispositivo legal – ou cumule-a com outra medida cautelar 

prevista no art. 319 do Código Processual Penal (LOPES JUNIOR, 2014, p. 844). 

Por fim, esclarecemos que o magistrado não poderá decretar a prisão preventiva de 

ofício, na fase investigativa, o que se extrai da própria literalidade do art. 311 do CPP, in 

verbis:  

Art. 311.  Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, 

caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação 

penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do 

assistente, ou por representação da autoridade policial (BRASIL, 1941). 

 

Na fase de investigação, a prisão preventiva só pode ser requerida pelo membro do 

Ministério Público ou por representação da autoridade policial, ainda que o art. 310, II, do 

CPP (BRASIL, 1941) autorize a conversão do flagrante em preventiva de ofício. Indo além, 

conclui-se que o magistrado não poderá decretar/converter a preventiva ex officio em qualquer 

circunstância, sendo inconstitucionais os dispositivos que assim dispõem.  

Aqui, necessário é o cotejo do art. 311 do CPP com o modelo acusatório de processo 

penal estruturado pela Constituição de 1988, o qual exige do juiz uma postura de inércia e 

equidistância, sem as quais não é possível sua imparcialidade e a efetiva tutela das garantias 

fundamentais em jogo no processo penal (NICOLITT, 2016, p. 793). 

Aduz Nicolitt (2016, p. 794): 

A distinção feita pelo art. 311 do CPP, com a nova redação que lhe foi dada 

pela Lei 12.403/2011, proibindo o decreto de prisão de ofício apenas na fase 
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da investigação não resolve o problema da violação ao sistema acusatório. 

Para nós o juiz não pode decretar prisão ou qualquer medida cautelar de 

ofício, seja na fase da investigação, seja no curso da ação penal. A questão 

reside na função que o juiz exerce e na posição e na posição que deve ocupar 

e não na fase em que se encontra. 

 

Lopes Jr. com maestria destaca (2005, p. 172): 

Não basta termos uma separação inicial, com o Ministério Público 

formulando a acusação e depois ao longo do procedimento, permitir que o 

juiz assuma o papel ativo na busca da prova ou mesmo na prática de atos 

tipicamente da parte acusadora, como, por exemplo, permitir de ofício que o 

juiz determine uma prisão preventiva (art. 311), uma busca e apreensão (art. 

242)... condene ainda que o Ministério Público tenha postulado a absolvição 

(art. 385). 

 

Portanto, verificada opção do modelo acusatório feita pela Constituição de 1988, que 

eleva o processo penal ao patamar de instrumento para a contenção do poder punitivo, são 

substancialmente inconstitucionais todos os artigos do CPP que atribuam poderes instrutórios 

e/ou investigatórios ao juiz.  

Por isso mesmo, nada mais pertinente ao Brasil, orientado pela Constituição Federal 

e pela diante da realidade falida do sistema prisional, atender aos tratados internacionais 

assinados – antes tarde do que nunca - e implementar a audiência de custódia. 

Assim sendo, a audiência de custódia surge não como uma solução para todos os 

problemas do encarceramento, e sim como a tentativa ambiciosa de freá-lo (PAIVA, 2015, p. 

22). Seguindo a mesma tendência e perspectivas, surge a audiência de apresentação, que no 

âmbito do sistema socioeducativo, é de extrema importância, justamente para evitar o 

primeiro contato do adolescente com as perversas unidades de internação.  
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3 AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA  

 

Conforme dito nas notas introdutórias, muito embora a Lei nº 12.403 (BRASIL, 

2011) tenha trazido mudanças significativas à temática das prisões provisórias, elas estão 

longe de ser uma exceção e figuram como verdadeira regra no Brasil. Diante desse abismo 

existente entre o discurso teórico e o prático22, nasce a audiência de custódia, como um 

mecanismo de contenção do poder punitivo (PAIVA, 2015, 93). 

Esta seção, portanto, tem a pretensão de analisar a introdução da audiência de 

custódia no ordenamento jurídico brasileiro, desde o seu conceito, suas finalidades, previsão 

normativa internacional e nacional, para entendê-la com a complexidade que merece. Ao 

final, tratar-se-á brevemente da audiência de apresentação no âmbito do sistema 

socioeducativo. 

 

3.1 Conceito 

 

O conceito de custódia se relaciona intrinsecamente com a ação (ato) de guardar, 

proteger (PAIVA, 2015, p. 31). A audiência de custódia consiste, portanto, na apresentação 

imediata - sem demora – do preso à autoridade judicial competente, para que essa exerça o 

controle de legalidade e necessidade da prisão, bem como analise questões relativas à 

integridade física do conduzido. 

Traduzindo o conceito de forma objetiva, temos as lições de Thiago Minagé (2016, 

p. 191) “a audiência de custódia é um ato estritamente jurisdicional com um direito subjetivo 

do preso a uma audiência de garantia de restabelecimento de sua liberdade”. 

Nota-se que o conceito dado à audiência de custódia está diretamente relacionado à 

sua finalidade (PAIVA, 2015), pois a audiência é uma garantia do condenado.  

Sobre o nome dado, denominada de “custódia”, esclarece-se que tal nomenclatura 

não é unanimidade entre os autores que tratam do tema, conforme se verifica na própria 

passagem acima, pois há quem prefira a expressão “audiência de garantia” (CLEOPAS, 2015 

apud PAIVA, 2015, p. 34). No entanto, não se pode negar que o nome “custódia” disseminou 

                                                           
22“as normas são feitas tendo as práticas humanas como referência, acrescentados os juízos morais dos 

legisladores, seus ideais de sociedade, de ordem e de funcionamento administrativo. Assim, as leis vão se 

afastando da realidade, apesar de serem originadas dessa realidade, e talvez o mesmo possa ser dito dos 

legisladores e dos demais técnicos do direito, operadores dessas leis, já que, operando algo distante da 

realidade, distante da realidade se tornam” (VALOIS, 2015, p.30). 
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por todos os atos normativos e todos os debates sobre a matéria, de modo que também a 

chamaremos assim, durante o trabalho23. 

 

3.2 Finalidades  

 

A primeira finalidade da implementação da audiência de custódia é a necessidade de 

ajustar o processo penal brasileiro aos Tratados Internacionais de Direitos Humanos (PAIVA, 

2015, p. 34), mais especificamente, ao Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos 

(PIDCP) de 1966, e a Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) – Pacto de San 

Jose da Costa Rica de 1969, os quais o Brasil é signatário. 

Neste sentido, entendemos que a audiência de custódia é uma verdadeira adequação 

do art. 310 do CPP aos artigos 7.5, 8.1 e art. 25, todos da CADH, já que não é suficiente – e 

nunca foi – somente a comunicação da prisão (em papel) ao magistrado. Lopes Jr. e Morais da 

Rosa (2015) dissertam: 

Aí reside o primeiro passo fundamental para o acolhimento da audiência de 

custódia. Não se tratará mais do “criminoso” que imaginamos, mas sim do 

sujeito de carne e osso, com nome, sobrenome, idade e rosto. O impacto 

humano proporcionado pelo agente, em suas primeiras manifestações, 

poderá modificar a compreensão imaginária dos envolvidos no Processo 

Penal. As decisões, portanto, poderão ser tomadas com maiores informações 

sobre o agente, a conduta e a motivação. 

 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 

AMERICANOS, 1979), inclusive, já advertiu que “o simples conhecimento por parte de um 

juiz de que uma pessoa está detida não satisfaz essa garantia, já que o detido deve comparecer 

pessoalmente e apresentar sua declaração ante o juiz ou a autoridade competente”24, 

justamente porque a audiência de custódia tem o como propósito essencial a proteção às 

liberdades fundamentais (liberdade, integridade física e psíquica). 

Uma segunda finalidade da audiência de custódia é a (tentativa de) prevenção da 

tortura policial25, além de ser outro ponto de adequação com a CADH, notadamente o art. 5.2: 

                                                           
23Badaró (2015) destaca que: “Todavia, não me parece errado continuar a utilizar a expressão “audiência de 

custodia”, que já se pode considerar consolidada pela doutrina. Isso porque, uma da acepções da palavra 

custódia é exatamente, a de “proteção, guarda”; ou ser “conservado sob segurança e vigilância, como medida 

de preservação, prevenção ou proteção”. Na referida audiência, o juiz zela, cuida, protege a liberdade do 

indivíduo”. (Audiência de Custódia no Rio de Janeiro tem três aspectos preocupantes. Disponível em 

http://www.conjur.com.br/2015-set-09/gustavo-badaro-audiencia-custodia-rj-pontos-preocupantes. Acesso em 

1 jul. 2016. 
24Caso Acosta Calderón vs. Equador. Para ler a sentença na íntegra, ver: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_129_esp1.pdf. Acesso em: 01 jul. 2016.  
25Obviamente, porém, que não se pode esperar que a audiência de custódia, sozinha, elimine a tortura policial, 

uma prática que não apenas atravessou todo o período ditatorial, mas continua presente na democracia pós-

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_129_esp1.pdf
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“ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou 

degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à 

dignidade inerente ao ser humano” (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 

1969). 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos já censurou o Brasil por não 

garantir a audiência de custódia à vítima, no caso que envolveu a morte do menino Jaílton 

Neri da Fonseca por policiais militares no Estado do Rio de Janeiro de 1992, concluindo que a 

vítima foi cerceada da sua liberdade ilegalmente (PAIVA, 2015, p. 35/36): 

Sem que houvesse qualquer motivo para sua detenção ou de qualquer 

situação flagrante. Não foi apresentado imediatamente ao juiz. Não teve 

direito de recorrer a um tribunal para que este deliberasse sobre a legalidade 

da sua detenção ou ordenasse sua liberdade, uma vez que foi morto logo sua 

prisão. O único propósito da sua detenção arbitrária foi matá-lo26. 

 

Em outro precedente – caso de “los Niños de lacalle” (Villagrán Morales y otros) 

vs. Guatemala -, a Corte ressaltou que “estão em jogo tanto a proteção da liberdade física dos 

indivíduos como a segurança pessoal, num contexto no qual a ausência de garantias pode 

resultar na subversão da regra de direito e na privação aos detidos das formas mínimas de 

proteção legal” (IBIDEM, 2015, p. 35). 

Destarte, os instrumentos de direitos humanos podem integrar e complementar 

dispositivos normativos do Direito brasileiro, permitindo o reforço de direitos nacionalmente 

previstos (PIOVESAN, 2013, p. 170) – na hipótese, o direito de não ser submetido à tortura. 

Nessa perspectiva, tem-se que a audiência de custódia poderá ajudar e muito na 

diminuição da prática da violência policial, pelo menos, a violência praticada no momento da 

abordagem até o encaminhamento ao juiz competente para a realização da audiência. 

Inclusive, essa é a literalidade do art. 8º da Resolução 213 do CNJ (2015), que dispõe sobre a  

necessidade de a autoridade inquirir a pessoa presa sobre tais ilegalidades, detalhando o art. 

11 como proceder caso a violência seja identificada. 

                                                                                                                                                    
Constituição Federal de 1988, agindo como uma espécie de “sistema penal subterrâneo”, aprovada por 

considerável parte da opinião pública e de agentes de segurança. No entanto, a medida pode contribuir para a 

redução da tortura policial num dos momentos mais cruciais para a integridade física do cidadão, o qual 

corresponde às primeiras horas após a prisão, quando o cidadão fica absolutamente fora de custódia, sem 

proteção alguma diante de (provável) violência policial. (PAIVA, 2015) Disponível em:  

http://justificando.com/2015/03/03/na-serie-audiencia-de-custodia-conceito-previsao-normativa-e-finalidades/. 

Acesso em: 1 jun. 2016. 

 
26Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Caso Jailton Neri da Fonseca vs. Brasil. Decisão do dia 

11/03/2004, § 59. Disponível em: https://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/Brasil.11634.htm. Acesso em: 9 

jul. 2016. 

http://justificando.com/2015/03/03/na-serie-audiencia-de-custodia-conceito-previsao-normativa-e-finalidades/
https://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/Brasil.11634.htm
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Ainda nesta finalidade, a audiência de custódia contribui também para a prevenção 

de desaparecimentos execuções forçadas, lembrando que esse foi o motivo que levou a Corte 

Interamericana a analisar pela primeira vez o direito à apresentação imediata à autoridade 

judicial, no julgamento do Caso Velasquez Rodríguez vs. Honduras, em 1988 (PAIVA, 2015, 

p. 40). 

No dia a dia, apesar de ser esse um dos objetivos formais de sua regulamentação e 

implementação, o assunto não tem tido a importância que merece. Pelo menos, essa é a 

constatação do “Monitoramento das audiências de Custódia em São Paulo”27, realizado pelo 

Instituto de Direito de Defesa (2016) que apurou que aproximadamente 45% das audiências 

de custódia, as autoridades sequer perguntam se houve violência policial28, a saber: 

 
Além de que em quase metade das audiências acompanhadas não ter havido 

qualquer questionamento sobre violência policial, destaca-se que o 

Ministério Público, que constitucionalmente é o órgão com competência 

para fazer o controle externo da atividade policial, demonstrou pouco ou 

nenhum interesse em abordar essa questão. Em alguns casos, inclusive, 

algumas promotoras advertiram o custodiado sobre a possibilidade de 

cometerem o crime de denunciação caluniosa caso o relato que havia dado 

fosse provado como sendo falso.  

Outro grande problema é a presença da Polícia Militar não só durante 

a entrevista reservada com a defesa como também sua permanência na 

sala de audiências, inibindo que a pessoa custodiada conte sobre 

eventual violência sofrida, com medo de retaliação. Na entrevista com 

um dos defensores, ele mencionou que essa questão gera a impressão 

de que o número de violência relatada é menor do que a violência 

praticada de fato, já que muitos pedem para não tocar no assunto na 

frente do juiz29. 

 

Por isso, não é raro que defensores (da audiência) e acadêmicos comecem a criticar e 

sustentar que, em verdade, a prevenção e repressão à violência policial nunca foi uma pauta 

do sistema de justiça brasileiro, diferentemente do estabelece tratados internacionais 

                                                           
27Disponível em: <http://www.iddd.org.br/wp-content/uploads/2016/05/relatorio-ac-sp.pdf>. Acesso em:  2 jun. 

2016. 
28Segundo o monitoramento, foram acompanhadas 588 audiências de custódia, sendo certo que em 248 

processos o magistrado perguntou sobre a violência (42,18%), a defesa perguntou em 34 casos (5,78%), em 8 

casos o Ministério Público indagou (1,36%), em 32 casos o preso falou espontaneamente (5,44%) e em 266 

casos, nada foi perguntado, cerca de 45,23% das audiências. 
29Para a realização desse trabalho, assistimos algumas audiências junto ao TJRJ e, geralmente, a primeira 

pergunta feita ao preso pelo magistrado é se ele sofreu alguma violência policial. É bem verdade que ninguém 

relata, mesmo quando estão aparentemente machucados, pois a regra é a presença de policiais militares nas 

salas de audiência, fato que pode ser constatado no “anexo A” desta pesquisa: do total de 3917 audiências 

realizadas entre agosto/2015 a junho/2016, somente 93 presos relataram as agressões. Os presos que relataram 

a violência sofrida na Delegacia de Polícia, com isso, foi determinado, o encaminhamento para o exame de 

corpo de delito e a expedição de ofício à polícia civil, para a instauração do processo administrativo. 

http://www.iddd.org.br/wp-content/uploads/2016/05/relatorio-ac-sp.pdf
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ratificados pelo Brasil e todo o sistema internacional de direitos humanos30. Gustavo de 

Noronha Ávila e Alexis Andreus Gama (2016) assumem o pioneirismo: 

De maneira semelhante, a audiência de custódia – apesar de formalmente 

incorporada no ordenamento jurídico pátrio há duas décadas – até os 

presentes dias não foi devidamente efetivada pelo sistema judiciário, por não 

atender às razões ocultas pelas quais o Estado implementa garantias 

processuais e penais. Apesar dos objetivos claramente humanitários 

declarados no Pacto de São José da Costa Rica, é possível afirmar que o 

sistema penal brasileiro não vira motivos econômicos ou políticos para a 

materialização das audiências de custódia até o momento. Não surpreende, 

assim pensando, que o objetivo principal dos atuais projetos de 

regulamentação da audiência de custódia nos estados seja a redução da 

superlotação carcerária brasileira, bem como a diminuição da ocorrência de 

prisões provisórias [7]. Dito de outra forma: ao invés de fundamentar as 

audiências de custódia na inalienável defesa do direito ambulatorial do 

indivíduo frente ao Estado, vê-se nelas uma alternativa para dois fenômenos 

política e economicamente custosos: a superlotação dos presídios e o 

absurdo número de presos provisórios no país. 

 

Sob esse aspecto, a audiência de custódia tem muito a evoluir, o que vamos explanar 

nas impressões iniciais, ao assisti-las durante alguns dias no Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro. Voltando às finalidades da audiência de custódia, o terceiro e último propósito 

de sua implementação é para evitar prisões ilegais ou desnecessárias, objetivando-se o 

aperfeiçoamento do controle judicial sobre a legalidade da prisão em flagrante e o da 

cautelaridade da prisão preventiva31. 

Sobre o tema, a Corte já se manifestou diversas vezes. Como, por exemplo, no Caso 

Bayarri vs. Argentina32, tendo ressaltado que “o juiz é o garante dos direitos de toda pessoa 

que esteja na custódia do Estado, pelo que lhe corresponde a tarefa de prevenir ou fazer cessar 

as detenções ilegais ou arbitrárias e garantir um tratamento conforme o princípio da presunção 

de inocência” (PAIVA, 2015, p. 40). 

                                                           
30Sobre o processo de internacionalização dos direitos humanos, observa Flavia Piovesan: “a internacionalização 

dos direitos humanos constitui, assim, um movimento extremamente recente na história, que surgiu a partir do 

pós-guerra, como resposta às atrocidades e aos horrores cometidos durante o nazismo. Apresentando o Estado 

como o grande violador de direitos humanos, a Era Hitler foi marcada pela lógica da destruição e da 

descartabilidade da pessoa humana, o que resultou no extermínio de onze milhões de pessoas. O legado do 

nazismo foi condicionar a titularidade de direitos, ou seja, a condição de sujeito de direitos, à pertinência a 

determinada raça – a raça pura ariana. No dizer de Ignacy Sachs, o século XX foi marcado por duas guerras 

mundiais e pelo horror absoluto do genocídio concebido como projeto político e industrial (PIOVESAN, 

2013). 
31Citado por Caio Paiva, Badaró entende que se trata de um juízo “complexo ou bifronte”: “Não se destina 

apenas a controlar a legalidade do ato já realizado, mas também a valorar a necessidade e adequação da prisão 

cautelar, para o futuro. Há uma atividade retrospectiva, voltada para o passado, com vista a analisar a 

legalidade da prisão em flagrante, e outra, prospectiva, projetada para o futuro, com o escopo de apreciar a 

necessidade e adequação da manutenção da prisão, ou de sua substituição por medida alternativa à prisão ou, 

até mesmo, a simples revogação sem imposição de medida cautelar” (BADARÓ, 2015 apud PAIVA, 2015, p. 

39). 
32Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_187_esp.pdf. Acesso em: 30 jun. 2016. 
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Conclui-se então que é nesses três grandes eixos que atua a audiência de custódia, 

objetivando, sempre, com a participação de todos os sujeitos do processo - da pessoa presa, do 

Ministério Público,da defesa e do magistrado – que o controle de legalidade e da 

cautelaridade da prisão seja dialético (MELO, 2016), evitando a banalização da prisão 

preventiva, como vem acontecendo há tempos no Brasil33, pois os princípios reitores do 

processo penal ainda são (pelo menos, formalmente) o da dignidade da pessoa humana34  e  a 

presunção de inocência35.  

 

3.3 Principais características e desdobramentos  

 

Importante destacar que dentre os diversos livros consultados, cada autor apresenta 

as características de uma forma peculiar, tendo alguns se limitado aos aspectos formais da 

resolução nº 213 do CNJ (2015), outros às polêmicas dos termos genéricos utilizados pelos 

Pactos Internacionais, o que já era de se esperar.  

De igual maneira, faremos. Para tanto, reunimos os pontos mais sensíveis ao tema e 

os seus desdobramentos, como, por exemplo, qual a melhor interpretação a ser dada às 

expressões “sem demora” e “outra autoridade habilitada por lei para exercer funções 

judiciais”, não sendo o nosso objetivo o esgotamento do tema, justamente pela imensa gama 

de argumentos.  

 

3.3.1 A quem o preso deve ser apresentado? 

 

Os Pactos Internacionais de Direitos Humanos que tratam do tema, além de 

estabelecer que o preso deve ser apresentado ao Juiz, mencionam também que o ato poderá 

ser feito na presença de “outra autoridade habilitada para exercer funções judiciais”. É o que 

                                                           
33Não poderíamos deixar de citar as lições de Amilton Bueno de Carvalho sobre o tema: “a prisão preventiva é, 

possivelmente, o instituto que mais agride o pensamento jurídico-penal. Não é necessário que o operador do 

direito penal seja abolicionista ou garantista ou crítico, basta que possua uma razoável, quiçá manualesca, 

cultura jurídica ou ser minimamente liberal, para perceber o grau imbecializante da proliferação de decisões – 

de todos os graus de jurisdição – que tem determinado o encarceramento de cidadãos antes do tempo correto – 

decisão transitada em julgado (CARVALHO, 2013). 
34A fundamentação do Estado de Direito, sob o pilar da dignidade da pessoa, produz importantes efeitos 

jurídicos, inclusivo, no âmbito do processo penal. Neste, o imputado não pode ser instrumentalizado, tratado 

como objeto, como se um res fosse, mas como um sujeito de direitos, um sujeito do processo (GIACOMOLLI, 

2016, p. 13). 
35Reconhecemos, no entanto, que estes não são os princípios que regem o dia a dia dos tribunais, lembrando 

Valóis que presunção de inocência “é somente presunção, pois, inocência é coisa rara no Judiciário. Dizer que 

policiais, promotores e juízes, durante um processo, permitem amplo espaço para a ideia de inocência, é 

inocência de quem afirma tal crença. Um réu é presumidamente culpado sempre, preso ou solto, e tem que dar 

o jeito dele de não ser condenado, essa é a mais pura verdade” (VALÓIS, 2016) 
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se extrai do artigo 9.3 do PIDCP (ASSEMBLÉIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, 1966) e 

7.5 da CADH (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 1969). 

Em síntese, apesar de parecer uma discussão de menor relevância, justamente pela 

Constituição Brasileira prever que a comunicação deve ser feita ao juiz competente (art. 5º, 

caput, LXII)36 e que a prisão ilegal será relaxada pela autoridade judiciária (art. 5º, caput, 

LXV), há quem defenda que membros do Ministério Público e a Autoridade Policial possam 

desempenhar esse papel (BRASIL, 1988). 

Sem maiores delongas, é possível excluir a competência do Ministério Público, já 

que é: i) o órgão acusatório na dialética processual penal brasileira e, por óbvio, nada 

imparcial37; e ii) não tem competência para relaxar eventual prisão ilegal ou conceder 

liberdade provisória, bem como analisar a necessidade de eventual medida cautelar, portanto, 

não cumpre nenhum dos atributos a serem satisfeitos pelo condutor da audiência de custódia. 

Ademais, a própria CIDH já rechaçou essa possibilidade em alguns julgados38. 

Quanto à possibilidade de a Polícia Judiciária exercer esse papel, o principal 

argumento dos defensores dessa corrente é que o delegado de polícia é a primeira autoridade a 

realizar a legalidade e necessidade da prisão – por exemplo, quando arbitra fiança como 

condição para concessão da liberdade do preso em flagrante, quando homologa a prisão em 

flagrante etc. -, portanto, responsável pela garantia dos direitos fundamentais do preso e 

inserido no conceito de “outra autoridade”, o que não condicionaria a apresentação imediata 

do preso exclusivamente ao juiz39. 

                                                           
36Parecer apresentado a partir de consulta do Instituto do Direito de Defesa (IDDD) e da Defensoria Pública da 

União (DPU), para ser utilizado na Ação Civil Pública registrada sob o nº 8837-91.2014.4.01.3200, em tramite 

perante a 3ª Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária do Amazonas.  (BADARÓ, 2014, p. 10) 
37Não desconhecemos o fato de que o Ministério Público possa exercer parcela do poder judicial no direito 

comparado, o que leva parte da doutrina a sustentar que ele poderia ser o destinatário da apresentação de todo 

sujeito detido. No entanto, esse não é o caso do Brasil, motivo pelo qual sustentamos a impossibilidade de o 

MP desempenhar essa função. 
38A CoIDH decidiu que: “no pued econsiderar se que la declaración de las víctimas ante el fiscal cumpla com el 

derecho consagrado em el artículo 7.5 de la Convención de ser llevado ante un “juez u outro funcionario 

autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales” (Chaparro Álvarez e Lap oÍñiguez v. Equador, 

sentença 21.11.2007, § 84). Outros precedentes: CIDH, Caso Tibi vs. Equador, § 117-119, Sentença de 07 de 

setembro de 2004. CIDH, Caso Acosta Calderón vs. Equador, § 80, Sentença de 24 de junho de 2005. 
39Sobre o tema, BADARÓ (2014) é categórico: “Com muito maior razão, não se pode admitir que a "outra 

autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais” possa ser considerada a Autoridade Policial. Os 

delegados de polícias não têm os atributos exigidos pelo art. 8.1 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos, quais sejam,independência, imparcialidade e competência definida por lei anterior, é evidente que o 

fato de a prisão em flagrante ser apresentada para um delegado de polícia não supre a necessidade de que, sem 

demora, a prisão em flagrante, ainda que decidida, num primeiro momento, em caráter precário, por uma 

autoridade policial, seja depois, sem demora, examinada por um juiz que, no caso do ordenamento jurídico 

brasileiro, é autoridade judiciaria prevista no art. 92 da Constituição.  

Audiência de custódia é perante juiz de direito!”. 



43 

 

 

Esse é o entendimento do Desembargador Guilherme de Souza Nucci, que ao 

proferir seu voto no julgamento do Habeas Corpus nº 2016152-70.2015.8.26.000040 sustentou 

a hipótese de que a apresentação ao delegado de polícia satisfaz à obrigatoriedade de 

apresentação do preso a “outra autoridade autorizada por lei”, veja-se o trecho do referido 

voto: 

Quanto à afirmada ilegalidade da prisão em flagrante, ante a ausência de 

imediata apresentação dos pacientes ao Juiz de Direito, entendo inexistir 

qualquer ofensa aos tratados internacionais de Direitos Humanos. Isto 

Porque, conforme dispõe o art. 7.º, 5, da Convenção Americana de Direitos 

Humanos, toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem 

demora, à apresentação de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a 

exercer funções judiciais. No cenário jurídico brasileiro, embora o Delegado 

de Polícia não integre o Poder Judiciário, é certo que a lei a esta autoridade a 

função de receber e retificar a ordem de prisão em flagrante. Assim, in 

concreto, os pacientes foram devidamente apresentados ao Delegado, não se 

havendo falar em relaxamento de prisão. Não bastasse, em 24 horas, o juiz 

analisa o auto de prisão em flagrante” (TJSP – HC n. 2016152-

70.2015.8.26.0000 – Rel. Guilherme de Souza Nucci – julgado em 

12.05.2015)41. 

 

No entanto, a melhor doutrina é categórica ao afirmar essa impossibilidade42. Isso 

porque os atributos a serem satisfeitos pela autoridade competente estão intrinsecamente 

ligados às finalidades da própria audiência de custódia, que é o controle judicial das prisões 

em flagrante e à verificação de tortura policial. 

Ora, se no Brasil, o Juiz é o único agente estatal encarregado para tais funções, qual é 

o objetivo de apresentar o preso a outras autoridades que, certamente, não poderão 

desempenhar o mesmo papel? Como confiar a integridade física e psíquica do preso à 

autoridade policial, se uma de suas finalidades é, justamente, a prevenção da tortura policial? 

É patente reconhecer que essa tese não passa pelo filtro desses questionamentos e 

que a única autoridade competente para presidir a audiência de custódia é o magistrado, pois, 

é o único que respeita os requisitos da CADH (art. 8.1)43, da Constituição Federal (art. 5º, 

LXII e LXV) e do próprio Código de Processo Penal. 

 

                                                           
40Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/190036402/andamento-do-processo-n-

2016152-7020158260000-habeas-corpus-21-05-2015-do-tjsp. Acesso em: 1 jun. 2016. 
41 Disponível em: http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/188312282/habeas-corpus-hc-2016152702015826 

0000-sp-2016152-7020158260000/inteiro-teor-188312304. Acesso em 15 jun. 2016. 
42 Neste sentido, temos Caio Paiva, Aury Lopes Jr. e Alexandre Morais da Rosa, André Nicolitt e outros. 
43A respeito, já se manifestou a Corte Interamericana de Direitos Humanos no sentido de que autoridade 

competente para presidir a audiência de custódia deve ter os requisitos do art. 8 (1) da CADH, tendo 

independência, imparcialidade e competência estabelecidas por lei. Neste sentido: Acosta Calderón v. 

Equador, sentença de 24.06.2005, § 80; Tibi v. Equador,sentença de 07.09.2004, § 119; Cantoral Benavides v. 

Perú, sentença de 18.08.2000, §§ 74-75 (Parecer..., p.10). Para uma melhor análise da jurisprudência 

internacional de direitos humanos, conferir: PAIVA; HERMANN, 2015, p. 16-206. 

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/190036402/andamento-do-processo-n-2016152-7020158260000-habeas-corpus-21-05-2015-do-tjsp
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/190036402/andamento-do-processo-n-2016152-7020158260000-habeas-corpus-21-05-2015-do-tjsp
http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/188312282/habeas-corpus-hc-2016152702015826%200000-sp-2016152-7020158260000/inteiro-teor-188312304
http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/188312282/habeas-corpus-hc-2016152702015826%200000-sp-2016152-7020158260000/inteiro-teor-188312304
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3.3.2 Prazo para realização da audiência de custódia – qual a melhor interpretação dada à 

expressão “sem demora”? 

 

Outro ponto sensível e motivo de muitos debates na doutrina, diz respeito ao aspecto 

temporal da audiência de custódia, isto é, qual é a melhor interpretação a ser dada a expressão 

“sem demora” prevista tanto na CADH, quanto no PIDCP. 

Antes de avançar ao conteúdo da expressão, cumpre registrar os critérios utilizados 

pela jurisprudência internacional ao analisar se houve ou não violação do dispositivo, 

conforme explica Badaró44: 

Na jurisprudência internacional, prevalece o posicionamento no sentido de 

que o termo “prontamente” deve ser interpretado “caso a caso, de acordo 

com suas características particulares”. Como explica Medina, normalmente, 

a legislação dos Estados Partes estabelecem os prazo de apresentação, que 

normalmente é de 24 ou 48 horas, podendo tal período servir de base ou 

padrão, para que a Corte considere se houve ou não violação do art. 7(5). 

Por outro lado, tomando por base a jurisprudência da Corte Europeia de 

Direitos Humanos, Miguel Ángel Encimar Del Pozo afirma que é possível 

estabelecer alguns critérios: (i) a Corte geralmente considera violada a 

Convenção quando o prazo da detenção excede o legalmente previsto no 

direito interno; (ii) a Corte costuma julgar com severidade a detenção sem 

apresentação perante a autoridade judicial quando se prolonga por período 

de 4 dias ou mais; (iii) a Corte não costuma aceitar como justificação para a 

ampliação ou prolongamento do prazo da detenção o fato de se tratar de luta 

contra o terrorismo ou o fato de as investigações policiais ainda não terem 

terminado (BADARÓ, 2014). 

 

Assim, é possível perceber que há um consenso na jurisprudência dos Tribunais 

Internacionais de Direitos Humanos de que a expressão “sem demora” deverá ser objeto de 

interpretação conforme as características especiais de cada caso concreto45. 

No entanto, existem parâmetros já delineados pela jurisprudência internacional, que 

para atribuem a expressão “sem demora” significados condizentes com as finalidades da 

garantia (PAIVA, 2015, p. 45). Vejamos a breve explanação sobre os lapsos temporais já 

analisados pela Corte: 

 

                                                           
44Parecer apresentado a partir de consulta do Instituto do Direito de Defesa (IDDD) e da Defensoria Pública da 

União (DPU), para ser utilizado na Ação Civil Pública registrada sob o nº 8837-91.2014.4.01.3200, em tramite 

perante a 3ª Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária do Amazonas (BADARÓ, 2014, p. 9)  
45No âmbito Americano, ver: Corte IDH, Caso Acosta Calderón v. Equador. Fundo, reparações e custas. 

Sentença proferida em 24/06/2005, § 77; caso Bámaca Velásquez v. Guatemala. Fundo. Sentença proferida em 

25/11/2000, § 140; caso Juan Humberto Sánchez v. Honduras. Exceções preliminares, fundo, reparações e 

custas. Sentença proferida em 07/06/2003, §84 e outros (PAIVA, 2015a, p. 44).  No âmbito Europeu, ver o 

caso Kandzhov v. Bulgária, de 06/11/2005, § 65 (BADARO, 2014, p. 9). 
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No âmbito regional americano, a Corte Interamericana já decidiu,  p. ex., que 

viola a CADH a condução do preso à presença da autoridade judicial nos 

seguintes lapsos temporais após a prisão: quase uma semana, quase cinco 

dias, aproximadamente trinta e seis dias, vinte e três dias, dezessete dias, 

quase seis meses, quase dois anos, entre outros. Por outro lado, a corte IDH, 

no caso López Álvarez vs. Honduras, decidiu que o Estado demandado não 

violou a CADH, eis que o preso teria sido apresentado à autoridade judicial 

no dia seguinte à sua detenção. Assim, pode-se concluir, por ora, isto é, até 

que surjam outros precedentes, que a Corte IDH considera que a expressão 

“sem demora” prevista no art. 7.5 da Convenção não é violada quando o 

preso é apresentado à autoridade judicial no prazo de um dia após a prisão 

(IBIDEM, p. 45). 

 

Em âmbito nacional, o Código de Processo Penal prevê o prazo de vinte e quatro 

horas para que o auto de prisão em flagrante seja encaminhado ao juiz competente (art. 306, 

§1º), conforme já visto. Tal prazo também é o estabelecido pela Resolução nº 213 do CNJ 

(BRASIL, 2015) e o escolhido pelo Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 554 (BRASIL, 2011), 

que busca alterar o CPP e fixar o prazo de 24 horas para a apresentação do preso – e não mais 

somente à comunicação - ao juiz após a prisão em flagrante. 

Portanto, ainda que seja exíguo e venha sofrendo críticas por parte da doutrina46, até 

que se estabeleça o contrário, o prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia, é 

o que deve ser observado47. 

Inclusive, em recente estudo realizado pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa 

– IDD (2016), denominado Monitoramento das audiências de custódia em São Paulo, 

constatou-se que “o prazo de 24 horas tem sido respeitado, e nos casos em que este não é 

observado, os juízes têm relaxado a prisão pela apresentação inconsistente com a regra dada 

pelo Provimento do TJSP”, salvo raras exceções. 

No Rio de Janeiro, não há um prazo cronologicamente definido, tendo em vista que a 

Resolução n° TJ/OE/RJ 29/2015, limitou-se em repetir, no seu artigo 2º, a expressão “sem 

demora” (BADARÓ, 2015). Inclusive, nas várias audiências que assistimos, verificamos 

prazos de até quatro dias para a apresentação dos presos, que não tiveram suas prisões 

relaxadas. 

                                                           
46Neste sentido, Nicolitt (2016, p. 776) entende que: “considerando a realidade brasileira na qual o preso, sem 

audiência de custódia, poderia, em tese, ficar em 04 meses ou mais sem comparecer em juízo, considerando 

ainda a dimensão geográfica do país, suas diversidades e seus índices de judicialização de conflito, a exigência 

de apresentação do preso no prazo máximo de 10 dias parece cumprir as exigências da expressão “sem 

demora” contida nos tratados.  
47Em sentido contrário, Melo (2016, p. 151) defende afirmando que “o prazo máximo para a realização da 

audiência de custódia é de 48 horas, contadas a partir da captura. Tal prazo é fruto da soma dos dois lapsos 

temporais anteriormente citados, ou seja, o concedido à autoridade policial para comunicar a prisão e 

encaminhar o APF (24 horas, a partir da captura) e o prazo fixado para a realização da audiência (24 horas, a 

partir do recebimento do APF pelo Juiz)”. 
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3.3.3 É possível a realização por videoconferência? 

 

Conforme exaustivamente visto, a normativa internacional que disciplina a audiência 

de custódia é clara ao prever que o preso deve ser conduzido à presença da autoridade 

judicial. 

 Sendo assim, a questão não demanda maiores divagações, pois se o preso é ouvido 

por sistema de videoconferência, ambas as expressões destacadas são violadas, já que não 

haverá a “condução” tampouco o ato se realizará na “presença” magistrado. 

É por assim dizer: a utilização do mecanismo desvirtuaria na essência as finalidades 

o ato, haja vista que o contato pessoal com o juiz é imprescindível para a apuração de 

eventuais maus-tratos ou tortura pela polícia e a necessidade da manutenção ou não da prisão. 

O Comitê de direitos Humanos da ONU já se manifestou neste sentido: 

 

A pessoa deverá comparecer fisicamente ante o juiz ou outro funcionário 

autorizado pela lei para exercer funções judiciais. A presença física das 

pessoas reclusas permite que lhes pergunte sobre o tratamento que 

receberam durante a reclusão, e facilita o translado imediato a um centro de 

prisão preventiva se houver determinação para que continue na prisão. 

Portanto, é uma garantia para o direito à segurança pessoal e à proibição da 

tortura e dos tratamentos cruéis, desumanos e degradantes48. 

 

Parece óbvia essa constatação, ainda mais quando se pensa que em nome da 

“segurança pública” ou da própria ineficiência do sistema de justiça (ausência de segurança 

nos tribunais, de escolta etc.), restaria ao preso à realização da audiência dentro de uma 

unidade prisional ou qualquer outro estabelecimento administrado por forças policiais.  

E é justamente isso o disposto no provimento n.º 24 da Corregedoria-Geral de Justiça 

do TJMA49, que disciplinou a realização da audiência de custódia no âmbito do Poder 

Judiciário de São Luis/MA e prevê a possibilidade de utilização do sistema de 

videoconferência (art. 3, §2°), quando houver elementos indicativos de que o preso possa por 

em risco a segurança das pessoas que participarão do ato. 

Ainda que a CIDH não tenha se manifestado o tema, na jurisprudência nacional, tem-

se um recente precedente do Tribunal Regional da 3ª Região. Na ocasião do julgamento do 

                                                           
48 Comitê de Direitos Humanos. Observação Geral n.º 35, aprovada em 16/12/2014, § 4º (PAIVA, 2015, p. 53). 
49 § 2º Realizar-se-á audiência de custódia por meio do sistema de videoconferência quando no auto de prisão em 

flagrante houver elementos indicativos de que o preso possa por em risco a escolta policial no trajeto do seu 

deslocamento até o local da audiência, a segurança do prédio onde a referida audiência se realizará, as 

autoridades, advogados, servidores e demais pessoas que participarão do ato. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2015/12/7e2431cb9b42da5f7d9c47a8f9a11902.pdf. Acesso em: 2 

jul. 2016. 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2015/12/7e2431cb9b42da5f7d9c47a8f9a11902.pdf
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HC n.º 0010089-04.2016.4.03.0000, em 01/06/201650, que tramita junto ao Tribunal Regional 

da 3ª Região, o relator desconsiderou a audiência de custódia realizada por teleconferência – 

na ocasião, a magistrada utilizou tal ferramenta, justamente pela falta de escolta no 

encaminhamento dos acusados ao tribunal - e, relaxou a prisão em flagrante dos acusados, 

considerando o desrespeito aos seus direitos fundamentais e a falta de previsão legal para 

tanto.51 

Reconhecemos, no entanto, que há vozes na doutrina defendendo a utilização desse 

aparato tecnológico, sob o argumento de que a videoconferência foi incorporada ao CPP em 

2009 e que não tem qualquer coerência ou motivo a flexibilização do princípio da imediação 

durante na audiência de instrução e julgamento, que poderá culminar com a condenação do 

réu, inadmitindo-a para a audiência custódia (ANDRADE; ALFLEN, 2016, p. 62-66) 

Em que pese à relevância dos argumentos, conforme visto anteriormente, pensamos 

que duas das principais finalidades da audiência restariam prejudicadas com a utilização do 

aparato, quais sejam, a verificação de maus-tratos policiais e o necessário contato pessoal, que 

permite a aproximação do preso com o magistrado e, obviamente, o influência na prolação da 

decisão pela manutenção ou não da prisão.  

Por outro lado, a preocupação dos defensores dessa corrente é com a dita 

“criminalidade organizada”, como, por exemplo, no caso de resgate de comparsas, o que não 

é raro de acontecer no Rio de Janeiro. Nessas hipóteses excepcionais, que sabemos não ser a 

rotina do sistema de justiça criminal, vislumbramos a utilização da teleconferência, com todas 

as ressalvas possíveis, justamente para que a exceção não vire regra e caia por terra todo o 

esforço na tardia implementação da audiência de custódia52. 

 

 

 

 

                                                           
50Disponível em: http://s.conjur.com.br/dl/audiencia-custodia-teleconferencia.pdf. Acesso em: 13 jul. 2016. 
51Disponível em http://web.trf3.jus.br/diario/Consulta/VisualizarDocumentosProcesso?numerosProcesso  

=201603000100899&data=2016-06-06. Acesso em: 3 jun. 2016. 
52 Em igual sentido, Aury Lopes Jr e Alexandre Morais da Rosa: “Reconhecemos, também, que deve ser exceção 

e justificada, nos mesmos moldes do artigo 185, parágrafo 2º, do CPP. É que o impacto humano do contato 

pessoal pode modificar a compreensão. Não podemos é banalizar o uso da videoconferência sob pena de matar 

um dos principais fundamentos da audiência de custódia: o caráter humanitário do ato, a oportunidade do 

contato pessoal do preso com o seu juiz. (O difícil caminho da audiência de custódia. Disponível em: 

http://emporiododireito.com.br/o-dificil-caminho-da-audiencia-de-custodia-por-aury-lopes-jr-e-alexandre-

morais-da-rosa/. Acesso em: 2 jul. 2016. 

 

http://s.conjur.com.br/dl/audiencia-custodia-teleconferencia.pdf
http://web.trf3.jus.br/diario/Consulta/VisualizarDocumentosProcesso?numerosProcesso%20%20=201603000100899&data=2016-06-06
http://web.trf3.jus.br/diario/Consulta/VisualizarDocumentosProcesso?numerosProcesso%20%20=201603000100899&data=2016-06-06
http://emporiododireito.com.br/o-dificil-caminho-da-audiencia-de-custodia-por-aury-lopes-jr-e-alexandre-morais-da-rosa/
http://emporiododireito.com.br/o-dificil-caminho-da-audiencia-de-custodia-por-aury-lopes-jr-e-alexandre-morais-da-rosa/
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3.3.4 A linha tênue entre o juiz de garantias e a atividade probatória judicial – qual o papel 

do juiz na audiência de custódia? 

 

Em um primeiro momento, parece simples a postura de imparcialidade a ser adotada 

pelo magistrado, quando da realização da audiência de custódia, pois, de acordo com a teoria 

da gestão da prova, no sistema acusatório, não poderá o juiz exercer atividades de instrução.  

Todavia, em uma análise mais aprofundada, olhando para as finalidades da audiência 

e para o regramento dado pela Resolução nº 213 (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 

2015), percebemos que a tarefa não é tão fácil. A uma, porque em certas ocasiões, será 

inevitável a abordagem fática da matéria, seja para o juiz confirmar os indícios mínimos de 

autoria e materialidade ou para o próprio réu exercer o seu direito de defesa e, a duas, porque 

o juiz exerce um papel ativo na “entrevista” do acusado, função que é potencializada quando 

atua na verificação de possíveis abusos praticados pela polícia na detenção.  Ademais, a 

própria resolução do CNJ prevê a possibilidade de o juiz indagar o preso “sobre as 

circunstâncias de sua prisão ou apreensão” (art. 8º, inciso V). 

É unânime na doutrina que a audiência de custódia não deve servir como antecipação 

do interrogatório ou da instrução processual, devendo se limitar a circunstâncias objetivas da 

prisão e subjetivas sobre o cidadão conduzido (PAIVA, 2015, p. 89). Com efeito, quando 

estiver desempenhando a função de apurar a infração praticada pelo acusado, deve o juiz 

tomar o máximo de cuidado no caso concreto, a fim de não ultrapassar essa barreira 

“invisível”, lembrando sempre que a audiência de custódia veio para garantir a liberdade 

pessoal do acusado53 e não o contrário.  

Mesmo assim, diante das altas taxas de presos provisórios e a cultura autoritária que 

impera no processo penal brasileiro, todos sabem que não se pode depender “da boa vontade” 

do juiz da causa. É pensando nisso que grande parte da doutrina sustenta que o depoimento do 

conduzido colhido na audiência de custódia não pode ser usado contra ele na fase processual, 

devendo ser acostada em autos apartados. Há, inclusive, quem sustene a proibição de sua 

juntada nos autos do processo principal54. 

                                                           
53“Em reforço a este entendimento, de impedir a conversão da audiência de custódia num interrogatório 

antecipado, basta lembrar que tal garantia está prevista no art. 7.5 da CADH, dispositivo reservado aos direitos 

sobre a liberdade pessoal” (PAIVA, 2015). 
54 “De qualquer forma, o depoimento do conduzido colhido na audiência de custódia não pode ser usado contra 

ele durante a fase judicial, o que me leva a defender que o ideal é que o resultado da audiência não seja apenas 

encartado em autos apartados, mas sim que se proíba a sua juntada nos autos do processo principal (PAIVA, 

2015, p. 90).  
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Por outro lado, situação bem diferente em relação à postura do juiz, é quando esse 

atua na função de garante do direito do preso, apurando a infração penal derivada de eventuais 

maus-tratos ou tortura durante a atuação policial. Aqui, entende-se que o juiz tem poderes 

instrutórios mais definidos. Andrade e Alflen (2016, p. 145/146) definem com maestria essa 

dicotomia: 

 

O que importa ficar claro nesse aspecto, portanto, é que o ingresso no exame 

do mérito da conduta – em tese, praticada pela pessoa apresentada -, está 

completamente alijado dos fins da audiência de custódia, quando realizado 

com o fim de proporcionar algum benefício de ordem processual -, em 

especial, a concessão de alguma medida cautelar diversa da prisão ou mesmo 

a não homologação da prisão em flagrante -, sua necessidade, aparecerá ao 

natural naquele ato de apresentação, seja por provocação judicial, do 

defensor ou mesmo apresentada espontaneamente por parte da pessoa 

apresentada. 

Superada essa primeira etapa do interrogatório, as atenções do juiz se 

voltarão para a concretização da finalidade preventiva da audiência de 

custódia, qual seja, a prática de atos ligados à ocorrência, ou não, de maus-

tratos ou tortura por parte dos agentes de segurança do Estado. E, aqui, 

simplesmente não existe limitação quanto à profundidade do questionamento 

a ser realizado pelo Juiz, Ministério Público ou defesa. 

 

 

Concretamente, seja em um ou em outro momento, certo é que existe uma linha 

tênue entre as funções desempenhadas pelo magistrado, o que abrirá margem a diversas 

discussões quanto à imparcialidade do juiz na audiência de custódia55. Com isso, a saída 

possível é o impedimento de o Juiz que atuou na audiência de custódia (ANDRADE; 

ALFLEN, 2016, p. 145/146).  

Assim, para além da exclusão dos termos da audiência, essa é a melhor solução, já 

que de nada adianta a exclusão do papel, se o juiz já formou sua convicção no ato inicial. 

 

3.3.5 Consequências da não realização da audiência de custódia 

 

A não realização da audiência de custódia torna a prisão ilegal, ensejando, o seu 

relaxamento, nos termos do art. 5º, LXV, da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

                                                           
55Sobre o mito da neutralidade judicial: “O mito da neutralidade do juiz, vinculado à mesma ideologia que 

resume as normas processuais a meras normas técnicas, revela-se datado e não resiste à análise transdisciplinar 

da atuação concreta da agencia judicial. As contribuições da psicanálise, da sociologia e da filosofia 

hermenêutica revelam a ingenuidade das justificativas que atribuíam à ”vontade de lei” as consequências 

concretas dos atos juízes.” (CASARA, 2015, p. 148).  

 



50 

 

 

Isso porque, desde que foi implementada – para nós, desde que o Brasil ratificou a 

CADH e o PIDCP56 –, tornou-se uma etapa procedimental de observância obrigatória para a 

legalidade da prisão. Por assim dizer: 

A prisão em flagrante que for convertida em prisão preventiva, com 

inobservância do art. 7(5) da Convenção Americana de Direitos Humanos, 

por não ser realizada a chamada “audiência de custódia”, com oitiva pessoal 

do preso pelo juiz, será ilegal e, como toda e qualquer prisão ilegal, deverá 

ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, como garante o inciso 

LXV do caput do art. 5º da Constituição (BADARÓ, 2014, p. 20). 

 

Lamentavelmente, esse não é o entendimento que vem prevalecendo nos nossos 

Tribunais, em especial no Superior Tribunal de Justiça, que já se posicionou diversas vezes no 

sentido de que a ausência de realização da audiência de custódia não gera ilegalidade da 

prisão57. 

 

3.4 Normativa internacional – os Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos 

Humanos 

 

O art. 5º, § 1º da Constituição Federal (BRASIL, 1988) estabelece o princípio da 

aplicabilidade imediata dos direitos e garantias fundamentais. Por conseguinte, dispõe que os 

direitos e garantias expressos na Constituição não “excluem outros decorrentes do regime e 

dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa 

do Brasil seja parte” (art. 5º, § 2º).  

Da leitura desse dispositivo, constata-se que a Constituição inclui no catálogo de 

direitos constitucionalmente protegidos, os direitos enunciados nos tratados internacionais em 

que o Brasil seja parte, consolidando sua incorporação pelo Texto Constitucional 

(PIOVESAN, 2013, p. 114). 

No dizer de José Joaquim Gomes Canotilho (1999 apud PIOVESAN, 2013): 

As constituições, embora continuem a ser pontos de legitimação, 

legitimidade e consenso autocentrados numa comunidade estadualmente 

organizada, devem abrir-se progressivamente a uma rede cooperativa de 

metanormas (‘estratégias internacionais’, ‘pressões concertadas’) e de 

normas oriundas de outros ‘centros’ transnacionais e infranacioanis 

(regionais e locais) ou de ordens institucionais intermediárias (‘associações 

                                                           
56 Em sentido similar, explica Gustavo Badaró: “Os direitos fundamentais previstos em tratados internacionais e 

regionais de direitos humanos, assim como os previstos na Constituição Brasileira e, no caso específico, a regra 

da primeira parte do art. 7(5) da Convenção Americana de Direitos Humanos é norma autoaplicável, com 

conteúdo definido e especificamente passível de imediata aplicação pelo Poder Judiciário no caso concreto. 

(BADARÓ, 2014, p. 20). 
57 Ver:  RHC 58.308/RJ; HC 346.300/GO; RHC 65.353/MG; HC 321.882/RJ. 
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internacionais, ‘programas internacionais’). A globalização internacional dos 

problemas (‘direitos humanos’, ‘proteção de recursos’, ‘ambiente’) aí está a 

demonstrar que, se a ‘Constituição jurídica do centro estadual’, 

territorialmente delimitado, continua a ser uma carta de identidade política e 

cultural e uma mediação normativa necessária de estruturas básicas de 

justiça de um Estado-Nação, cada vez mais ela se deve articular com outros 

direitos, mais ou menos vinculantes e preceptivos (hard law), ou mais ou 

menos flexíveis (soft law), progressivamente forjados por novas ‘unidades 

políticas’ (‘cidade mundo’, ‘europa comunitária’, ‘casa europeia’,  unidade 

africana).58 

 

Isso ocorre porque a própria natureza dos direitos tutelados em tratados 

internacionais é (constitucional) de direitos fundamentais. Os direitos internacionais 

integrariam, assim, o “bloco de constitucionalidade” (PIOVESAN, 2013, p. 117). 

Não é por menos que o Supremo Tribunal Federal assentou que os tratados 

internacionais que versem sobre direitos humanos têm natureza supralegal59, à exceção dos 

que forem aprovados em dois turnos de votação por três quintos dos membros de cada casa do 

Congresso Nacional, os quais passam a ter natureza constitucional (art. 5º, § 3º, CRFB)60, 

enquanto que os demais têm força hierárquica infraconstititucional61. 

É por assim dizer: não será possível a sustentação da tese segundo a qual, com a 

ratificação, os tratados obrigam diretamente aos Estados, mas não geram direitos subjetivos 

para os particulares, enquanto não advém da referida intermediação legislativa (PIOVESAN, 

2013, p. 152). Parece-nos claro esse raciocínio, de onde advém o próprio fundamento da 

audiência de custódia.  

Ora, se os referidos tratados pertencem ao bloco de constitucionalidade - 

incorporados pela metodologia do art. 5º, §2º, da CRFB, por serem materialmente 

constitucionais ou através do procedimento especial do art. 5º, §3º, da CRFB, material e 

formalmente constitucionais62 - a legislação interna há de ser reformada e integrada às 

                                                           
58 Ao contrário, tem-se o posicionamento do STF fixado no julgamento do HC 72.131/RJ 
59 Entendimento fixado no Recurso Extraordinário 466.343 
60 Sobre o tema, ressalta Giacomolli (2015, p. 19)  “não se justifica, mormente na perspectiva da interpretação 

pro homine, a diminuição do âmbito de proteção e eficácia dos direitos humanos, com base na duplicidade da 

normatividade constitucional do art. 5, §§ 2º e 3º, tais como a consideração equivalente à lei ordinária ou 

supralegal, mas infraconstitucional de uns e o mesmo patamar constitucional de outros”. 
61“se para os tratados internacionais em geral, se tem exigido a intermediação pelo Poder Legislativo de ato com 

força de lei de modo a outorgar às suas disposições vigência ou obrigatoriedade no plano do ordenamento 

jurídico interno, distintamente no caso dos tratados de proteção internacional dos direitos humanos em que o 

Brasil é parte, os direitos fundamentais neles garantidos, consoante os arts. 5º (2) e 5º (1) da Constituição 

brasileira de 1988, passam a integrar o elenco dos direitos constitucionalmente consagrados e direta e 

imediatamente exigíveis no plano do ordenamento jurídico interno” (TRINDADE, 1997 apud PIOVESAN, 

2015). 
62Quanto à duplicidade da normatividade constitucional do art. 5º §§ 2º 3º, varias questões podem ser 

enfrentadas, tais como a consideração equivalente à lei ordinária ou supralegal, o caráter infraconstitucional de 
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exigências internacionais de proteção dos direitos humanos, para que sejam excluídas as 

práticas autoritárias na investigação, acusação e na jurisdição, as quais ainda permanecem nos 

sujeitos, tanto na hierarquização das fontes quanto na desconsideração da nova ordem 

convencional e constitucional no processo hermenêutico (GIACOMOLLI, 2015, p. 16). 

No processo penal, o princípio da supremacia da convencionalidade internacional e 

da preponderância da normatividade pactuada internacionalmente sobre as regras ordinárias 

internas é ainda mais latente, conforme destaca Nereu Giacomolli (2015, p. 18): 

 

No âmbito criminal, a situação apresenta de forma clara e objetiva: a 

convencionalidade internacional prepondera sobre as regras internas do CP e 

do CPP. É o que se infere no art. 1º, I, do CPP (“o processo penal reger-se-á, 

em todo o território brasileiro, por este Código, ressalvados os tratados, as 

convenções e regras de direito internacional”). Semelhante disposição está 

contida no art. 5º do CP (“aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de 

convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no 

território nacional”).Incide, portanto, o princípio da supremacia da 

convencionalidade internacional e da preponderância da normatividade 

pactuada internacionalmente sobre as regras ordinárias internas, embora haja 

o entendimento da paridade entre os diplomas internacionais comuns e as 

leis ordinárias. 

 

Com efeito, espaço não há mais para os opositores da audiência de garantia, pois é 

possível a invocação imediata de tratados e convenções de direitos humanos, dos quais o 

Brasil seja signatário, sem a necessidade de edição de ato com força de lei, voltado à outorga 

de vigência interna aos acordos internacionais (PIOVESAN, 2014, p. 152)63. 

Afinal, em um país como o Brasil, onde se atribui maior valor, na práxis forense, à 

lei ordinária que às normas constitucionais, há um longo processo conscientizatório e 

construtivo até chegarmos à convencionalidade internacional (GIACOMOLLI, 2015, p. 9). 

Sendo assim, passados mais de vinte anos da incorporação do Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos, promulgado por meio do Decreto nº 592 (BRASIL, 1992), e o 

Pacto de San Jose da Costa Rica, promulgado através do Decreto nº 678 (BRASIL, 1992) os 

quais prevêem como direito do preso a apresentação imediata à autoridade judiciária, já vem 

tarde a implementação da audiência de garantia, tanto para adultos, quanto para adolescentes 

em confronto com a lei. 

 

                                                                                                                                                    
uns e o mesmo patamar constitucional de outros, no entanto, fogem ao objeto do presente trabalho, de modo 

que não esgotaremos esse assunto.  
63 Sobre o tema, existe a discussão acerca da incorporação automática e imediata (teoria monista) ou a exigência 

de sua formalização pelas vias dos decretos (teoria dualista). Apesar de entendermos que a teoria monista é a 

correta, conforme sustentado, tanto a CADH, quanto o PIDCP, foram ratificados e incorporados pelas vias 

formais dos decretos. 
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3.4.1 Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San Jose da Costa Rica 

 

A Convenção Americana de Direitos Humanos – CADH, tratado internacional 

conhecido também como Pacto de San José da Costa Rica, foi assinado em 22 de novembro 

de 1969, na Conferência Interamericana sobre Direitos Humanos em San José, Costa Rica – 

daí o nome -, sendo um tratado comum entre os países membros da Organização dos Estados 

Americanos (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 1969) e uma das bases do 

Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos64. 

O Brasil ratificou a CADH, ainda que tardiamente, através do Decreto Legislativo nº 

27 (BRASIL, 1992) e a promulgou pelo Decreto Executivo nº 678 (BRASIL, 1992), 

assumindo a obrigação internacional de segurar o seu cumprimento e a ela vinculando-se.  

Pode-se dizer que um dos objetivos precípuos da CADH é consolidar, entre os países 

do Continente Americano, um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no 

respeito aos direitos humanos essenciais do homem, independente do país onde a pessoa 

resida ou tenha nascido. Isso porque, rege o fundamento dos atributos da pessoa humana, 

motivo pelo qual justifica a proteção internacional (TOPÓR; NUNES, 2015, p. 36). 

Conforme atenta PIOVESAN (2013) a generalidade dos direitos da pessoa humana é 

uma das características marcantes da Convenção: 

 

A Convenção Americana não enuncia de forma específica qualquer direito 

social, cultural ou econômico; limita-se a determinar aos Estados que 

alcancem, progressivamente, a plena realização desses direitos, mediante a 

adoção de medidas legislativas e outras que se mostrem apropriadas, nos 

termos do art. 26 da Convenção. 

 

Cabe ao Estado-parte, então, a obrigação de respeitar e assegurar o pleno exercício 

desses direitos fundamentais, adotando todas as medidas legislativas necessárias à efetividade 

do direito à LIBERDADE, entre outros.  

Daí advém a garantia da imediata apresentação do preso à autoridade judicial, está 

prevista no art. 7.5 da CADH, in verbis: 

 

Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à 

presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções 

judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em 

liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser 

condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo 

(ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 1969). 

                                                           
64Piovesan destaca que o sistema interamericano consiste em dois regimes: um baseado na Convenção 

Americana e o outro baseado na Carta da Organização dos Estados Americanos (2013, p. 332). 
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Igualmente, em seu art. 8º, a CADH (IBIDEM) enuncia alguns critérios a serem 

observados no que diz respeito às liberdades pessoais, dentre os quais: a realização audiência 

imediata (“deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade 

autorizada por lei a exercer as funções judiciais”) e o julgamento sem demora (“e tem o 

direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade”). 

Portanto, ao ratificar a CADH, o Brasil deve cumprir as medidas ali aludidas, de 

forma integral e eficaz, tendo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte 

Interamericana a competência para tratar dos problemas relacionados à satisfação das 

obrigações enumeradas pela Convenção65. 

 

3.4.2 Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos  

 

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais foram aprovados em 1966 pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas, mas entraram em vigor apenas dez anos depois (1976), pois somente 

nesta data alcançaram o número de ratificações necessárias (PIOVESAN, 2013, p. 234). 

Destaca Piovesan (2013, p. 234) que os referidos pactos, a princípio, seriam um 

documento uno, contudo, em 1951 em reunião, a Assembleia Geral, sob a influência dos 

países ocidentais, determinou fossem elaborados dois pactos em separado, “que deveriam ser 

aprovados e abertos para assinatura simultaneamente, no sentido de enfatizar a unidade dos 

direitos neles previstos”.  

Um dos principais argumentos foi no sentido de que os direitos civis e políticos eram 

autoaplicáveis e passíveis de cobrança imediata, enquanto que os direitos sociais, econômicos 

e culturais eram “programáticos” e demandavam realização progressiva (PIOVESAN, 2013, 

p. 235). Com efeito, proclama o referido Pacto que: 

o dever dos Estados-partes de assegurar os direitos nele elencados a todos os 

indivíduos que estejam sob jurisdição, adotando medidas necessárias para 

esse fim. A obrigação do Estado inclui também o dever de proteger os 

indivíduos contra a violação de seus direitos perpetrada por entes privados. 

Isto é, cabe ao Estado-parte estabelecer o sistema legal capaz de responder 

com eficácia às violações de direitos civis e políticos. As obrigações dos 

Estados-partes são tanto de natureza negativa (ex: não torturar) como 

positiva (ex.: prover um sistema legal capaz de responder às violações de 

direitos). Ao impor aos Estados-partes a obrigação imediata de respeitar e 

                                                           
65 Observa Piovesan que “A Convenção Americana estabelece um aparato de monitoramento e implementação 

dos direitos que anuncia. Esse aparato é integrado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pela 

Corte Interamericana” (2013, p. 334). 
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assegurar os direitos nele previstos – diversamente do Pacto Internacional de 

direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que, como se verá, requer a 

“progressiva” implementação dos direitos nele reconhecidos -, o Pacto dos 

Direitos Civis e Políticos apresenta auto-aplicabilidade (BRASIL, 1992).  

 

O Brasil ratificou o PIDCP através do Decreto Legislativo nº 226, de 12 de dez. 1992 

(BRASIL, 1992), e o promulgou pelo Decreto Executivo nº 592, de 6 jul. 1992 (BRASIL, 

1992), assumindo a obrigação internacional de segurar o seu cumprimento (TÓPOR; NUNES, 

2015, p. 39). 

Com efeito, obrigou-se internacionalmente de assegurar diversos direitos ali 

previstos, dentre os quais: direito à vida, direito de não ser submetido à tortura ou a 

tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, o de não ser escravizado, o de igualdade 

perante a lei e outros.  

Como o enforque do trabalho é no direito à liberdade e à segurança pessoal, bem 

como no direito de não ser sujeito à prisão ou detenção arbitrárias, cumpre transcrever o 

artigo 9.3 do PIDCP, que assim dispõe: 

Art. 9.3 Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal 

deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra autoridade 

habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada 

em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de 

pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a 

soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o 

comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos do 

processo e, se necessário for, para a execução da sentença (ASSEMBLEIA 

GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, 1966). 

 

Deste modo, uma vez signatário do referido Pacto, assim como fez com a CADH, o 

Brasil obrigou-se internacionalmente com a cláusula referida acima, sendo a segunda previsão 

de onde advém a normatividade internacional de onde se extrai a obrigatoriedade da audiência 

de custódia. 

 

3.5 Normativa interna 

 

Conforme visto no tópico anterior, o Brasil aderiu a Convenção Americana de 

Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos há mais de vinte anos, 

o que já seria o bastante para que a audiência de custódia fosse respeitada e observada no 

nosso país (PAIVA, 2013, p. 114). No entanto, não se pode deixar de reconhecer a 

importância da regulamentação no Direito interno, sobretudo porque: 
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(1) tratamos de enunciados normativos com algumas expressões abertas, 

passíveis de ajustamento às realidades locais, e também porque (2) ainda não 

temos uma cultura – social ou jurídica – de cumprimento dos Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos, não raramente tidos como meras 

recomendações (PAIVA, 2013, p. 114).  

 

Ocorre que no Brasil, não há – ainda - nenhuma previsão normativa em lei acerca da 

audiência de custódia, conquanto sua obrigatoriedade se mostre urgente, surgindo daí, a 

necessidade de o Poder Judiciário superar a omissão legislativa e adequar o art. 306 CPP às 

garantias asseguradas na CADH e os demais Tratados Internacionais de Direitos Humanos, 

através do controle de convencionalidade. 

 

3.5.1 O Projeto de Lei do Senado nº 554/2011 – breve histórico 

 

Em um primeiro momento, a audiência de custódia foi objeto de debates no âmbito 

do PLS nº 156/2009 – o projeto de novo Código de Processo Penal -, mas restou rejeitada, 

quando da aprovação do relatório final pelo Plenário do Senado Federal em 8 dez. 2010. 

Em 6 set. 2011, entretanto, foi apresentado na mesma Casa Legislativa o Projeto de 

Lei nº 554/2011, de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, objetivando a introdução 

da audiência de custódia no sistema processual brasileiro, através da alteração do artigo 306 

do Código de Processo Penal. 

Propôs o relator então, a seguinte redação: 

 

Art. 1º O § 1o do art. 306 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, 

passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 306.  

§ 1o No prazo máximo de vinte e quatro horas depois da prisão, o preso 

deverá ser conduzido à presença do juiz competente, ocasião em que deverá 

ser apresentado o auto de prisão em flagrante acompanhado de todas as 

oitivas colhidas e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, 

cópia integral para a Defensoria Pública66.  

 

Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, o Senador 

Randolfe Rodrigues ficou a cargo da relatoria e se manifestou pela aprovação do Projeto, 

propondo o seguinte substitutivo: 

 

Art. 306 (...)§ 1º No prazo máximo de vinte e quatro horas após a prisão em 

flagrante, o preso deverá ser conduzido à presença do juiz para ser ouvido, 

com vistas às medidas previstas no art. 310 e para que se verifique se estão 

sendo respeitados seus direitos fundamentais, devendo a autoridade judicial 

tomar as medidas cabíveis para preservá-los e para apurar eventual violação.  

                                                           
66 Disponível em: http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/95843.pdf. Acesso em: 1 jul. 2016. 

http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/95843.pdf
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§ 2º Na audiência de custódia de que trata o § anterior, o Juiz ouvirá o 

Ministério Público, que poderá, caso entenda necessária, requerer a prisão 

preventiva ou outra medida cautelar alternativa à prisão, em seguida ouvirá o 

preso e, após manifestação da defesa técnica, decidirá fundamentadamente, 

nos termos art. 310.  

§ 3º A oitiva a que se refere o parágrafo anterior será registrada em autos 

apartados, não poderá ser utilizada como meio de prova contra o depoente e 

versará exclusivamente sobre a legalidade e necessidade da prisão, a 

prevenção da ocorrência de tortura ou de maus-tratos e os direitos 

assegurados ao preso e ao acusado.  

§ 4º A apresentação do preso em juízo deverá ser acompanhada do auto de 

prisão em flagrante e da nota de culpa que lhe foi entregue, mediante recibo, 

assinada pela autoridade policial, com o motivo da prisão, o nome do 

condutor e os das testemunhas.  

§ 5º A oitiva do preso em juízo sempre se dará na presença de seu advogado, 

ou, se não o tiver ou não o indicar, na de Defensor Público, e na do membro 

do Ministério Público, que poderão inquirir o preso sobre os temas previstos 

no § 3º, bem como se manifestar previamente à decisão judicial de que trata 

o art. 310 deste Código.67 

 

Em seguida, o PL foi encaminhado a Comissão de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa, ocasião em que o relator da matéria, Senador Joao Capiberibe, concluiu pela 

aprovação do PL na forma da Emenda Substitutiva por ele apresentada68, mas, ao final, 

apresentou o seu Relatório, nos termos da proposta do Senador Randolfe Rodrigues, tendo a 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aprovado, em 18 set. 2013, por 

unanimidade. 

Depois de passar pela Comissão de Assuntos Econômicos da Casa, onde foi 

aprovada por unanimidade, retornou à CCJ para que fosse apreciada a proposta do Senador 

Francisco Dornelles – substitutivo nº 1 – no sentido de que audiência pudesse ser realizada 

“por videoconferência”, tendo em seu justificativo ressaltado que “o deslocamento de presos 

coloca em risco à segurança pública, à segurança institucional e, inclusive a segurança do 

preso”.  

Em 6 ago. 2014, o Relator Senador Humberto Costa apresentou o seu relatório, com 

voto pela aprovação do Projeto, e pela rejeição da Emenda veiculada pelo Senador Francisco 

Dornelles. 

                                                           
67 Disponível em: http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/95843.pdf. Acesso em: 1 jul. 2016. 
68 Na referida Emenda Substitutiva, o Senador propôs a inclusão da audiência de custódia através da alteração do 

art. 282 do CPP - para que a audiência de custódia fosse aplicável a qualquer modalidade de prisão -, ao invés 

do art. 306. 

 

http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/95843.pdf
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Após a juntada de notas técnicas e de manifestações associativas, o Relatório recebeu 

parecer favorável, na forma do Substitutivo apresentado e das emendas 1, 2, 5, 11 e 13, em 

turno suplementar. Com isso, o PLS 554/11 está, até agora, com a seguinte redação: 

 

Art. 1º O art. 304 do Decreto-Lei nº. 3.689, de 3 outubro de 1941, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

Art. 304 (...) 

§ 4º O preso tem o direito de ser assistido por defensor, público ou 

particular, durante o seu interrogatório policial, podendo lhe ser nomeado 

defensor dativo pela autoridade policial que presidir o ato. 

§ 5º Todo preso será submetido a exame de corpo de delito cautelar, 

realizado por perito-médico oficial, onde houver, ou médico nomeado pela 

autoridade policial, preferencialmente da rede pública de saúde. 

§ 6º Após a lavratura do auto de prisão em flagrante pela autoridade policial, 

proceder-se-á na forma do art. 306, ficando o preso à disposição do juiz 

competente, em estabelecimento prisional previsto na Lei nº. 7.210, de 11 de 

julho de 1984.69 

 

Art. 2º O art. 306 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 out. 1941, passa a vigorar com a 

seguinte redação:  

Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão 

comunicados imediatamente pela autoridade policial responsável pela 

lavratura do auto de prisão em flagrante ao juiz competente, ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública quando não houver advogado habilitado nos 

autos, bem como à família do preso ou à pessoa por ele indicada.  

§ 1º Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será 

encaminhado pela autoridade policial ao juiz competente e ao Ministério 

Público o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome 

de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública respectiva. 

§ 2º O descumprimento do prazo previsto para a apresentação do preso 

perante o juiz competente, por si só, não enseja o relaxamento da prisão. 

§ 3º No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de 

culpa, assinada pela autoridade policial, com o motivo da prisão, capitulação 

jurídica, o nome do condutor e os das testemunhas. 

§ 4º Imediatamente após a lavratura do auto de prisão em flagrante, diante da 

alegação de violação aos direitos fundamentais da pessoa presa, a autoridade 

policial em despacho fundamentado determinará a adoção das medidas 

cabíveis para a preservação da integridade do preso, além de determinar a 

apuração das violações apontadas, instaurando de imediato inquérito policial 

para apuração dos fatos, requisitando a realização de perícias, exames 

complementares, também determinando a busca de outros meios de prova 

cabíveis. 

§ 5º No prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a lavratura do auto 

de prisão em flagrante, o preso será conduzido à presença do juiz para ser 

ouvido, com vistas às medidas previstas no art. 310 e para que se verifique 

se estão sendo respeitados seus direitos fundamentais, devendo a autoridade 

judiciária tomar as medidas cabíveis para preservá-los e para apurar eventual 

violação. 

                                                           
69Disponível em: www.amb.com.br/docs/.../2015/PLS%20%20554-2011%20(última%20versão).doc. Acesso 

em: 13 jun. 2016. 

http://www.amb.com.br/docs/.../2015/PLS%20%20554-2011%20(última%20versão).doc
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§ 6º Na audiência de custódia de que trata o parágrafo quarto, o juiz ouvirá o 

Ministério Público, que poderá, caso entenda necessária, requerer a prisão 

preventiva ou outra medida cautelar alternativa à prisão, em seguida, ouvirá 

o preso e, após manifestação da defesa técnica, decidirá fundamentadamente, 

nos termos do art. 310. 

§ 7º A oitiva a que se refere o parágrafo anterior será registrada em autos 

apartados, não poderá ser utilizada como meio de prova contra o depoente e 

versará, exclusivamente, sobre a legalidade e necessidade da prisão; a 

prevenção da ocorrência de tortura ou de maus-tratos; e os direitos 

assegurados ao preso e ao acusado. 

§ 8º A oitiva do preso em juízo sempre se dará na presença de seu advogado, 

ou, se não tiver ou não o indicar, na de Defensor Público, e na do membro do 

Ministério Público, que poderão inquirir o preso sobre os temas previstos no 

parágrafo sexto, bem como se manifestar previamente à decisão judicial de 

que trata o art. 310. 

§ 9º Na impossibilidade, devidamente certificada e comprovada, da 

autoridade judiciária realizar a inquirição do preso quando da sua 

apresentação, a autoridade custodiante ou a autoridade policial, por meio de 

seus agentes, tomará recibo do seventuário judiciário responsável, 

determinando a juntada nos autos neste último caso, retornando com o preso 

e comunicando o fato de imediato ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e ao Conselho Nacional de Justiça. 

§ 10 Tendo em vista a necessidade de garantir os direitos fundamentais da 

pessoa presa, a audiência de custódia deverá ser obrigatoriamente realizada 

no primeiro dia útil subsequente, devendo a autoridade custodiante, sob pena 

de responsabilidade, reapresentá-lo na data indicada. 

§ 11 Nos casos de crimes de competência da Polícia Federal, quando o 

município do local da lavratura do flagrante delito não coincidir com sede da 

Justiça Federal, a autoridade custodiante ou a autoridade policial federal 

deverá determinar a seus agentes que conduza o preso ao Juízo de Direito do 

local da lavratura da peça flagrancial no prazo máximo de vinte e quatro 

horas, ocasião em que deverá ser apresentado o auto de prisão em flagrante 

acompanhado de todas as oitivas colhidas e, caso o autuado não informe o 

nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública (BRASIL, 

1941).70 

 

 

Art. 3º O art. 350 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 out. 1941, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, a autoridade que a arbitrar, 

verificando a hipossuficiência econômica do preso, poderá dispensar o 

recolhimento do valor arbitrado, sujeitando-o às obrigações constantes dos 

arts. 327 e 328 e à medida cautelar prevista no inciso I do art. 319, todos 

deste Código.71 

 

Posteriormente, a matéria foi submetida ao Plenário da casa, que aprovou algumas 

emendas para o substitutivo, como, por exemplo, alterar a expressão “autoridade policial” por 

                                                           
70Disponível em: www.amb.com.br/docs/.../2015/PLS%20%20554-2011%20(última%20versão).doc. Acesso 

em: 13 jun. 2016. 
71Disponível em: www.amb.com.br/docs/.../2015/PLS%20%20554-2011%20(última%20versão).doc. Acesso 

em: 13 jun. 2016. 

 

http://www.amb.com.br/docs/.../2015/PLS%20%20554-2011%20(última%20versão).doc
http://www.amb.com.br/docs/.../2015/PLS%20%20554-2011%20(última%20versão).doc
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“delegado de polícia”, com o intuito de se adequar à nomenclatura utilizada pelo PLS 

156/2009 (BRASIL, 2009) e se encontra pendente de apreciação pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado. 

Com exceção da redação dada ao §2º do 306 do CPP - assunto que já tivemos a 

oportunidade de nos manifestar, ver o tópico “as consequências da não realização da 

audiência de custódia -, entendemos que o PLS contém uma normativa consistente sobre a 

audiência de custódia, atendendo aos fins dos tratados internacionais, sendo urgente a sua 

aprovação. 

Contudo, diante da omissão legislativa por tanto tempo, o Poder Judiciário, através 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), assumiu a responsabilidade de implementar a 

audiência, até a promulgação definitiva da legislação pertinente, como veremos abaixo. 

 

3.5.2 A iniciativa do CNJ e dos Tribunais de Justiça 

 

Em fevereiro de 2015, o CNJ, em parceria com o Ministério da Justiça e com TJSP72, 

lançou o projeto Audiência de Custódia, com o objetivo de implantá-la em todo o país.  

Inicialmente, regulamentada através do Provimento Conjunto nº 03/2015 da 

Presidência e da Corregedoria-Geral de Justiça do próprio TJSP, opositores encontraram a 

brecha necessária para confrontá-la junto ao STF, através da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 524073 ajuizada pela Associação dos Delegados de Polícia do 

Estado do Rio de Janeiro (ADEPOL), na qual se apontou a afronta daquele ato administrativo 

à Constituição Federal (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2015).  

No julgamento, o Supremo afastou todos os argumentos apresentados, tendo sido 

assentado que a Resolução não criou um procedimento novo, apenas regulamentou um direito 

já previsto em tratados internacionais. Diante da irreversibilidade da medida, os tribunais 

começaram a editar atos normativos internos dispondo sobre o procedimento aplicável à 

audiência de custódia no âmbito de suas respectivas jurisdições, ainda mais quando STF 

concedeu medida liminar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental  (ADPF) 

nº 34774, tornando obrigatória a sua implementação em todo o território Nacional. 

                                                           
72 Cumpre destacar que apesar de o TJSP ter sido o parceiro do CNJ e do Ministério da Justiça no projeto, talvez 

por sua força política, o pioneirismo na implementação da Audiência de Custódia foi do Tribunal de Justiça do 

Maranhão. 
73Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=5240&classe=ADI 

&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M. Acessado em: 13 jun. 2016. 
74 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=347&classe=ADPF 

&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M. Acesso em: 13 jun. 2016. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=5240&classe=ADI%20&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=5240&classe=ADI%20&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=347&classe=ADPF%20&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=347&classe=ADPF%20&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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Com a evolução do projeto, surgiu à necessidade de uma regulamentação uniforme 

para todo o território nacional, ocasião em que o CNJ editou a Resolução nº 213, de 15 dez. 

2015 (BRASIL, 2015).  

A constitucionalidade da Resolução também chegou a ser questionada através da 

ADI 5.44875, alegando-se que o Conselho usurpou a competência da União para legislar sobre 

direito processual. Em sede preliminar, no entanto, a ADI foi rejeitada, por ilegitimidade ativa 

da associação que a propôs, de modo que nenhum ataque contra a resolução, até agora, 

prosperou. Pelo contrário, o coro pela sua constitucionalidade cada vez mais ganha vozes na 

doutrina, como defende Morais da Rosa (2015) “o CNJ apenas conferiu densidade à 

normativa internacional, a ser substituída por lei assim que o Congresso Nacional deliberar 

sobre o tema”76. 

Atualmente, todos os tribunais (na esfera estadual e federal) aderiram ao projeto77 e, 

pelo menos, formalmente, estão cumprindo a CADH e o PIDCP. Todavia, só o tempo dirá 

sobre a real efetividade da audiência, lembrando que não adianta termos legislações 

progressistas, se a mentalidade dos julgadores continua inquisitorial. 

 

3.5.3 A Resolução TJ/OE/RJ 29/2015 do TJRJ 

 

Sendo um dos pioneiros da iniciativa, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

regulamentou o direito à audiência de custódia através da Resolução TJ/OE/RJ 29, de 24 ago. 

2015, que assim dispõe: 

 

Art. 1º - Fica criado, no âmbito da justiça comum de primeira instância do 

Estado do Rio de Janeiro, o sistema das audiências de custódia. 

Parágrafo único – As audiências de que trata o caput serão realizadas em 

Centrais de Audiência de Custódia – CEAC’s, que serão instaladas nas 

dependências do Tribunal de Justiça. 

Art. 2º - Toda pessoa presa em flagrante delito será apresentada, sem 

demora, ao juiz competente, a fim de realizar-se audiência de custódia. 

Parágrafo único – Por decisão judicial, devidamente fundamentada, será 

dispensada a apresentação do preso quando forem reconhecidas 

circunstâncias pessoais que a inviabilizem. 

Art. 3º - A Central de Audiência de Custódia, ao receber o Auto de Prisão 

em Flagrante, deverá providenciar o registro, a autuação e juntada de Folha 

                                                           
75Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4911778. Acesso 

em: 13 jun. 2016 
76Disponível em: http://emporiododireito.com.br/o-que-voce-precisa-saber-sobre-audiencia-de-custodia-por-

alexandre-morais-da-rosa/. Acesso em: 1 jul. 2016. 
77Informação retirada do próprio site do CNJ. Ver: http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-

penal/audiencia-de-custodia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil. Acesso em: 1 jul. 2016. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4911778
http://emporiododireito.com.br/o-que-voce-precisa-saber-sobre-audiencia-de-custodia-por-alexandre-morais-da-rosa/
http://emporiododireito.com.br/o-que-voce-precisa-saber-sobre-audiencia-de-custodia-por-alexandre-morais-da-rosa/
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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de Antecedentes Criminais e histórico penal do preso, para exame imediato 

do Juiz. 

Art. 4° - O preso, antes da audiência de custódia, terá contato prévio e por 

tempo razoável com seu advogado ou, na falta deste, com defensor público e 

será encaminhado imediatamente para exame pericial em local próprio nas 

dependências do Fórum. 

Art. 5º - Elaborado o exame pericial, o preso será encaminhado ao Juiz para 

a audiência de custódia, exclusivamente destinada à apreciação da legalidade 

da prisão em flagrante, da sua conversão em prisão preventiva ou da 

concessão de liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas 

cautelares. 

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

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

defesa, se presentes ao ato. 

Parágrafo único – As declarações do preso colhidas, preferencialmente, por 

meio digital, serão lacradas e mantidas em separado. 

Art. 7º - Da audiência será lavrado o respectivo termo, que conterá, apenas, o 

resumo da manifestação do MP, da defesa e o inteiro teor da decisão 

proferida pelo juiz. 

Art. 8º - O juiz, diante das informações colhidas na audiência, encaminhará o 

liberado, se for o caso, à equipe multidisciplinar, visando seu atendimento e 

eventual inclusão na rede de assistência social, em projeto social conveniado 

ou do próprio Tribunal. 

Art. 9º - Caberá ao Presidente do Tribunal de Justiça designar os Juízes de 

Direito que atuarão na Central de Audiência de Custódia, com ou sem 

afastamento das suas funções, recaindo a escolha, preferencialmente, dentre 

os que preencham os seguintes requisitos: 

I - Juízes Titulares ou Regionais com competência criminal, há pelo menos 6 

(seis) meses, excluindo-se os de competência de Execuções Penais e Juizado 

Especial Criminal; 

II – Juízes que tenhamparticipação regular em curso de capacitação 

específico ministrado pela EMERJ, que terá validade de 1 (um) ano. 

§ 1º - O Tribunal de Justiça publicará edital de seleção dos Juízes que 

atuarão nas CEAC’s, indicando o número de vagas, conforme a necessidade 

de cada Comarca. 

§ 2º - A designação de que trata o caput terá a duração de 4 (quatro) meses, 

podendo haver a recondução, a critério da Presidência. 

§ 3º Poderá ser designado, também pelo Presidente do Tribunal, um Juiz 

Coordenador da CEAC, a quem competirá a gestão da serventia. 

Art. 10 – Caso não ocorra o afastamento do Juiz das suas funções como 

Titular ou Regional, à atividade descrita nesta Resolução, inclusive a do 

respectivo Juiz Coordenador, corresponderá o disposto no "caput" do art. 31 

da Lei 5535/2009. 

Parágrafo único – Observadas as condições do "caput", e havendo redução 

da demanda, a Presidência poderá aplicar o parágrafo único do art. 31 da Lei 

5535/2009. 

Art. 11 - Caberá à Corregedoria-Geral da Justiça designar os servidores que 

atuarão nas Centrais de Audiência de Custódia. 

Art. 12 – O Presidente do Tribunal de Justiça poderá instalar as Centrais de 

Audiência de Custódia por transformação de outras serventias não instaladas 

ou extintas. 

Parágrafo único – Fica criada a CEAC – Comarca da Capital por 

transformação da Central de Inventariante, Depositário e Liquidante, código 

2029029, da Comarca de Nova Friburgo. 
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Art. 13 – O local de instalação, horário de funcionamento e outras questões 

operacionais relacionadas às CEAC´s serão regulamentadas por Ato 

Normativo da Presidência do Tribunal de Justiça. 

Art. 14 - Este ato entra em vigor na data de sua publicação (BRASIL, 2015). 

 

De um modo geral, a resolução do TJRJ cumpriu o seu papel de balizar a audiência 

de custódia no Estado do Rio de Janeiro, praxis que foi incorporada ao judiciário carioca 

desde agosto do ano passado, o que é salutar para efetivação do direito dos presos e merece 

elogios. 

No entanto, analisando a resolução, alguns pontos nos chamam a atenção, 

notadamente: i) a ausência de um prazo definido para a apresentação do preso; ii) a 

possibilidade de dispensa da audiência em razão das condições pessoais do preso, conforme 

dispõe o art. 2º § único; e iii) a faculdade da presença do Ministério Público e da defesa 

(BADARÓ, 2015). 

A ausência de um prazo cronologicamente definido é o primeiro ponto criticável da 

resolução, haja vista que o art. 2º, caput, limita-se a repetir os termos do artigo 7.5 da CADH, 

estabelecendo que o preso será apresentado “sem demora” ao juiz. Não é nenhuma novidade 

que expressões vagas aumentam a discricionariedade do julgador, o que é refutável no 

processo penal, pois toda prisão cautelar deve estar sujeita ao princípio da legalidade, afinal, a 

forma/procedimento é a principal garantia do acusado (BADARÓ, 2015). Então, andou mal a 

resolução ao não definir um prazo certo, o que gerará concretos prejuízos ao acusado, 

dificultando, por exemplo, eventual requerimento de relaxamento de prisão por excesso de 

prazo.   

Comparativamente, essa omissão é ainda mais criticável, pois todos os demais 

tribunais que disciplinaram a audiência de custódia adotaram o prazo de 24 horas previsto no 

PLS 554/2011 (BRASIL, 2011), com exceção do TJ do Maranhão, que estabeleceu o 

interstício de 48 horas. 

O segundo ponto que causa inquietação é o provimento prever em seu art. 2º, 

parágrafo único, a possibilidade de não realização da audiência, já que “por decisão, 

devidamente fundamentada, será dispensada a apresentação do preso quando forem 

reconhecidas circunstâncias pessoais que a inviabilizem” (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2015).  

Mais uma vez, a discricionariedade ganhou relevo, o que é de se refutar. O que se 

entende por decisão devidamente fundamentada? A gravidade do crime e a suposta 
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periculosidade do agente são argumentos idôneos para a dispensa da audiência? Pensamos 

que não.  

De tão importante que é a apresentação do preso ao juiz, a Corte Interamericana já 

decidiu, no Caso J. vs. Peru (2013)78, que nem mesmo quando está vigorando algum 

expediente de suspensão de garantias, tal direito pode ser violado. 

 

Em consecuencia, este Tribunal considera que la falta de presentación “sin 

demora” de laseñora J. anteunjuez no se justifica por lasuspensión de 

garantías existente em el presente caso, por lo que fue arbitraria y por tanto 

el Estado violo el artículo 7, incisos 1, 3 y 5 de La Convención Americana, 

em relación com el artículo 1.1 de La Convención79. 

 

Portanto, a contrario sensu, se tal garantia não pode ser suprimida do indivíduo nem 

mesmo em um “estado de exceção”, por óbvio, não poderá ser em patamares democráticos, de 

modo que tal previsão do TJRJ não passa pelo escrutínio da CADH. 

Falhou ainda o provimento do TJRJ ao prever a facultatividade da presença do 

Ministério Público e do defensor na audiência de custódia, conforme disposto no art. 6º, 

caput: “Aberta a audiência, o preso será ouvido a respeito das circunstâncias da prisão e suas 

condições pessoais, manifestando-se, em seguida, o Ministério Público e defesa, se presentes 

ao ato” (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2015).  

A audiência de custódia deve contar obrigatoriamente com a presença de todos os 

atores envolvidos na persecução criminal, isso porque cada um tem o seu papel no jogo 

processual, inclusive, a CIDH já atestou essa obrigatoriedade. 

A participação da defesa técnica do cidadão conduzido é imprescindível para fazer 

respeitar os seus próprios direitos, notadamente, o de permanecer em silêncio, de verificar a 

legalidade da prisão em flagrante, bem como a necessidade de sua manutenção, substituição 

ou a simples revogação, prestigiando-se, assim, a ampla defesa e o contraditório. 

Posteriormente à audiência, poderá impetrar habeas corpus em favor do assistido, 

caso verifique alguma inobservância do procedimento, que se transformou em coação ilegal, 

por exemplo. Parece óbvio que o debate sobre todos os aspectos relacionados à legalidade e a 

cautelaridade da prisão só é possível com a participação da defesa e, sua ausência no ato, é 

extremamente prejudicial ao acusado. 

                                                           
78 Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_275_esp.pdf. Acesso em: 15 jun. 2016. 
79Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso J. VS. Peru. Sentença de 27 de novembro de 2013. Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparación e costas. P. 48. Para ler a íntegra da sentença: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_275_esp.pdf. Acesso em: 10 jun. 2016. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_275_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_275_esp.pdf
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Por outro lado, a presença do Ministério Público também é fundamental, justamente 

por ser o titular da ação penal, é o órgão acusatório que deverá comprovar a existência dos 

requisitos para a conversão/decretação da prisão preventiva, sua necessidade/adequação ou 

pleitear a aplicação de outra medida cautelar. Com efeito, se o Ministério Público não estiver 

presente, o juiz não poderá decretar a prisão preventiva ou outra medida cautelar, por falta de 

requerimento da parte interessada (BADARÓ, 2014). Ademais, por ser desempenhar o 

controle externo da polícia, é de seu interesse a apuração de qualquer ilegalidade no auto de 

prisão em flagrante. 

Em suma: diferente da previsão normativa do TJRJ, a doutrina e a jurisprudência 

internacional entendem que deve ser garantida, obrigatoriamente, a participação simétrica e 

contraditória na audiência para o Ministério Público e a defesa. 

Vale lembrar que a Resolução do TJRJ foi editada antes da Resolução n. 213 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2015) e seria importante, para o aprimoramento da 

medida,a adequação de tais artigos, ora criticados, às diretrizes do CNJ -  que prevê o prazo 

de 24 horas para a apresentação do preso (art. 1º), rechaça a hipótese de não realização da 

audiência e não abre brecha para a ausência do Ministério Público e da defesa (art. 4º).  

Feitas tais considerações, não podemos deixar de mencionar a experiência positiva 

da audiência de custódia no Estado Fluminense, tendo a estatística oficial constatado que 

entre o período de 18 set. 2015 a 15 maio 2016, foram feitas 2.922 audiências e em 45.07% 

(1.317) dos casos, concedidas liberdades provisórias80. Tal resultado também pode ser 

consultado no anexo A da pesquisa. 

 

3.5.3.1 Nossas observações 

 

Para entender melhor a dinâmica da audiência e não ficarmos somente no plano 

teórico, realizou-se uma pesquisa empírica junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, a fim verificar a dinâmica procedimental da audiência de custódia e se, de fato, as 

suas finalidades estavam sendo observadas. 

Primeiramente, cumpra esclarecer que assistimos em torno de 25 audiência durante 3 

(três) dias, não sendo possível fazer generalizações sobre o sucesso ou o fracasso da 

                                                           
80Para consultar as estatísticas oficiais do CNJ: http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-

penal/audiencia-de-custodia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil. Acesso em:  1 jul. 2016. 

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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audiência, devendo as impressões aqui destacadas serem usadas como um panorama geral e 

não como regras rígidas81. 

As audiências de custódia são realizadas nas Centrais de Audiência de Custódia, 

instaladas no 9º andar do prédio principal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

e tem um bom espaço, com três salas de audiência, cartório, assim como salas para a 

Defensoria Pública e para o Ministério Público. É possível afirmar que o TJRJ está bastante 

avançado quanto à questão estrutural da audiência. 

O mesmo não se pode afirmar quanto à cultura institucional de parte da magistratura, 

que é avessa a audiência de custódia e não faz nenhuma questão de esconder tal 

posicionamento. Curiosamente, no primeiro dia em que fomos assistir às audiências, elas 

começaram com cerca de 2 horas de atraso – deveria começar às 14h e começaram por volta 

de 16 horas -, justamente porque o magistrado designado se recusou a realizá-las, tendo uma 

das coordenadoras do programa se disponibilizado para tanto.  

A partir daí, foi possível perceber que apesar de as audiências estarem marcadas para 

começar às 14 horas, na verdade, não tem um horário certo, pois existe uma rotina de atraso, 

principalmente por parte dos magistrados.  

Outro ponto criticável é a dinâmica das audiências. Aqui, observamos que o 

procedimento depende muito da postura do magistrado que está presidindo o ato e, muitas 

vezes, os parâmetros do art. 8º da Resolução nº 213 do CNJ (2015) não são respeitados. A 

constatação mais grave foi perceber que alguns magistrados ultrapassam o delineamento do 

referido artigo e as finalidades da audiência, fazendo verdadeiro interrogatório ao detido, em 

busca da confissão, sem existir, sequer uma acusação formalizada. 

Tirando os casos excepcionais, os juízes fazem perguntas de ordem pessoal ao detido 

(como por exemplo, qualificação completa, ocupação lícita, o endereço de sua residência, 

com quem reside, se é usuário de drogas, os seus antecedentes, se tem tatuagens (?) etc.), 

depois informa sobre o direito de permanecer em silêncio, indaga-o sobre as circunstâncias de 

sua prisão ou apreensão e se houve agressão policial82. 

A despeito da pouca importância que os envolvidos (inclusive, os defensores) dão 

aos relatos de agressão policial – na prática, poucos presos relatam a audiência, ver o anexo A 

                                                           
81Para uma análise mais apurada, consultar o recente relatório do Ministério da Justiça: “Implementação da 

audiência de custódia no Brasil: analise de experiências e recomendações de aprimoramento”. Disponível em: 

http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/politicas-2/alternativas-penais-1/arquivos/ 

implementacao-das-audiencias-de-custodia-no-brasil-analise-de-experiencias-e-recomendacoes-de-

aprimoramento-1.pdf/view. Acesso em: 1 jun. 2016. 
82Conforme destacado, tais questionamentos dependem do juiz que atua no caso, mas presenciamos situações em 

que o magistrado sequer perguntou sobre eventual agressão policial. 

http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/politicas-2/alternativas-penais-1/arquivos/%20implementacao-das-audiencias-de-custodia-no-brasil-analise-de-experiencias-e-recomendacoes-de-aprimoramento-1.pdf/view
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/politicas-2/alternativas-penais-1/arquivos/%20implementacao-das-audiencias-de-custodia-no-brasil-analise-de-experiencias-e-recomendacoes-de-aprimoramento-1.pdf/view
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/politicas-2/alternativas-penais-1/arquivos/%20implementacao-das-audiencias-de-custodia-no-brasil-analise-de-experiencias-e-recomendacoes-de-aprimoramento-1.pdf/view
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-, quando o preso informa alguma violência, é indagado se realizou o exame de corpo de 

delito e instaurado um procedimento próprio para a apuração. 

À exceção do momento em que o juiz faz perguntas diretas ao preso (às vezes, o 

próprio escrivão), todos os demais atos são dirigidos do juiz para os representantes do 

Ministério Público e da defesa, sendo quase um “monólogo”. Presenciamos casos mais graves 

em que o defensor, sequer realizou o pedido de liberdade provisória, pelo menos, oralmente. 

Ademais, chamaram-nos a atenção os seguintes fatos: i) dependendo do fluxo de 

presos durante o dia, o juiz, promotor e defensor se abstêm de fazer perguntas mais detalhadas 

acerca das circunstâncias da prisão; ii) o relato do preso é geralmente desvalorizado, 

principalmente se já não é primário e se encaixa no estereótipo do criminoso habitual83; iii) 

por não ter um prazo determinado, presenciamos casos em que detidos foram encaminhados 

para a realização da audiência de custódia até 4 dias depois da detenção, desrespeitando o art. 

1º da  resolução n. 213 do CNJ; iv) os presos são mantidos algemados indiscriminadamente, 

violando a súmula vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, sendo certo que não houve 

nenhum questionamento por parte da defesa e da acusação; v) a presença de policiais durante 

a realização da audiência de custódia é a regra, o que é vedado pelo art. 6º da resolução nº 

213/2015 do CNJ; vi) a gravidade abstrata do crime e a defesa da ordem pública, em especial 

quando se trata de roubo e tráfico de drogas, ainda são argumentos utilizados indistintamente 

para a decretação da prisão preventiva; vii) a concessão da liberdade provisória sempre é 

acompanhada das cautelares do art. 319, mormente o comparecimento periódico ao juízo e a 

proibição de ausentar-se da Comarca, independente da real necessidade das medidas, ferindo 

os art. 9º e 10 da Resolução n. 213/2015 do CNJ e viii) as audiências são realizadas 

coletivamente, quando o caso analisado tem mais de um réu84. 

                                                           
83 O exemplo dado por Orlando Zaccone se encaixa perfeitamente na maioria dos conduzidos à justiça criminal: 

“O estereótipo do bandido vai-se consumando na figura de um jovem negro, morador da favela, próximo do 

tráfico de drogas vestido com tênis, boné, cordões, portador de algum sinal de orgulho ou de poder e de 

nenhum sinal de resignação ao desolador cenário de miséria e fome que o circunda. (D’ELIA FILHO, 2007, p. 

21). 
84Sobre a necessidade de a audiência ser individual, disserta Alexandre Morais da Rosa: “A audiência de 

custódia é ato individual, feita para aferir, em cada condução, os requisitos de validade e, também, diante da 

intervenção do Ministério Público e do defensor/advogado, da necessidade, da adequação e da 

proporcionalidade de sua manutenção. Proporciona melhor qualidade e quantidade de informação capaz de 

tornar, tanto a decisão que decreta a preventiva, como a decisão que solta o agente, mais próxima da realidade 

e do impacto humano proporcionado pelo contato pessoal do conduzido. Logo, audiências coletivas, com 

diversos acusados em conjunto, violam a individualização do caso penal e devem ser anuladas. (MORAES DA 

ROSA, Alexandre. Quando o Juiz manipula a audiência de custódia. Disponível em: 

http://www.conjur.com.br/2016-jul-08/limite-penal-quando-juiz-manipula-audiencia-custodia. Acesso em: 9 

jul. 2016 

 

http://www.conjur.com.br/2016-jul-08/limite-penal-quando-juiz-manipula-audiencia-custodia
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Diante de tudo o que foi observado, percebemos que apesar da implementação da 

audiência de custódia ter sido um grande passo para a adequação da normatividade interna aos 

tratados internacionais, tem muito a evoluir ainda – resultados preliminares no anexo A -, pois 

de nada adianta termos formalmente uma legislação progressista, se na prática, seu conteúdo 

material é esvaziado. É lamentável perceber que todo esforço empreendido no projeto (e aqui 

me refiro desde o esforço orçamentário, a logística, aos grupos de trabalho que estão 

estudando o tema há tanto tempo), pode ser devastado dependendo da postura do magistrado 

que presidir o ato.  

 

3.6   O caso dos adolescentes em confronto com a lei: um paralelo entre a audiência 

de custódia e a audiência de apresentação 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069 (BRASIL, 1990), 

estabelece que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, os quais estão sujeitos às 

medidas socioeducativas (art. 104, caput, ECA), quando verificada a prática de um ato 

infracional. Ato infracional, por sua vez, é a conduta descrita como crime ou contravenção 

penal (art. 103, ECA, 1990), pelo Código Penal. 

Considerando, então, que o legislador valeu-se dos conceitos de crime e 

contravenção para definir o ato infracional, bem como as suas respectivas penas (crimes 

graves apenados com reclusão/ato infracional grave apenados com internação; crimes leves e 

as contravenções penais, com detenção e/ou multa e assim por diante), entendemos que o 

sistema prisional serve sempre de parâmetro ao sistema socioeducativo, quando compatível, 

devendo ser garantido aos menores, com muito mais razão, os mesmos direitos dados aos 

adultos. 

É por assim dizer: se foi determinada a implementação da audiência de custódia aos 

adultos, com mais urgência, deve ser garantida aos menores infratores, mas aqui, devem ser 

destacadas algumas nuances, haja vista as diversas previsões feitas pelo próprio ECA 

(BRASIL, 1990), sendo às principais: a) a necessidade de integração operacional de órgãos do 

Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, 

preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a 

adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional (art. 88, V); b) a necessidade de 

comunicação imediata da apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra 

recolhido à autoridade judicial (art. 107); c) o imediato o encaminhamento do adolescente à 

autoridade judicial, quando preso por ordem judicial (Art. 171), sem determinar qualquer tipo 



69 

 

 

de prazo; d) em caso de flagrante de ato infracional, o encaminhamento do adolescente ao 

Ministério Público, ainda na fase procedimental, para a realização da “oitiva informal” (art. 

175 e 179); e, e) a realização da audiência de apresentação, quando recebida à representação 

(Art. 184). 

Portanto, abordaremos o tema buscando dar à adequada interpretação aos artigos do 

referido Estatuto, partindo das regras norteadoras dos tratados e convenções internacionais de 

direitos humanos, notadamente a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, arts. 7.5 e 

8.1 (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 1969), Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos, art. 9.3 (ASSEMBLÉIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, 1966), 

conforme já vistos, a Convenção sobre os Direitos da Criança, art. 37 (BRASIL, 1990)85 , às 

Regras mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da 

Juventude - Regras de Beijing, arts. 7.1, 10.2 e 10.3 (ASSEMBLÉIA GERAL DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 1985), bem como a normativa interna que disciplina a audiência de custódia, 

traçando paralelos e as possíveis divergências entre as audiências. 

O primeiro ponto que merece destaque é a própria nomenclatura. Enquanto que para 

os adultos, consolidou-se na doutrina a utilização do nome “custódia”, no que diz respeito ao 

Estatuto dos Menores, usa-se a expressão “apresentação”.  

                                                           
85Art. 37. Os Estados Partes zelarão para que: a) nenhuma criança seja submetida a tortura nem a outros 

tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Não será imposta a pena de morte nem a prisão 

perpétua sem possibilidade de livramento por delitos cometidos por menores de dezoito anos de idade; b) 

nenhuma criança seja privada de sua liberdade de forma ilegal ou arbitrária. A detenção, a reclusão ou a prisão 

de uma criança será efetuada em conformidade com a lei e apenas como último recurso, e durante o mais breve 

período de tempo que for apropriado; c) toda criança privada da liberdade seja tratada com a humanidade e o 

respeito que merece a dignidade inerente à pessoa humana, e levando-se em consideração as necessidades de 

uma pessoa de sua idade. Em especial, toda criança privada de sua liberdade ficará separada dos adultos, a não 

ser que tal fato seja considerado contrário aos melhores interesses da criança, e terá direito a manter contato 

com sua família por meio de correspondência ou de visitas, salvo em circunstâncias excepcionais; d) toda 

criança privada de sua liberdade tenha direito a rápido acesso a assistência jurídica e a qualquer outra 

assistência adequada, bem como direito a impugnar a legalidade da privação de sua liberdade perante um 

tribunal ou outra autoridade competente, independente e imparcial e a uma rápida decisão a respeito de tal ação 
85

7. Direitos dos jovens. 7.1 Respeitar-se-ão as garantias processuais básicas em todas as etapas do processo, 

como a presunção de inocência, o direito de ser informado das acusações, o direito de não responder, o direito 

à assistência judiciária, o direito à presença dos pais ou tutores, o direito à confrontação com testemunhas e a 

interrogá-las e o direito de apelação ante uma autoridade superior. [...] 10. Primeiro contato. 10.1 Sempre que 

um jovem for apreendido, a apreensão será notificada imediatamente a seus pais ou tutor e, quando não for 

possível tal notificação imediata, será notificada aos pais ou tutor no mais breve prazo possível. 10.2 O juiz, 

funcionário ou organismo competentes examinarão sem demora a possibilidade de pôr o jovem em liberdade. 

10.3 Os contatos entre os órgãos encarregados de fazer cumprir a lei e o jovem infrator serão estabelecidos de 

modo a que seja respeitada a sua condição jurídica, promova-se o seu bem-estar e evite-se que sofra dano, 

resguardando-se devidamente as circunstâncias do caso. [...] 14. Autoridade competente para julgar. 14.1. Se o 

caso de um jovem Delinquente não foi objeto de um processo extrajudicial (previsto na regra 11.), é examinado 

pela autoridade competente (tribunal, comissão, conselho, etc.) de acordo com os princípios de um processo 

justo e equitativo. 14.2. O processo favorecerá os interesses do menor e será conduzido numa atmosfera de 

compreensão, que permita ao jovem participar e expressar-se livremente. 
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Ressaltou-se no começo do trabalho que seria usado o termo “custódia” para a 

audiência destinada aos adultos (já tivemos a oportunidade de tratar do assunto no ponto 

“conceito da audiência de custódia”86), ao passo que utilizaremos a segunda expressão para a 

audiência destinada aos menores; a uma, porque a expressão indica que a regra não será a 

conversão da prisão em flagrante delito em “custódia”87, expressão ainda mais compatível 

com o tratamento especial e prioritário conferido pelo art. 226 e seguintes da CFRB aos 

menores, a duas, porque é o termo utilizado pelo ECA (BRASIL, 1990), em seu art. 184: 

“oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do 

adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação, 

observado o disposto no art. 108 e parágrafo”. 

Apesar de fazermos a ambiciosa diferenciação entre os termos, pela própria 

especificidade que o tema reclama, há quem entenda que termos têm o mesmo significado88, 

outros entendem que a terminologia “custódia” também deve ser utilizada para a audiência 

dos menores e essa audiência não se confunde com a audiência de apresentação. É o que 

defende Caio Paiva (2015), veja-se: 

 

Outra hipótese de “audiência de apresentação”, e não de audiência de 

custódia, portanto, está prevista no art. 175 do ECA, que dispõe: “Em caso 

de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde logo, o 

adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia 

do auto de apreensão ou boletim de ocorrência”. Tal ato não se confunde 

com a audiência de custódia por duas razões: primeira, não é realizado na 

presença de autoridade judicial, mas perante o Ministério Público, e, 

segundo, a atividade do MP neste procedimento se revela incapaz de, 

sozinha, reparar qualquer tipo de ilegalidade na apreensão do adolescente ou 

fazer cessá-la ante sua desnecessidade, ou, ainda, de custodiar o adolescente 

vítima de eventual violência ou maus tratos, e isso porque, entendendo por 

arquivar o expediente ou conceder a remissão (art. 179, § único, incisos I e 

II, do ECA), o que acarretaria a liberação do adolescente, ainda assim tal ato 

ficaria condicionado à homologação judicial (art. 181 do ECA). 

Diversamente, pode-se encontrar alguma possibilidade de audiência de 

custódia no art. 171 do ECA, que dispõe que “O adolescente apreendido por 

força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade judicial”, 

ainda que parte da doutrina se empenhe em esvaziar a potencialidade desta 

norma. 

 

Concorda-se em grande parte com a exposição feita acima, no entanto, parece que o 

autor confundiu a “audiência de apresentação”, prevista somente no artigo 184 do ECA, com 

                                                           
86Ver subseção 3.1 - Conceito de Audiência de Custódia. 
87Audiência de custódia no Rio de Janeiro tem três aspectos preocupantes. Disponível em: http://www. 

conjur.com.br/2015-set-09/gustavo-badaro-audiencia-custodia-rj-pontos-preocupantes. Acesso em: 1 jul. 2016. 
88A título de exemplo, no julgamento da ADI 5.420/STF, que reclamava a inconstitucionalidade da audiência de 

custódia, o Ministro Luiz Fux utilizou a expressão “apresentação”, no lugar de “custódia”. 
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o encaminhamento do adolescente ao Ministério Público ainda na fase pré-processual, regra 

prevista nos arts. 175 e 179 do ECA, denominada de “oitiva informal feita pelo MP” 

(BRASIL, 1990). 

Em síntese, entendemos que a audiência destinada aos menores tem a mesma 

essência, base normativa e finalidades da audiência de custódia, sendo, ao fim e ao cabo, o 

mesmo instituto, mas utilizaremos a nomenclatura “apresentação” por uma questão prática, 

tendo em vista que é a terminologia utilizada amplamente no sistema socioeducativo, tanto é 

assim que a recente implementação pelo TJRJ utilizou o termo.  

Resta saber, portanto, em que momento a audiência ocorrerá, diante das diversas 

previsões feitas pelo ECA, que, a nosso ver, devem passar também por um controle de 

convencionalidade. Vejamos a cronologia dos artigos desde a apreensão do menor até a 

representação feita pelo Ministério Público.  

O adolescente apreendido por suposto flagrante de ato infracional será encaminhado 

à autoridade policial, para a lavratura do auto (art.172, do ECA). Em caso de esse ato 

infracional ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa deverá a 

autoridade adotar as providências do art. 173, quais sejam, lavrar o auto de apreensão, 

ouvindo as testemunhas e o adolescente (inciso I), apreender o produto e os instrumentos da 

infração (inciso II) e requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da 

materialidade e autoria da infração (inciso III) (BRASIL, 1990).  

Em seguida, a apreensão do adolescente e o local onde se encontra recolhido deverá 

ser imediatamente comunicada à autoridade judiciária competente e à família do apreendido 

(Art. 107, do ECA), examinando-se a possibilidade de liberação, mediante termo de 

compromisso e a responsabilidade de apresentação ao representante do Ministério Público, 

nos termos do art. 174 (MACIEL, 2013, p. 974). 

Não liberado o adolescente e na impossibilidade de sua apresentação imediata ao 

Ministério Público, diligenciará a autoridade policial ao seu encaminhamento a entidade de 

atendimento, que apresentará o jovem ao representante do Ministério Público, no prazo de 24 

horas, nos moldes do art. 175 e seus parágrafos do ECA, in verbis: 

 

Art. 175. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde 

logo, o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com 

cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. 

§ 1º Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial 

encaminhará o adolescente à entidade de atendimento, que fará a 

apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de vinte e 

quatro horas. 
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§ 2º Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a 

apresentação far-se-á pela autoridade policial. À falta de repartição policial 

especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência 

separada da destinada a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, 

exceder o prazo referido no parágrafo anterior (BRASIL,1990). 

 

Antes de prosseguir, uma observação. Em que pese à boa intenção do legislador na 

redação deste artigo, na prática, o que acontecia era o seguinte: i) os jovens eram 

encaminhados da delegacia diretamente ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas 

(DEGASE), ou seja, eram institucionalizados pelo sistema, sem qualquer análise judicial 

sobre a sua prisão, trazendo o prejuízo imediato ao jovem apreendido e superlotando ainda 

mais as unidades de internação provisória; ii) mesmo se imaginássemos que tudo ocorreu 

conforme o estabelecido pelo artigo, será que o Ministério Público é o órgão competente para 

realizar a oitiva do menor logo depois de sua apreensão, de acordo com os parâmetros 

trazidos pelos tratados internacionais? Pensamos que não, senão a tratativa dada aos menores, 

que deve ser mais benéfica, é mais prejudicial em comparação aos adultos, haja vista ele tem 

o primeiro contato com o órgão acusador, enquanto que os adultos têm a dialética da 

audiência de custódia à sua espera, respeitada a ampla defesa e o contraditório.  

Tentando corrigir toda essa situação, foi mais ou menos o que fez o Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) ao instituir o NAAP (Núcleo de Audiência de Apresentação), 

como veremos no próximo tópico. 

Portanto, a audiência de apresentação ou de custódia (para os que preferem), deve 

ocorrer nesse momento. É o que está sendo feito no Rio de Janeiro desde o dia 1º de jun. deste 

ano, sendo o ato presidido pela autoridade judicial e com a presença da defesa, mesmo que a 

prática da oitiva informal ainda aconteça, mas agora, precedida de uma entrevista feita pelo 

Defensor, não podendo se negar o enorme avanço na matéria. 

Voltando ao ECA, estabelece o art. 179, caput, que o promotor de justiça deverá 

ouvir informalmente o adolescente. Sobre as providências a serem adotadas pelo membro do 

Ministério Público, destaca Bianca Mota de Moraes e Helane Vieira Ramos: 

Caberá ao promotor de justiça, na forma do art. 179, caput, do ECA, ouvir 

informalmente o adolescente, indagando acerca dos fatos, do seu grau de 

comprometimento com a prática de atos infracionais, do cumprimento de 

medidas anteriormente impostas, do seu histórico familiar e social, com 

detalhes sobre o endereço da família, o grau de escolaridade, suas atividades 

profissionais, locais onde possa ser futuramente encontrado, dentre outras 

informações que considerar indispensáveis para avaliar qual (is) a(s) 

providência(s) à sua ressocialização (MACIEL, 2013, p. 977). 
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Igualmente, aqui, é necessário fazer comparações com o Código de Processo Penal e 

ressalvas. Veja-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente inovou e outorgou poderes de 

instrução ao órgão do Ministério Público, determinando que o próprio órgão ministerial 

proceda à oitiva do adolescente autor de ato infracional, seus pais ou responsável, vítima e 

testemunhas. Uma ressalva: ainda que a ideia do ECA fosse conferir poderes ao Ministério 

Público para tutelar direitos individuais, difusos e coletivos, relativos à infância e à 

adolescência, em observância dos comandos constitucionais insculpidos nos art. 127 e 129; 

inciso III da CF, na verdade, não é isso o que acontece, justamente pelo poder de instrução do 

Parquet.  

Ora, se o ECA delegou funções de instrução ao Ministério Público, semelhantes à do 

delegado de polícia no inquérito policial, mais um motivo para que a audiência ocorra nesse 

momento, com a imprescindível atuação da defesa, que certamente freará os ímpetos da 

acusação. Do contrário, tem-se que o Ministério Público poderá tornar robusta sua 

representação, até mesmo extraindo a confissão do menor, sem ser garantido seu acesso às 

garantias da defesa. 

Por certo, não são esses os objetivos do ECA e de toda a normativa internacional que 

prevê a audiência de custódia, como direito de toda pessoa presa, portanto, deve o referido 

artigo passar por “um controle de convencionalidade, extraindo-se deles uma interpretação 

que possibilite a máxima efetividade dos direitos humanos” (PAIVA, 2015), a interpretação 

pro homine dos direitos humanos. 

Ressalte-se que o único ponto positivo da oitiva informal é a possibilidade de o 

membro do Parquet promover o arquivamento dos autos ou conceder a remissão ao menor 

(art. 180, I e II do ECA). Mesmo assim, em ambas as hipóteses, a presença da defesa não 

atrapalha, só torna ato mais igualitário. Aliás, pensamos que nenhum desses dispositivos 

excluem a possibilidade de antecipação da audiência de apresentação, já que todas as 

providencias a que alude o art. 180  do ECA89 podem ser tomadas depois do ato, como já 

ocorre com a audiência de custódia. Em sentido semelhante, sustenta Raphael Melo (2016, p. 

207): 

Reforçando nossa posição, o art. 1º, caput, da Resolução 213, ao dispor 

sobre a garantia de apresentação, usa as expressões “toda pessoa”, e 

                                                           
89

Art. 180. Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o representante do Ministério Público poderá: 

I - promover o arquivamento dos autos;  

II - conceder a remissão;  

III - representar à autoridade judiciária para aplicação de medida sócio-educativa. (BRASIL, 1990) 
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“independentemente da motivação ou natureza do ato”. Além disso, o 

mesmo art. 1º e o art. 8º, V, da regulamentação mencionam “prisão ou 

apreensão”, sendo o termo apreensão empregado em vários dispositivos do 

ECA e, tradicionalmente em nosso Direito, para designar a privação de 

liberdade do adolescente infrator, parecendo ser este o alcance da norma 

regulamentar. 

 

Deve então o menor apreendido ser encaminhado da delegacia de polícia 

especializada diretamente ao Núcleo de Atendimento Integrado (NAI) - no Rio de Janeiro, 

denominou-se NAAP -, conforme previsto no art. 88, V do ECA, para que lá, no prazo de 24 

horas, com a presença do Ministério Público, defesa e da autoridade judicial, possa ser 

analisada a legalidade do flagrante, a ocorrência de maus-tratos ou tortura pela polícia e a 

possibilidade de  liberação ou a necessidade de internação provisória. 

Dessa forma, independente da nomenclatura utilizada, é notório que a essência do 

ato, seja para maiores ou menores, é a mesma. Tentando se ajustar ao novo regramento de 

apresentação dos menores, foi que os atores do sistema socioeducativo fluminense - Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), Defensoria Geral do Estado do Rio de Janeiro 

(DPGE), Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Diretório Geral de Ações 

Socioeducativas (DEGASE), Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e Município do Rio de 

Janeiro) - após diversas reuniões de trabalho, implementaram o NAAP, que funciona desde 1º 

jun. 2016. 

Feitas tais observações, cumpre consignar que o Núcleo garante a apresentação 

imediata do adolescente ao Ministério Público, na forma do art. 179 da Lei n. 8069 (BRASIL, 

1990) e ao Juiz da Vara da Infância e Juventude, para realização da audiência de 

apresentação, que contará também com a presença da defesa, a fim de que se adote uma das 

providências previstas no art. 184 do ECA. Ainda que diferente dos termos defendidos por 

nós acima, já que a criticada oitiva informal é parte integrante do projeto, importante 

reconhecer o grande passo que foi dado rumo à efetivação dos direitos dos menores 

apreendidos (BRASIL, 1990). 

Isso porque, com a sua instalação, o adolescente é encaminhado da Delegacia de 

Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) para o fórum, prática que não era observada até 

pouco tempo atrás. Pelo formato antigo, o menor era levado da Delegacia diretamente para 

uma unidade de internação provisória do DEGASE (a partir de então, já tinha contato com os 

demais menores apreendidos e todas as consequências negativas de ser institucionalizado em 

uma unidade superlotada), permanecendo por alguns dias, para só depois ser encaminhado ao 

Ministério Público e ao Juiz competente. 
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Veja-se que o adolescente era mantido sob a custódia do DEGASE sem nem mesmo 

existir um provimento jurisdicional ratificando ou não a prisão em flagrante, prática que vai 

de encontro com toda a normativa internacional de proteção de direitos humanos e que se 

tornou insustentável depois da implementação da audiência de custódio pelo país. 

 

3.6.1 Impressões iniciais 

 

Conforme feito na audiência de custódia e descritos anteriormente, para termos uma 

melhor compreensão sobre o funcionamento do NAAP, fomos ao Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro verificar toda a estrutura do Núcleo e o trabalho ali desenvolvido, 

bem como a dinâmica procedimental da audiência de apresentação. 

Para não tornar a exposição repetitiva, remetemos o leitor ao tópico 3.5.3.1, 

destacando-se que as breves considerações aqui levantadas não tem o caráter de fazer 

generalizações sobre o trabalho desenvolvido no Núcleo, até porque está em fase inaugural – 

existe há pouco mais de um mês – e o número de audiências assistidas – em torno de 15 

audiências assistidas durante três dias – não traria o rigor científico exigido para isso. 

Esclarece-se então, que nos fomos ao NAAP mais a título de curiosidade, para dedicarmos 

algumas linhas da monografia ao tema.  

O Núcleo de Audiência de Apresentação (NAAP) está funcionando na sede do 

“plantão judiciário” (forúm central) e tem ótima estrutura física e pessoal, contando com a 

participação de uma equipe de assistentes sociais, psicólogos e Comissários de Justiça tanto 

da Vara da Infância e Juventude da Capital, quanto da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Pessoal. Esses profissionais atuam antes e depois da audiência de 

apresentação, através da localização da família do menor, a realização de estudos técnicos e 

na orientação do menor e dos familiares acerca de todo o procedimento judicial. A 

complexidade do trabalho desenvolvido por esses profissionais foi observada nas audiências, 

especialmente quanto ao esforço empreendido em localizar os responsáveis pelos menores, 

que na maioria das vezes, estavam presentes nas audiências. 

As audiências, propriamente ditas, começam em torno de 14 horas e não costumam 

atrasar, justamente porque há um juiz fixo para o ato, sendo um ponto de divergência com a 

audiência de custódia. Quanto à dinâmica procedimental, as audiências em muito se 

assemelham: o juiz faz perguntas de ordem pessoal ao adolescente (como por exemplo, nome, 

idade, se é estudante, se tem residência fixa e com quem mora, se já tem passagem etc.), 

depois da entrevista, informa sobre o direito de permanecer em silêncio, indagando-o sobre as 
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circunstâncias da apreensão e se sofreu alguma agressão policial. Em nenhuma das audiências 

que assistimos foram relatadas agressões. 

Depois que o juiz faz as perguntas de ordem pessoal ao menor e verificada a 

legalidade do flagrante, dirige-se ao membro do Ministério Público e da defesa, a fim de que 

sejam formulados os pedidos de internação provisória ou a liberação do menor até a audiência 

de continuação (art. 186, §4º, do ECA, 1990). Em seguida, decide pela decretação ou 

manutenção da internação provisória.  Foi possível perceber, então, o papel central do juiz na 

audiência, sendo outro ponto de convergência com a audiência de custódia. 

Apesar de termos saído com boas impressões da audiência, presenciamos algumas 

situações que nos chamou a atenção, como, por exemplo, postura mais incisiva do magistrado 

para com o menor, indagando-lhe sobre sua versão dos fatos de forma intimidatória; de 

menores com segunda passagem por prática de ato análogo ao furto e ao tráfico de drogas 

tendo a internação provisória decretada – esses dados podem ser constatados no Anexo B -, 

medida que se mostra totalmente desproporcional. Nestes casos, tanto a defesa, quanto a 

acusação tiveram posturas passivas, quando se espera, na verdade, a luta pela proteção do 

menor apreendido. 

Igualmente à audiência de custódia, percebe-se que a instalação do Núcleo foi um 

grande avanço, mas se as mentalidades de nossos operados não mudarem, a superlotação e as 

internações desnecessárias dos menores continuarão. De nada, portanto, adiantará os esforços 

tardios, que estão colocando o processo penal brasileiro (sentido lato) em conformidade com a 

Proteção Internacional dos Direitos Humanos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme as reflexões apresentadas, este trabalho evidenciou a necessidade de 

limitação do poder punitivo do estado, a partir da recente e ainda inaugural implementação da 

audiência de custódia, tema que está há alguns anos no centro do debate legislativo e tem sido 

uma das principais apostas da dogmática processual penal, para fazer frente aos elevados 

números do sistema carcerário brasileiro, em especial, o de presos provisórios, que compõem 

em torno de 40% da população carcerária. 

A pena de prisão deve ser sempre excepcional, ainda mais quando decretada em 

caráter provisório e sobre essa necessidade, procurou-se desenvolver um estudo baseado nos 

direitos e garantia de toda pessoa presa e previstos nos tratados internacionais de direitos 

humanos, notadamente no Pacto de San José da Costa Rica (Convenção Americana de 

Direitos Humanos) e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis, a fim de adequar o 

tratamento interno até então dado à matéria, através do controle de convencionalidade. 

O estudo partiu da análise da prisão em flagrante desde o seu conceito, passando 

pelas espécies legalmente previstas no art. 302, do CPP (BRASIL, 1941), as situações 

especiais criadas pela doutrina e os seus desdobramentos, os aspectos formais do auto de 

prisão em flagrante e da decisão que a recebe, com a atual normativa do código de processo 

penal. Nesse ponto, colacionaram-se alguns julgados dos tribunais superiores, para uma 

melhor análise da jurisprudência sobre o tema. Demonstrou-se ainda que a prisão em flagrante 

tem o caráter pré-cautelar e o objetivo precípuo de cessar o ato criminoso, devendo ser 

homologada ou relaxada pela autoridade judicial competente o quanto antes possível. 

Já abordando o tema central do trabalho, buscou-se em um segundo momento tratar 

dos principais pontos atinentes à audiência de custódia, quais sejam, o seu conceito, 

finalidades, principais características e desdobramentos, destacando os principais pontos 

dentre os diversos apresentados pela doutrina, como a correta interpretação a ser dada às 

expressões “sem demora”, “juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções 

judiciais”, quais as funções do juiz e às consequências da não realização da audiência -, assim 

como às suas previsões normativas. Aqui, dividiu-se a normativa em dois grandes planos, o 

internacional e a interna.  

No plano internacional, a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos foram abordados individualmente, haja vista à 

especificidade com que tratam do tema e a longínqua ratificação feita pela Brasil, tendo o 

Brasil internalizado os referidos tratados através do Decreto Executivo nº 678 (BRASIL, 
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1992) e pelo Decreto nº 592 (BRASIL, 1992), respectivamente. Destacou-se então a 

convencionalidade dos tratados internacionais de direitos humanos e a necessária adequação 

do processo penal a esses tratados.  

No plano interno, ressaltou-se a inexistência de previsão legislativa, bem como a 

importância de sua regulamentação, já que a ratificação pela legislação nacional confere um 

caráter de coercitividade às normas internacionais, bem como as interpreta, ajustando suas 

expressões abertas à realidade social brasileira. Ressaltou-se a importância do Projeto de Lei 

nº 554 (BRASIL, 2011), em trâmite no Senado Federal, objetivando a regulamentação interna 

da audiência de custódia através da alteração do artigo 306 do atual CPP e se analisou 

brevemente o trâmite junto àquela Casa, proposta que já vem se arrastando desde 2009 em 

outro PLS. 

Da mesma forma, citou-se o pioneirismo do CNJ ao disciplinar a matéria, 

primeiramente, em um projeto feito em parceira com o TJSP e com o Ministério da Justiça e 

que já alcança todos os tribunais brasileiros, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito 

federal e, depois, com a necessidade de uniformização do tema, através da Resolução nº 213 

do CNJ. O enfoque nessa parte do trabalho foi dado a Resolução TJ/OE/RJ nº 29/2015, que 

pecou em tratar de diversos conceitos atinentes à audiência, inclusive, em desacordo com o 

provimento nacional. 

Um dos principais resultados da pesquisa foi a pesquisa empírica realizada junto ao 

TJRJ, ocasião em que foi possível constatar como está ocorrendo à audiência de custódia na 

prática, desde a sua estrutura física, de pessoal, até a dinâmica procedimental da audiência. 

Pôde ser constatado que a audiência é uma prática imprescindível para um processo penal 

mais democrático, já demonstrando em números os resultados positivos e quase que imediatos 

de sua implementação, mas que ainda (e sempre) esbarra em muitos obstáculos. 

No último ponto, buscou-se traçar semelhanças e divergências entre a audiência de 

custódia, destinada a adultos, e a audiência de apresentação, que é assim chamada pelo ECA e 

destinada aos adolescentes em conflito com a lei. Quanto à audiência de apresentação, a 

pesquisa ficou prejudicada pela falta de tempo hábil para a reflexão e a busca de material 

sobre o tema, tanto é assim que o título inicial proposto ao trabalho foi alterado de “audiência 

de custódia e de apresentação: possibilidades e obstáculos para o necessário controle 

jurisdicional da prisão em flagrante” para “audiência de custódia: possibilidades e obstáculos 

para o necessário controle jurisdicional da prisão em flagrante”. 

De qualquer forma, não se deixou de reservar um ponto para o estudo da temática, 

tratando da audiência de apresentação, que se concretizou através da criação do NAAP 
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(Núcleo de audiência de apresentação). A pesquisa suscitou novos estudos, uma vez que a 

matéria é pouco tratada pela doutrina e os artigos do ECA que a disciplinam, a nosso ver, 

também devem passar por um controle de convencionalidade, a fim de se adequar à normativa 

internacional.  
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ANEXO A 
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ANEXO B 

RESULTADOS PRELIMINARES DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO 

(PRIMEIRO MÊS) 
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