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RESUMO 

 

 

O presente trabalho consiste na apresentação das audiências de custódia, expor o seu real 

conceito, finalidades, previsão normativa e disposição em tratados internacionais sobre direitos 

humanos. Abordam-se os desafios e problemas estruturais enfrentados nas tentativas de 

implantar o instituto em território nacional, e a justificativa como possível solução para a 

superlotação carcerária. É demonstrado também como é o funcionamento no direito comparado. 

Ao longo desta obra, traça-se um paralelo entre as correntes defendidas por juristas pró e contra 

a realização das audiências de custódia. Exibe-se ainda, relatórios que demonstram os reflexos, 

no Brasil, após a implantação do instituto. A partir dos fatos delimitados, realiza-se uma análise 

prática acerca da sua aplicabilidade e finalidades dentro da justiça criminal brasileira, e 

constitucionalidade normativa. Ao final, remetem-se as questões retratadas no texto, 

posicionando-se de maneira crítica à tais questionamentos, apontando as posturas entendidas 

com as mais razoáveis e ostentando as soluções consideradas mais plausíveis. 

 

Palavras-chave: Audiência de custódia. Prisão em preventiva. Tratados internacionais. 

Direitos humanos. Maus-tratos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

   

 

ABSTRACT 

 

 

The present work consists in the presentation of the custody hearings, to expose its real concept, 

purposes and normative forecast in the internal rights and in the international treaties on human 

rights. The challenges and structural problems faced in the attempts to implant the institute in 

the national territory are discussed. It's also demonstrated how it works in comparative law. In 

this study, a parallel is drawn between the currents defended by jurists pro and against the 

achievement of custody hearings. It's also shown, the reflexes in Brazil, after the implantation 

of the institute. Based on the delimited facts, it's made a practical analysis about its applicability 

and purposes within the Brazilian criminal justice, and its normative constitutionality. At the 

end, the issues portrayed in the text are referred to, positioning itself critically to such questions, 

pointing out the most reasonable postures and showing the most plausible solutions. 

 

Keywords: Custody hearing. Preventive imprisonment. International treaties. Human rights. 

Mistreatment. 
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INTRODUÇÃO  

 

As audiências de custódia consistem na rápida apresentação do indivíduo preso em 

flagrante a um juiz, ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judicias, para 

que seja analisada a legalidade e necessidade da prisão, e ainda, verificar se ocorreram 

maus-tratos, tortura ou violência para com o preso no ato da prisão.   

Tal instituto visa tutelar os direitos fundamentais do preso, e garantir que os mesmos 

não serão violados no momento da prisão. 

As audiências são realizadas na presença do preso, Ministério Público, defesa 

técnica e magistrado. Como resultado prático, a audiência poderá ter como decisão, a 

conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva; relaxamento da prisão, caso esta 

seja ilegal; a liberdade provisória ou aplicação de outras medidas cautelares diversas da 

prisão, caso fique entendido a desnecessidade em manter o réu encarcerado. 

Diversos tratados internacionais sobre direitos humanos dispõem sobre as 

audiências de custódia, dentre eles a Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, 

amplamente conhecida como Pacto de San Jose da Costa Rica. Dentre os tratados, dos quais 

o Brasil é signatário, esse é o que mais vincula-o, e foi ratificado em 1992. 

Entretanto, somente no ano de 2015, o tema ganhou destaque, diante da necessidade 

de adequação do ordenamento processual penal brasileiro às normas constantes nos tratados 

internacionais ratificados pelo brasil. 

Desta forma, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Resolução Nº 

213/2015, e determinou que as audiências de custódia deveriam ser implantadas em todo 

território nacional. 

O mundo jurídico foi um tanto quanto abalado com essa decisão, fato este que gerou 

diversas manifestações doutrinárias e jurisprudenciais, com os mais variados 

entendimentos.  

A contemporaneidade do assunto, que apesar de ter sido previsto no Pacto de San 

Jose da Costa Rica há quase 50 anos, e ratificado no Brasil há mais de 20 anos, somente 

em 2015 foi determinada sua implantação no processo penal brasileiro, desta forma, muitos 

questionamentos, dúvidas e incertezas surgiram quanto a sua aplicabilidade. 

Ao longo deste trabalho, serão abordados os principais questionamentos sobre o 

tema, posições jurisprudenciais, análises sobre a aplicação do instituto no direito 

comparado e as experiências registradas pelo Brasil nos dois primeiros anos de aplicação. 
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Primeiramente, será definido o conceito da audiência de custódia, a previsão 

normativa, o contexto histórico e a internalização dos tratados internacionais que preveem 

a audiência de custódia ao direito interno brasileiro. 

Em um segundo momento, será abordado sobre as questões inerentes a 

implementação do instituto no Brasil, a fase inicial constituída pelo Projeto Audiência de 

Custódia, de autoria do CNJ, e em que consiste a proposta de funcionamento. Avançando 

assim, para a Resolução Nº 213/2015, editada também pelo CNJ, na qual determina sua 

implementação e uniformiza a normas de implantação, bem como, as ações propostas que 

questionaram a constitucionalidade dessa medida, e os projetos de lei, em tramitação, que 

pretendem normatizar as audiências de custódia dentro do ordenamento jurídico brasileiro. 

Aborda-se ainda, os debates acerca da subjetividade contida no termo "sem 

demora", explícita nos tratados internacionais, e quem seria a outra autoridade autorizada 

por lei a exercer funções judiciais, diferente do magistrado, e a competência necessária para 

configurar a figura judicial a quem o preso deve ser apresentado, como dispõem os tratados. 

Demonstra-se também, a aplicação no direito comparado, a experiência de outras 

nações ao realizarem a audiência de custódia, em especial o caso chileno. 

Posteriormente, é analisada a realidade brasileira a partir da determinação de 

realizarem as audiências de custódia, mais especificamente sobre os estados do Rio de 

Janeiro e São Paulo. Versa-se a respeito do complexo sistema punitivo, os problemas 

encontrados pelo Brasil nas tentativas de adequar-se as normas internacionais de direitos 

humanos, o funcionamento prático das audiências perante a teoria imposta, e ainda, a 

apresentação dos resultados obtidos nos dois primeiros anos do aludido instituto em solo 

brasileiro. 

Ao final, pretende-se elucidar os questionamentos elencados, apreciar criticamente 

os fatos narrados e expor possíveis soluções aos impasses enfrentados. 

As verificações constantes na presente obra foram advindas de posicionamentos 

defendidos em estudos de conceituados juristas de notório destaque nacional e 

internacional, representantes de diversas áreas jurídicas, como juízes, desembargadores, 

membros do Ministério Público, defensores públicos, delegados, advogados e demais 

profissionais da área. 

Este trabalho possui o designío de analisar de forma crítica as proposições acerca 

do tema e debater sobre a aplicabilidade e inconstitucionalidade das audiências de custódia 

perante o ordenamento jurídico processual penal interno, no âmbito brasileiro. 
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1 AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 

 

1.1 Conceito e previsão normativa  

 

A audiência custódia consiste na apresentação, daquele detido em flagrante delito, 

sem demora, à uma autoridade judiciária, que na presença do Ministério Público e da defesa 

técnica do acusado (que poderá ser constituída por um advogado contratado pela parte, ou 

caso esta não possua meios para tal, será representado pela Defensoria Pública ou outro 

defensor designado por ordem judicial), verificará a legalidade da prisão, sua necessidade 

e se houve abuso policial, agressão ou tortura durante o processo detenção.   

Após a verificação de tais elementos, a autoridade judicial designada para presidir 

a audiência, decidirá de acordo com as medidas previstas no art. 310 do Código de Processo 

Penal, pelo relaxamento da prisão (caso essa tenha se dado de forma ilegal), pela concessão 

da liberdade (se assim entender ser cabível), pela conversão da prisão em flagrante em 

prisão preventiva, ou pela aplicação de outras medidas cautelares (que se mostrem mais 

adequadas ao caso), disposta no art. 319 do CPP. 

O procedimento em análise encontra-se previsto em diversas Convenções, Pactos e 

Tratados Internacionais de Direitos Humanos, visto que a liberdade do indivíduo, bem 

como sua integridade pessoal, são os direitos que buscam ser profusamente tutelados.  

Ainda assim, a audiência de custódia funciona como meio fiscalizatório dos atos 

Estatais durante o processo de prisão em flagrante. 

Conforme bem ressalta Caio Paiva, em sua obra “Audiência de Custódia e o 

Processo Penal Brasileiro”1, o termo “audiência de custódia” não foi adotado nos demais 

países que aplicam tal prática. No Direito Comparado, utilizam-se as denominações de 

“audiência de garantia” e “audiência de apresentação”.  Entretanto, no meio jurídico 

brasileiro, assim como na mídia, a designação “audiência de custódia” teve ampla adesão.  

É possível enumerar os seguintes acordos internacionais que preveem a aplicação 

do referido instituto: a Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH); o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP); a Convenção Europeia de Direitos 

Humanos (CEDH); e a Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de 

Pessoas2.  

                                                 
1 PAIVA, Caio. Audiência de Custódia e o Processo Penal Brasileiro. 2. ed. ver. e ampl. Florianópolis: Empório 

do Direito, 2017, p. 41.  
2 Idem. p. 42.  
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A Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), popularmente conhecida 

como Pacto de San Jose da Costa Rica (1969), prevê a audiência de custódia no seu artigo 

7, nº 5, artigo este que trata do Direito à Liberdade Pessoal. 

  

Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um 

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

direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem 

prejuízo de que prossiga o processo.  Sua liberdade pode ser condicionada a garantias 

que assegurem o seu comparecimento em juízo3. (Grifo nosso) 

  

Assim como, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP), proposto 

em 1966, prevê no artigo 9, nº 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 

sentença4. (Grifo nosso) 

  

Desta forma, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), alterada em 

1971, determina no artigo 5, nº 3 que  

  

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

c), do presente artigo deve ser apresentada imediatamente a um juiz ou outro 

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

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

em liberdade pode estar condicionada a uma garantia que assegure a comparência do 

interessado em juízo5. (Grifo nosso) 

  

E também, a Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de 

Pessoas (1994), recentemente promulgada no Brasil através do Decreto nº. 8.766/2016³,  

dispõe em seu artigo XI  

                                                 
3 COSTA RICA. Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), de 22 de novembro de 1969. Pacto de San 

Jose da Costa Rica. San Jose da Costa Rica, 1969. Disponível em: 

<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 13 maio 2017.  
4 ESTADOS UNIDOS DA AMERICA. Resolução n. 2.200 A (XXI), de 16 de dezembro de 1966. Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP). Nova York, 1966. Disponível em: 

<https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20Direitos%20Civis%20e%20Pol%C

3%ADticos.pdf>. Acesso em: 13 maio 2017. 
5 ITALIA. Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), de 04 de dezembro de 1950. Convenção para a 

Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais. Roma, 1950. Disponível em: 

<http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf>. Acesso em: 13 maio 2017. 
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Toda pessoa privada de liberdade deve ser mantida em lugares de detenção 

oficialmente reconhecidos e apresentada, sem demora e de acordo com a 

legislação interna respectiva, à autoridade judiciária competente.  

Os Estados Partes estabelecerão e manterão registros oficiais atualizados sobre seus 

detidos e, de conformidade com sua legislação interna, os colocarão à disposição dos 

familiares dos detidos, bem como dos juízes, advogados, qualquer pessoa com 

interesse legítimo e outras autoridades6. (Grifo nosso) 

  

Ressalta-se que, dentre os Tratados apresentados, o Brasil é signatário da 

Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), sendo este, portanto, aquele que 

mais vincula o Estado brasileiro a cumprir suas regras, ou seja, neste caso, determina a 

implantação da audiência de custódia. 

 

1.2 Contexto histórico e a internalização dos tratados internacionais  

  

Considerando que a Convenção Americana de Direitos Humanos, é o Tratado 

Internacional mais relevante, que determina que o Brasil implemente a audiência de 

custódia, faz-se necessário uma análise mais detalhada sobre tal acordo. 

O Pacto de San Jose da Costa Rica, foi assinado em 22 de novembro de 1969, em 

San José, na Costa Rica, durante a Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos 

Humanos, entre os países latinos americanos. 

O acordo teve como finalidade, estabelecer entre seus países membros, a liberdade 

pessoal e justiça social, garantindo os direitos humanos essenciais dos indivíduos, 

independentemente do seu país de origem ou residência.  

  

O Pacto baseia-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que compreende o 

ideal do ser humano livre, isento do temor e da miséria e sob condições que lhe 

permitam gozar dos seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como dos seus 

direitos civis e políticos7. 

 

Em meados da década de 60, período em que ocorreu a Convenção Americana de 

Direitos Humanos, os países Latino Americanos apresentavam um cenário político com 

                                                 
6 BRASIL. Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, de 09 de junho de 1994. Convenção 

Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas. Belém do Pará, 1994. Disponível em: 

<https://www.oas.org/pt/cidh/mandato/Basicos/desaparicion.pdf>. Acesso em: 13 maio 2017.  
7 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). Pacto de San José da Costa Rica sobre direitos humanos completa 

40 anos. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=116380>. Acesso 

em: 13 maio 2017. 
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fortes tendências ditatoriais, a golpes de Estado, tanto é que, o Brasil, em 1969, vivia uma 

severa ditadura militar8. 

Desta forma, o Pacto de San Jose surgiu como meio de resguardar, garantir os 

direitos fundamentais dos indivíduos, de forma que os mesmos não fossem (ainda mais) 

violados diante de uma possível ditadura. 

 

O documento é composto por 81 artigos, incluindo as disposições transitórias, que 

estabelecem os direitos fundamentais da pessoa humana, como o direito à vida, à 

liberdade, à dignidade, à integridade pessoal e moral, à educação, entre outros. A 

convenção proíbe a escravidão e a servidão humana, trata das garantias judiciais, da 

liberdade de consciência e religião, de pensamento e expressão, bem como da 

liberdade de associação e da proteção a família9. 

 

Entretanto, o Brasil somente ratificou o supracitado acordo internacional no ano de 

1992, durante o governo Collor, pelo então Vice-Presidente Itamar Franco, que na época, 

ocupava interinamente o cargo de Presidente da República10, através do Decreto 678/9211.  

No momento em que foi promulgada a CADH no Brasil, não havia previsão 

normativa na Constituição Federal de 1988, que disciplinasse acerca da inserção no 

ordenamento jurídico brasileiro das normas advindas de tratados internacionais.  

O texto constitucional, limitava-se apenas a dizer que, as normas que versassem 

sobre garantias fundamentais, presentes em tratados internacionais nos quais o Brasil fosse 

signatário, deveriam ser respeitadas, consoante o art. 5º, § 2º da CF/1988: “§ 2º Os direitos 

e garantias expressos nesta 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”12. 

                                                 
8 O Des. Nildson Araujo da Cruz, durante um evento na EMERJ, relembra como era o período político na América 

Latina durante a Convenção que deu origem ao Pacto de San José da Costa Rica. CRUZ, Nildson Araujo Da. 

Fórum Permanente de Especialização e Atualização nas Áreas do Direito e do Processo Penal. Audiência de 

Custódia. Rio de Janeiro: Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ), 2015. Disponível em: 

<http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/eventosgravados/2015/audiencia-de-custodia/audiencia-de-custodia.html>. 

Acesso em: 30 abr. 2017. 
9 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), op. cit. 
10 BIBLIOTECA DA PRESIDÊNCIA. EX – Presidentes: Itamar Fanco. Disponível em: 

<http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/itamar-franco/nome-do-presidente>.  

Acesso em: 17 maio 2017 
11 BRASIL. Decreto Nº 678, de 6 de Novembro de 1992. Promulga a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Brasília, 1992. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm>. Acesso em: 17 maio 2017. 
12 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Brasília, 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 17 

maio 2017. 
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Em 2004, foi promulgada a Emenda Constitucional n. 45 (Reforma do Judiciário), 

cuja uma das inovações, foi o acréscimo do §3º ao art. 5º da CF/88, no qual disciplina que, 

os tratados e convenções internacionais que versarem sobre direitos humanos serão 

equiparados às normas constitucionais, e deverão ser aprovados em dois turnos, na Câmara 

dos Deputados e no Senado Federal, por pelo menos três quintos dos votos dos respectivos 

membros13. 

 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 

votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Atos aprovados na forma deste 

parágrafo)14. 

 

Diante do fato de que o PSJCR foi ratificado no Brasil após a Constituição de 1988 

e antes da EC n.45 de 2004, houveram algumas críticas e divergências, a respeito da sua 

eficácia e aplicabilidade prática dentro do ordenamento jurídico brasileiro. As discussões 

questionavam se seria ele recepcionado como norma constitucional, pois possuía normas 

materialmente constitucionais, ou deveria ceder às exigências da EC n.45, e não ser 

equiparada à norma constitucional, já que não fora aprovado em dois turnos nas duas casas 

do Congresso Nacional, por no mínimo três quintos dos votos15.  

Para o Desembargador Nildson Araujo da Cruz, segundo os ensinamentos do seu 

Professor de Direito Internacional Público, Celso Albuquerque Mello16, no passado dizia-

se que os tratados internacionais prevaleciam sobre o direito interno, pois tutelavam 

direitos humanos. Assim, caso as normas fossem diversas, prevaleceria a que fosse mais 

benéfica e trouxesse mais garantias, e caso fossem iguais, não haveriam problemas17.   

Hoje, ressalta o Desembargador, que o entendimento de parte dos doutrinadores é 

de que os tratados internacionais têm força de Lei Ordinária e possuem a mesma força 

normativa que a norma constitucional18. 

Contudo, existe outra corrente doutrinária, esta adotada atualmente pelo Supremo 

Tribunal Federal, que atribui natureza supralegal aos tratados internacionais ratificados 

                                                 
13 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), op. cit. 
14 BRASIL. op. cit. 
15 CRUZ, Nildson Araujo Da, op. cit. 
16 Cfr.: MELLO, Celso D. de Albuquerque. 0 §2° do art. 5º da Constituição Federal. In: TORRES, Ricardo Lobo.  

  (Org.). Teoria     dos    direitos        fundamentais. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, pp. 25. 
17 Idem. 
18 Ibidem. 
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pelo Brasil, ou seja, encontram-se acima das Leis Ordinárias e abaixo da Constituição 

Federal19.  

Ressalta-se que, durante muito tempo, o entendimento da Suprema Corte 

fundamentava-se na tese do primado do direito internacional sobre o direito interno 

infraconstitucional20. 

O STF, adotou o posicionamento mais moderno, durante o julgamento do Habeas 

Corpus RE 466.343 / SP21, no qual discutia-se o cabimento da prisão do depositário infiel, 

que encontra-se prevista na Constituição Federal e proibida no CADH.  

Segundo o art. 5º, LXVII da CF/88, caberia excepcionalmente a prisão civil por 

dívida do depositário infiel: “LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do 

responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel”22.   

Porém, consoante acordos internacionais, como a Convenção Americana de 

Direitos Humanos (art. 7.7) e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11), 

os quais os Brasil é membro, a pratica da prisão civil por dívida não é permitida. 

 

Artigo 7 

n. 7. Ninguém deve ser detido por dívidas.  Este princípio não limita os mandados de 

autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de 

obrigação alimentar. (CADH)23 

 

Artigo 11 

Ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir com uma obrigação 

contratual. (PIDCP)24 

 

Tal fato ensejou um amplo debate nos Tribunais, acerca da possibilidade de um 

dispositivo internacional revogar norma constitucional, necessitando então, de um 

posicionamento do STF, visto que o inciso LXVII do art. 5ª da Constituição Federal e os 

Tratados assinados pelo Brasil eram divergentes.  

                                                 
19 CRUZ, Nildson Araujo Da, op. cit. 
20 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). Recurso Extraordinário 466.343-1 São Paulo. p. 214. Disponível 

em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444>. Acesso em: 17 maio 2017. 
21 Idem. 
22 BRASIL, op. cit. 
23 COSTA RICA. Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), de 22 de novembro de 1969. Pacto de 

San Jose da Costa Rica. San Jose da Costa Rica, 1969. Disponível em: 

<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 13 maio 2017.  
24 ESTADOS UNIDOS DA AMERICA. Resolução n. 2.200 A (XXI), de 16 de dezembro de 1966. Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP). Nova York, 1966. Disponível em: 

<https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20Direitos%20Civis%20e%20Pol%C

3%ADticos.pdf>. Acesso em: 13 maio 2017. 
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Isto posto, de acordo com o voto do Ministro Gilmar Mendes25, relator do caso, os 

tratados internacionais relativos aos direitos humanos possuem significativa relevância 

normativa, e quando ratificados, adquirem o potencial efeito paralisante da eficácia de um 

dispositivo infraconstitucional (porém não são normas constitucionais pois não passaram 

pelo crivo do Congresso Nacional)26. 

E conclui que, o texto constitucional é superior aos atos normativos internacionais, 

e estes superiores as normas infraconstitucionais, ou seja, são normas supralegais com 

efeito paralisante sobre as normas infraconstitucionais com eles conflitantes, e desta forma, 

diante dos tratados ratificados pelo Brasil, não cabe a aplicação da prisão cível do 

depositário infiel, que além do art. 5º, LXVII da CF/88, encontra-se prevista no art. 652 do 

Código Civil de 2002 (hoje, tal entendimento encontra-se pacificado na Súmula Vinculante 

nº 2527, resultante de tal posicionamento)28. 

 

Portanto, diante do inequívoco caráter especial dos tratados internacionais que cuidam 

da proteção dos direitos humanos, não é difícil entender que a sua internalização no 

ordenamento jurídico, por meio do procedimento de ratificação previsto na 

Constituição, tem o condão de paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer 

disciplina normativa infraconstitucional com ela conflitante.  

Nesse sentido, é possível concluir que, diante da supremacia da Constituição sobre os 

atos normativos internacionais, a previsão constitucional da prisão civil do depositário 

infiel (art. 5º, inciso LXVII) não foi revogada pelo ato de adesão do Brasil ao Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art.11) e à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos – Pacto de San Jose da Costa Rica (art.7º, 7), mas deixou de ter 

aplicabilidade diante do efeito paralisante desses tratados em relação à legislação 

infraconstitucional que disciplina a matéria (...).  

Tendo em vista o caráter supralegal desses diplomas normativos internacionais, a 

legislação infraconstitucional posterior que com eles seja conflitante também tem sua 

eficácia paralisada. É o que ocorre, por exemplo, com o art. 652 do Novo Código Civil 

(Lei n°10.406/2002), que reproduz disposição idêntica ao art. 1.287 do Código Civil 

de 1916.  

Enfim, desde a adesão do Brasil, no ano de 1992, ao Pacto Internacional dos Direitos 

Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos 'Pacto 

de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), não há base legal par aplicação da parte final do 

art.5º, inciso LXVII, da Constituição, ou seja, para a prisão civil do depositário infiel. 

(RE 466.343 SP)29. 

 

Assim, o STF, pacificou o entendimento da supralegalidade dos Tratados 

Internacionais sobre Direitos Humanos e seu potencial efeito paralisante sobre Leis 

Ordinárias, independentemente se foram ratificados antes ou depois da EC.45/2004.  

                                                 
25 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), op. cit. 
26 CRUZ, Nildson Araujo Da, op. cit. 
27 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). Súmula Vinculante 25. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menusumario.asp?sumula=1268>. Acesso em: 19 maio 2017. 
28 Idem.  
29 Ibidem. p. 214. 
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Por conseguinte, diante do status normativo atribuído aos tratados internacionais, 

mais precisamente a Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José 

da Costa Rica, no que tange à audiência de custódia, as razões que fundamentam sua 

incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro, encontram-se calcadas na supralegalidade 

dos tratados internacionais que preveem a aplicação de tal instituto. 
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2 A IMPLEMENTAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO BRASIL  

 

2.1 Finalidades e o projeto de incentivo elaborado pelo CNJ 

 

A audiência de custódia, de acordo com Caio Paiva, possui três grandes razões 

principais que sustentam a finalidade de sua implementação no Brasil. A finalidade 

precípua é adaptar o processo penal brasileiro às disposições constantes nos tratados 

internacionais de direitos humanos, buscando dar efetividade aos tratados os quais 

encontra-se vinculado30.   

A segunda finalidade, ressaltada por Caio Paiva, seria a funcionalidade da audiência 

de custódia como mecanismo limitador das possíveis práticas de tortura e violência policial 

contra a pessoa detida, logo, garante o direito à integridade pessoal daqueles privados de 

liberdade31. 

Como terceiro apontamento, Caio Paiva argumenta que, a audiência de custódia 

teria como desígnio evitar a ocorrência de prisões ilegais, arbitrarias e desnecessárias, visto 

que, a análise visual/presencial da pessoa detida, em muitos casos, seria eficaz para a 

aplicação de outras medidas cautelares32. 

Além das teses apresentadas, são ainda arguidas, as hipóteses de que, considerando 

a realidade brasileira, em face da crítica situação do sistema penitenciário, marcado pela 

superlotação carcerária, as audiências de custódias, “solucionariam” parte do problema, 

pois, contribuiria para a redução dos presos provisórios33, e também, com a sua 

implantação, o número de habeas corpus impetrados diminuiria significativamente, visto 

que, em tese, menos pessoas teriam sua liberdade cerceada injustamente, o que afastaria a 

necessidade de impetração do HC. Hoje, parte das queixas dos Tribunais Superiores 

concentram-se na banalização do HC, fato que gera maior morosidade ao Poder Judiciário. 

Perante as finalidades apresentadas, e considerando a carência de legislação 

brasileira específica que normatize a audiência de custódia (existem, hoje, projetos de leis 

que preveem a audiência de custódia, entretanto, nenhum foi aprovado, e ou está em vigor 

                                                 
30 PAIVA, Caio. Audiência de Custódia e o Processo Penal Brasileiro. 2. ed. ver. e ampl. Florianópolis: Empório 

do Direito, 2017, p. 45. 
31 Idem. p. 45-50. 
32 Ibidem. p. 50-54. 
33 LOPES JR., Aury; PAIVA, Caio. Audiência de custódia e a imediata apresentação do preso ao  

Juiz: rumo à evolução civilizatória do processo penal. Revista Liberdades. Disponível em: 

<http://www.revistaliberdades.org.br/_upload/pdf/22/artigo01.pdf>. Acesso em: 22 maio 2017. 
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até o momento, tal assunto será abordado em tópico oportuno posteriormente), em fevereiro 

de 2015, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, sob presidência do Ministro Ricardo 

Lewandowski, em parceria com o Ministério da Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo (TJSP), lançou o “Projeto Audiência de Custódia”34. 

De acordo com o CNJ, o Projeto consiste em, garantir que nos casos de prisão em 

flagrante, a pessoa seja conduzida e apresentada, rapidamente, a um juiz de direito, que irá 

analisar a legalidade e necessidade da prisão, bem como, avaliará a possibilidade de 

aplicação de outras medidas cautelares ou de concessão de liberdade. Poderá ser analisado 

também pelo juiz, a ocorrência de agressões, torturas e ou outras irregularidades35. 

O Projeto em questão, abarca ainda, a implantação de centrais como: “centrais de 

alternativas penais, centrais de monitoramento eletrônico, centrais de serviços e assistência 

social e câmaras de mediação penal, que serão responsáveis por representar ao juiz opções 

ao encarceramento provisório”36. 

O intuito, além de regulamentar o processo penal brasileiro diante dos acordos 

internacionais firmados pelo Brasil, foi fomentar, incentivar os Tribunais de Justiça dos 

estados brasileiros, a regulamentarem e implantarem a audiência de apresentação nos seus 

respectivos estados, e para isso, o CNJ buscou mecanismos que viabilizassem tal proposta, 

e comprometeu-se, através de acordos de cooperação assinado entre as partes, a apoiar 

técnico e financeiramente os estados, a fim de que a estrutura apresentada fosse difundida 

em todo país37. 

 

Lançado em 6 de fevereiro de 2015, o CNJ lançou o projeto Audiência de Custódia, 

em São Paulo. No discurso, Lewandowski anunciou a intenção de levar o projeto a 

outras capitais. O DMF já discutiu a proposta em AM, MT, TO, PI, CE, DF, PB, PE, 

MG, ES, PR, SC, RJ e MA. 

No dia 9 de abril, o CNJ, o Ministério da Justiça e o Instituto de Defesa do Direito de 

Defesa (IDDD) assinaram três acordos que têm por objetivo incentivar a difusão do 

projeto Audiências de Custódia em todo o País, o uso de medidas alternativas à prisão 

e a monitoração eletrônica. As medidas buscam combater a cultura do encarceramento 

que se instalou no Brasil.  

O primeiro acordo de cooperação técnica estabelece a “conjugação de esforços” para 

a implantação da audiência de custódia nos estados. O projeto busca garantir a rápida 

apresentação do preso em flagrante a um juiz para que seja feita uma primeira análise 

sobre a necessidade e o cabimento da prisão ou a adoção de medidas alternativas. O 

acordo prevê apoio técnico e financeiro aos estados para a implantação de Centrais de 

Monitoração Eletrônica, Centrais Integradas de Alternativas Penais e câmaras de 

mediação penal. Os recursos devem ser repassados pelo Ministério da Justiça aos 

                                                 
34 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. Audiência de Custódia. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia>. Acesso em: 20 maio 2017. 
35 Idem.  
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
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estados que implementarem o projeto audiência de custódia e também serão usados 

para a aquisição de tornozeleiras eletrônicas. 

O segundo acordo firmado pretende ampliar o uso de medidas alternativas à prisão, 

como a aplicação de penas restritivas de direitos, o uso de medidas protetivas de 

urgência, o uso de medidas cautelares diversas da prisão, a conciliação e mediação. 

As medidas alternativas à prisão podem ser aplicadas pelos juízes tanto em 

substituição à prisão preventiva, quando são chamadas de medidas cautelares, quanto 

no momento de execução da pena. O uso de tornozeleiras eletrônicas, o recolhimento 

domiciliar no período noturno, a proibição de viajar, de frequentar alguns lugares ou 

de manter contato com pessoas determinadas são alguns exemplos de medidas 

alternativas que podem ser aplicadas. 

O terceiro acordo tem por objetivo elaborar diretrizes e promover a política de 

monitoração eletrônica. Segundo informações do Departamento Penitenciário 

Nacional (Depen) do Ministério da Justiça, o monitoramento eletrônico é usado hoje 

em 18 estados da federação, principalmente na fase de execução da pena ou como 

medida protetiva de urgência. O acordo busca incentivar o uso das tornozeleiras em 

duas situações específicas: no monitoramento de medidas cautelares aplicadas a 

acusados de qualquer crime, exceto os acusados por crimes dolosos punidos com pena 

privativa de liberdade superior a quatro anos ou que já tiverem sido condenadas por 

outro crime doloso, e no monitoramento de medidas protetivas de urgência aplicadas 

a acusados de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, 

criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência38.  

 

Como fora anteriormente mencionado, o Projeto do CNJ originou-se com a parceria 

entre o TJSP e o Ministério da Justiça, portanto, o Estado de São Paulo foi o primeiro a 

aderir ao “Projeto Audiências de Custódia”, lançado pelo CNJ, através da edição do 

Provimento Conjunto nº 03/2015.   

É relevante ressaltar, como bem apontou Caio Paiva39, que o Estado do Maranhão 

foi o pioneiro na implantação da audiência de custódia em seus Tribunais, em abril de 2014, 

antes mesmo do lançamento do “Projeto Audiências de Custódia”, criando pelo CNJ.  

A aplicação do instituto, decorreu dos problemas advindos do sistema penitenciário 

do Estado do Maranhão, mais precisamente no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em 

São Luiz, e consoante dispôs a medida provisória emitida pela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, no dia 14 de novembro de 2014, em manifestação sobre o caos vivido 

pelo Estado do Maranhão, destaca a necessidade de adotar medidas cautelares com 

propósito resguardar a integridade pessoal tanto dos detentos, quanto daqueles que de 

alguma forma encontram-se em contato com o sistema penitenciário40. 

 

Requerer ao Estado que adote, de forma imediata, todas as medidas que sejam 

necessárias para proteger eficazmente a vida e a integridade pessoal de todas as 

pessoas privadas de liberdade no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, assim como 

                                                 
38 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ, op. cit.  
39 PAIVA, Caio. Audiência de Custódia e o Processo Penal Brasileiro. 2. ed. ver. e ampl. Florianópolis: Empório 

do Direito, 2017, p. 89. 
40 Idem. 
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de qualquer pessoa que se encontre neste estabelecimento, incluindo os agentes 

penitenciários, funcionários e visitantes41. 

 

A meta prevista pelo CNJ, de implantar o “Projeto Audiência de Custódia” em 

todos as Unidades Federativas, foi atingida em 14 de outubro de 2015, com a adesão do 

Distrito Federal ao projeto. Insta salientar que, em 18 de setembro de 2015, durante o Rock 

in Rio, o TJRJ aderiu ao Projeto, e iniciou a realização das audiências de custódia42. Desta 

forma, hoje, segundo o CNJ, todos os estados brasileiros, adotam em seus respectivos 

Tribunais, a prática da audiência de custódia, nos moldes determinados pelo projeto do 

CNJ43.  

 

2.2 A propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 540 

 

Perante a iniciativa do TJSP em editar o Provimento Conjunto nº 03/2015, a 

Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL), ingressou com a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade nº 540 (ADI nº 540/SP), contra o Provimento supracitado, 

alegando que tal provimento possuía vicio de inconstitucionalidade formal, eis que, a 

competência para legislar sobre matéria processual penal é privativa da União, conforme 

art. 22, I da Constituição Federal, e consequentemente, não caberia a regulamentação da 

matéria em tela, através do referido provimento autônomo44, “Art. 22. Compete 

privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal, processual, 

eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho”45.  

A ADEPOL, aduziu ainda que, o Provimento fere o princípio da separação e 

independência dos poderes, visto que, os Delegados de Polícia são servidores da 

administração pública direta relacionados a área da segurança pública, logo, encontram-se 

                                                 
41 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Resolução de 14 de novembro de 2014. Medidas 

Provisórias a Respeito do Brasil Assunto do Complexo Penitenciário de Pedrinhas. p.11. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/pedrinhas_se_01_por.pdf>. Acesso em: 21 maio 2017. 
42 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – TJRJ. TJ do Rio implanta audiência de 

custódia. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/ca/web/guest/home/-

/noticias/visualizar/23010?p_p_state=maximized>. Acesso em: 22 maio 2017. 
43 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. Audiência de Custódia: Dados Estatísticos / Mapa de 

Implantação. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-

custodia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil>. Acesso em: 21 maio 2017. 
44 DIZER O DIREITO. Audiência de Custódia. Disponível em: 

<http://www.dizerodireito.com.br/2015/09/audiencia-de-custodia.html>. Acesso em: 21 maio 2017. 
45 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Brasília, 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 17 

maio 2017. 
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vinculados ao Poder Executivo, sendo assim, não cabe ao Poder Judiciário, através de ato 

normativo administrativo interno, determinar suas atribuições, competências e funções46. 

A ADI nº 540/SP, foi julgada em 20 de agosto de 2015, e com relatoria do Ministro 

Luiz Fux, o STF julgou improcedente os pedidos formulados pela ADEPOL, vencido 

apenas o Ministro Marco Aurélio. 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

PROVIMENTO CONJUNTO 03/2015 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO 

PAULO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. 

1. A Convenção Americana sobre Direitos do Homem, que dispõe, em seu artigo 7º, 

item 5, que “toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à 

presença de um juiz”, posto ostentar o status jurídico supralegal que os tratados 

internacionais sobre direitos humanos têm no ordenamento jurídico brasileiro, 

legitima a denominada “audiência de custódia”, cuja denominação sugere-se 

“audiência de apresentação”. 

2. O direito convencional de apresentação do preso ao Juiz, consectariamente, 

deflagra o procedimento legal de habeas corpus, no qual o Juiz apreciará a legalidade 

da prisão, à vista do preso que lhe é apresentado, procedimento esse instituído pelo 

Código de Processo Penal, nos seus artigos 647 e seguintes. 

3. O habeas corpus ad subjiciendum, em sua origem remota, consistia na determinação 

do juiz de apresentação do preso para aferição da legalidade da sua prisão, o que ainda 

se faz presente na legislação processual penal (artigo 656 do CPP). 

4. O ato normativo sob o crivo da fiscalização abstrata de constitucionalidade 

contempla, em seus artigos 1º, 3º, 5º, 6º e 7º normas estritamente regulamentadoras 

do procedimento legal de habeas corpus instaurado perante o Juiz de primeira 

instância, em nada exorbitando ou contrariando a lei processual vigente, restando, 

assim, inexistência de conflito com a lei, o que torna inadmissível o ajuizamento de 

ação direta de inconstitucionalidade para a sua impugnação, porquanto o status do 

CPP não gera violação constitucional, posto legislação infraconstitucional. 

5. As disposições administrativas do ato impugnado (artigos 2º, 4° 8°, 9º, 10 e 11), 

sobre a organização do funcionamento das unidades jurisdicionais do Tribunal de 

Justiça, situam-se dentro dos limites da sua autogestão (artigo 96, inciso I, alínea a, 

da CRFB). Fundada diretamente na Constituição Federal, admitindo ad 

argumentandum impugnação pela via da ação direta de inconstitucionalidade, mercê 

de materialmente inviável a demanda. 

6. In casu, a parte do ato impugnado que versa sobre as rotinas cartorárias e 

providências administrativas ligadas à audiência de custódia em nada ofende a reserva 

de lei ou norma constitucional. 

7. Os artigos 5º, inciso II, e 22, inciso I, da Constituição Federal não foram violados, 

na medida em que há legislação federal em sentido estrito legitimando a audiência de 

apresentação. 

8. A Convenção Americana sobre Direitos do Homem e o Código de Processo Penal, 

posto ostentarem eficácia geral e erga omnes, atingem a esfera de atuação dos 

Delegados de Polícia, conjurando a alegação de violação da cláusula pétrea de 

separação de poderes. 

9. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia – ADEPOL, entidade de classe 

de âmbito nacional, que congrega a totalidade da categoria dos Delegados de Polícia 

(civis e federais), tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade 

(artigo 103, inciso IX, da CRFB). Precedentes. 

10. A pertinência temática entre os objetivos da associação autora e o objeto da ação 

direta de inconstitucionalidade é inequívoca, uma vez que a realização das audiências 

                                                 
46 ADEPOL DO BRASIL – ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO BRASIL. STF – ADI 5240 

(Audiência De Custódia). Disponível em: <http://www.adepoldobrasil.org.br/stf-adi-5240-audiencia-de-

custodia/>. Acesso em: 21 maio 2017. 
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de custódia repercute na atividade dos Delegados de Polícia, encarregados da 

apresentação do preso em Juízo. 

11. Ação direta de inconstitucionalidade PARCIALMENTE CONHECIDA e, nessa 

parte, JULGADA IMPROCEDENTE, indicando a adoção da referida prática da 

audiência de apresentação por todos os tribunais do país. (ADI 540/SP)47 

 

Ao decidir pela improcedência da ADI, o STF menciona o caráter supralegal dos 

tratados internacionais relativos à direitos humanos, que desta forma, legitima a audiência 

de custódia no ordenamento brasileiro. E ainda, relaciona a ideia da audiência de 

apresentação ao remédio constitucional do “habeas corpus”, previsto nos arts. 647 e 

seguintes do Código de Processo Penal48, mais precisamente ao art. 656 do CPP49, que 

determina que o magistrado ao receber o habeas corpus, estando preso o paciente, poderá 

determinar sua apresentação em juízo50. 

Assim, entendeu o Supremo Tribunal Federal que, o Provimento Conjunto 03/2015 

não inova no ordenamento jurídico, ele apenas regulamenta normas procedimentais, de lei 

já existente, bem como, o Provimento, objeto da Ação, aplica-se aos magistrados, rotinas 

cartorárias e procedimentos administrativos da audiência de custódia dentro do TJSP, 

ademais, o CPP e a CADH possuem eficácia erga omnes, e aplicam-se a todos, sem 

ressalvas, e que por tal motivo, considerando que o ato normativo emito pelo TJSP 

regulamenta procedimentos de normas previstas no CPP e na CADH, indiretamente e 

inevitavelmente a rotina daqueles que atuam na segurança pública, como os Delegados, 

podem vir a ser afetados reflexamente. 

 

2.3 A uniformização da audiência de custódia nos termos da Resolução Nº 213/2015 do 

CNJ  

 

Após a adesão das Unidades Federativas ao Projeto proposto pelo CNJ, constatou-

se a necessidade de um regulamento que unificasse e padronizasse o rito a ser seguido 

quando da realização das audiências de custódia, visto que, ao adotarem o Projeto, cada 

Tribunal dispôs sobre suas normas, gerando uma disparidade normativa. 

                                                 
47 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). Ação Direta De Inconstitucionalidade 5.240 São Paulo. Disponível 

em: <www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=308563579&tipoApp=.pdf>. Acesso em: 21 maio 

2017. 
48 BRASIL. Decreto-Lei Nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Rio de Janeiro, 1941. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em: 21 maio 

2017. 
49 Idem. 
50 DIZER O DIREITO. Audiência de Custódia. Disponível em: 

<http://www.dizerodireito.com.br/2015/09/audiencia-de-custodia.html>. Acesso em: 21 maio 2017.  
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Isto posto, a fim suprir a lacuna jurídica, cumprir com os tratados ratificados pelo 

Brasil, operacionalizar o instituto e unificar o Projeto, assim como as normas gerais, o CNJ, 

criou a Resolução Nº 21351, em 15 de dezembro de 2015, que entrou em vigor em 01 de 

fevereiro de 2016, a qual além de determinar a implantação da audiência de custódia em 

todo Brasil, padronizou as regras do instituto em tela. 

Conforme ressalta Caio Paiva52, apesar de unificar os termos da audiência de 

custódia, a Resolução Nº 213/2015, no art. 1453, garante aos estados que os mesmos 

disponham sobre as normas tipicamente locais: “Art. 14. Os tribunais expedirão os atos 

necessários e auxiliarão os juízes no cumprimento desta Resolução, em consideração à 

realidade local, podendo realizar os convênios e gestões necessárias ao seu pleno 

cumprimento”. 

Consoante os termos dispostos na Resolução Nº213/2015, igualmente, toda a 

análise de Caio Paiva54 quanto a edição da Resolução em tela, toda pessoa presa em 

flagrante delito deverá ser apresentada à autoridade judicial competente, em até 24 horas 

(artigo 1º), excepcionalmente, em razão da impossibilidade de o preso apresentar-se ao 

juiz, a audiência poderá ser realizada no local em que se encontra a pessoa detida (art. 1º, 

§ 4º). 

 

§ 4º Estando a pessoa presa acometida de grave enfermidade, ou havendo 

circunstância comprovadamente excepcional que a impossibilite de ser apresentada 

ao juiz no prazo do caput, deverá ser assegurada a realização da audiência no local em 

que ela se encontre e, nos casos em que o deslocamento se mostre inviável, deverá ser 

providenciada a condução para a audiência de custódia imediatamente após 

restabelecida sua condição de saúde ou de apresentação. 

 

Insta salientar que, o texto normativo editado pelo CNJ, traz a definição de 

autoridade judicial, a qual deverá ser apresentada a pessoa presa. Desta forma, fica 

determinado, conforme art. 1º, § 2º da Resolução 213, que a autoridade judicial competente 

para presidir a audiência de custódia é o juiz. 

 

§ 2º Entende-se por autoridade judicial competente aquela assim disposta pelas leis 

de organização judiciária locais, ou, salvo omissão, definida por ato normativo do 

                                                 
51 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. Atos Administrativos: Resolução Nº 213 de 15/12/2015. 

Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3059>. Acesso em: 22 maio 2017.  
52 PAIVA, Caio. Audiência de Custódia e o Processo Penal Brasileiro. 2. ed. ver. e ampl. Florianópolis: Empório 

do Direito, 2017, p. 89 
53 Idem. 
54 Idem. p. 125-138. 
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Tribunal de Justiça ou Tribunal Federal local que instituir as audiências de 

apresentação, incluído o juiz plantonista. 

§ 3º No caso de prisão em flagrante delito da competência originária de Tribunal, a 

apresentação do preso poderá ser feita ao juiz que o Presidente do Tribunal ou Relator 

designar para esse fim. 

 

A Resolução no seu art. 2º, determina ainda que, cabe Secretaria de Administração 

Penitenciária ou a Secretaria de Segurança Pública, órgãos do Poder Executivo, a 

responsabilidade pelo deslocamento, daquele detido, ao local da audiência. 

De acordo com as normas presentes no texto normativo editado pelo CNJ, a 

audiência de custódia deverá ser constituída por: indivíduo que foi preso; juiz presidente; 

membro do Ministério Público e defesa técnica, que poderá ser um advogado constituído 

pela parte ou Defensor Púbico, pois é inadmissível que aquele detido não possua defesa 

técnica (art. 4º, caput).  

A resolução, em seu art. 4º, parágrafo único, proíbe claramente, a presença, na 

audiência de custódia, dos policiais responsáveis pela captura do agente e investigação do 

caso. Visto que, o comparecimento dos policiais envolvidos, poderia vir a inibir o 

depoimento e denúncia daquele detido, caso este tenha sofrido possível tortura, maus tratos 

ou violência, durante o período em que esteve sob domínio policial. 

O art. 5º designa o Delegado como responsável a notificar o advogado do preso, 

caso este constitua sua defesa até o termino da lavratura do auto de prisão em flagrante. 

Porém, segundo Caio Paiva, a redação de tal dispositivo é equivocada, pois, compete ao 

Poder Judiciário notificar as partes dos atos judiciais, bem como, que no momento de lavrar 

o APF, o Delegado não dispõe de informações relativas à audiência de custódia para que 

possa notificar o advogado da parte55. 

É assegurando ainda, no seu art. 6º, que a pessoa presa submetida à audiência de 

custódia possui o direito de reunir-se previamente com sua defesa técnica (advogado por 

ela indicado ou defensor público), sem a presença dos agentes policiais, garantindo a 

confidencialidade do atendimento. Conforme afirma Caio Paiva56, além de compor 

prerrogativas funcionais (defensores públicos – LC 80, arts. 44, VII, 89, VII e 128, VI; e 

dos advogados – art. 7º, III do EOAB), tal direito encontra-se previsto no art. 8.2.d da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, e caso seja violado, poderá ensejar a nulidade 

do ato. 

                                                 
55 PAIVA, Caio, op.cit., p. 126.  
56 Idem. p. 131-132.  
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Com o intuito de monitorar o funcionamento das audiências de custódia, a 

Resolução determina, em seu do artigo 7º, § 1º, que todas as audiências utilizem 

devidamente Sistema de Audiência de Custódia (SISTAC).  O artigo 7º, § 1º da Resolução 

213, elenca os seguintes objetivos da alimentação de dados no sistema: 

 

I - registrar formalmente o fluxo das audiências de custódia nos tribunais; 

II - sistematizar os dados coletados durante a audiência de custódia, de forma a 

viabilizar o controle das informações produzidas, relativas às prisões em flagrante, às 

decisões judiciais e ao ingresso no sistema prisional; 

III - produzir estatísticas sobre o número de pessoas presas em flagrante delito, de 

pessoas a quem foi concedida liberdade provisória, de medidas cautelares aplicadas 

com a indicação da respectiva modalidade, de denúncias relativas a tortura e maus 

tratos, entre outras; 

IV - elaborar ata padronizada da audiência de custódia; 

V - facilitar a consulta a assentamentos anteriores, com o objetivo de permitir a 

atualização do perfil das pessoas presas em flagrante delito a qualquer momento e a 

vinculação do cadastro de seus dados pessoais a novos atos processuais; 

VI - permitir o registro de denúncias de torturas e maus tratos, para posterior 

encaminhamento para investigação; 

VII - manter o registro dos encaminhamentos sociais, de caráter voluntário, 

recomendados pelo juiz ou indicados pela equipe técnica, bem como os de exame de 

corpo de delito, solicitados pelo juiz; 

VIII - analisar os efeitos, impactos e resultados da implementação da audiência de 

custódia. 

 

O artigo 8º da supracitada Resolução, menciona a obrigatoriedade do magistrado, 

no momento de iniciar a audiência, informar, clara e didaticamente, ao preso a respeito do 

que se refere a audiência de custódia ; quais os seus direitos, como o direito ao silêncio; 

assegurar que a pessoa não esteja algemada, conforme Súmula Vinculante 1157, que não 

admite o uso de algemas em casos que não demonstrem extrema necessidade; indagar sobre 

as condições da sua prisão; sanar possíveis irregularidades ocorridas durante a prisão; 

avaliar as condições em que se encontram a pessoa detida e ponderar o cabimento outras 

medidas cautelares diversas da prisão. 

 

I - esclarecer o que é a audiência de custódia, ressaltando as questões a serem 

analisadas pela autoridade judicial; 

II - assegurar que a pessoa presa não esteja algemada, salvo em casos de resistência e 

de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, devendo 

a excepcionalidade ser justificada por escrito; 

III - dar ciência sobre seu direito de permanecer em silêncio; 

IV - questionar se lhe foi dada ciência e efetiva oportunidade de exercício dos direitos 

constitucionais inerentes à sua condição, particularmente o direito de consultar-se com 

advogado ou defensor público, o de ser atendido por médico e o de comunicar-se com 

seus familiares; 

V - indagar sobre as circunstâncias de sua prisão ou apreensão; 

                                                 
57 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). Súmula Vinculante 11. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menusumario.asp?sumula=1220>. Acesso em: 22 maio 2017. 
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VI - perguntar sobre o tratamento recebido em todos os locais por onde passou antes 

da apresentação à audiência, questionando sobre a ocorrência de tortura e maus tratos 

e adotando as providências cabíveis; 

VII - verificar se houve a realização de exame de corpo de delito, determinando sua 

realização nos casos em que: 

a) não tiver sido realizado; 

b) os registros se mostrarem insuficientes; 

c) a alegação de tortura e maus tratos referir-se a momento posterior ao exame 

realizado; 

d) o exame tiver sido realizado na presença de agente policial, observando-se a 

Recomendação CNJ 49/2014 quanto à formulação de quesitos ao perito; 

VIII - abster-se de formular perguntas com finalidade de produzir prova para a 

investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante; 

IX - adotar as providências a seu cargo para sanar possíveis irregularidades; 

X - averiguar, por perguntas e visualmente, hipóteses de gravidez, existência de filhos 

ou dependentes sob cuidados da pessoa presa em flagrante delito, histórico de doença 

grave, incluídos os transtornos mentais e a dependência química, para analisar o 

cabimento de encaminhamento assistencial e da concessão da liberdade provisória, 

sem ou com a imposição de medida cautelar. 
 

Após as ponderações do magistrado da audiência e oitiva da pessoa presa, previstas 

no art. 8º, o Ministério Público e a defesa técnica terão a oportunidade de manifestarem-se, 

entretanto tais manifestações limitam-se à prisão e aplicação de outras medidas cautelares, 

não sendo oportunizado discutir sobre o mérito da causa, assim dispõe o art. 8º, § 1º da 

Resolução 213/2015. 

Decidindo o juiz pela não continuidade da prisão, o art. 8º, § 5º, prevê que o 

indivíduo deverá ter o seu alvará de soltura expedido rapidamente, e consequentemente, 

posto imediatamente em liberdade.  

A aplicação de outras medidas cautelares necessárias, incidirão quando se 

mostrarem ser as decisões menos gravosas aplicáveis ao caso, e encontram-se 

condicionadas ao texto dos arts. 9º, 10º e Protocolo I, ambos da Resolução 213/2015. 

A Resolução, sustenta ainda, normas procedimentais que deverão ser adotadas caso 

haja registros de tortura, maus tratos e violência, praticados contra aquele que se encontra 

detido, sob o domínio do Estado. Assim, o Protocolo II, da mencionada Resolução, 

estabelece as diretrizes a serem adotadas perante denúncias de tais práticas.  

Ressalta-se que, de acordo com o art. 13, aqueles que foram presos em decorrência 

de cumprimento de mandados de prisão, também deverão ser apresentados em até 24h, à 

autoridade judicial, bem como, aplicam-se a eles, dentro das possibilidades, as demais 

normas presentes na Resolução 213/2015.  
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Consoante bem salienta Caio Paiva58, a mencionada Resolução, foi objeto de 

controle de constitucionalidade, no âmbito administrativo do CNJ, entretanto, por 

unanimidade de votos, o Recurso teve seu provimento negado, e a Resolução foi declarada 

constitucional, fato que justifica sua atual vigência. 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE 

ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO N° 213/2015, DO CNJ. 

ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 

IMPROCEDÊNCIA. ARQUIVAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTOS APTOS A ALTERAR A SITUAÇÃO ANALISADA OU A 

JUSTIFICAR O REEXAME DA DECISÃO PROFERIDA. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO. 

1. Como já destacado na decisão monocrática impugnada, a apresentação célere da 

pessoa presa à presença do juiz é rito que provém dos compromissos internacionais 

incorporados ao direito pátrio, mediante expressa adesão pelo Estado Brasileiro. 

2. A Resolução n° 213/2015, do CNJ, não inova o ordenamento, apenas evidencia o 

conteúdo normativo dos artigos 9.3 do Pacto sobre Direitos Civis e Políticos da 

Organização das Nações Unidas e 7.5 da Convenção Americana de Direitos Humanos 

da Organização dos Estados Americanos e do próprio Código de Processo Penal (ADI, 

STF, 5240, Min. Luiz Fux). 

3. Coube ao Conselho Nacional de Justiça, fundado nas competências constitucionais 

que lhe são reservadas, expedir atos regulamentares sobre a matéria, que é simples 

decorrência do Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos e está em 

consonância, inclusive, com a decisão liminar proferida pelo STF na ADPF 347 

(Relator Min. Marco Aurélio). 

4. Recurso Administrativo interposto com vistas a reformar decisão monocrática que 

julgou o pedido improcedente e determinou o seu arquivamento, com base no disposto 

no art. 25, inciso X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. 

5. Não tendo o recorrente apresentado fundamentos que pudessem justificar a 

alteração da decisão monocrática proferida, o desprovimento do Recurso 

Administrativo é medida que se impõe. (PCA - Procedimento de Controle 

Administrativo Nº 0000006-75.2016.2.00.0000, relator conselheiro Fabiano Silveira, 

8ª Sessão Virtual, j. 08/03/2016)59 

 

2.4 Os projetos de adequação do direito interno brasileiro à audiência de custódia 

 

Apesar da ratificação do Brasil ao Pacto de San Jose da Costa Rica, há mais de 20 

anos, fato que o submente as normas contidas em tal tratado, bem como, as orientações e 

incentivos à implantação da audiência de custódia trazidas pelo CNJ, o ordenamento 

jurídico brasileiro ainda carece de legislação interna que normatize o reportado mecanismo 

processual penal. 

                                                 
58 PAIVA, Caio. Audiência de Custódia e o Processo Penal Brasileiro. 2. ed. ver. e ampl. Florianópolis: Empório 

do Direito, 2017, p. 89.  
59 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PCA - Procedimento de Controle Administrativo Nº 0000006-

75.2016.2.00.0000, relator conselheiro Fabiano Silveira, 8ª Sessão Virtual, j. 08/03/2016. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/InfojurisI2/Jurisprudencia.seam;jsessionid=F7F8D984817799FC5918EF52F5C6D3A8?j

urisprudenciaIdJuris=47917&indiceListaJurisprudencia=1&firstResult=4200&tipoPesquisa=BANCO>. Acesso 

em: 25 maio 2017.   
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Para alguns juristas, como o Des. Luiz Noronha Dantas, (contrários à corrente que 

defende que a eficácia da audiência de custódia está vinculada a edição de norma legal 

expressa) a eficácia do instituto no Brasil dispensa a necessidade de previsão normativa 

específica.  

Segundo ele, partindo do princípio de que, o STF determinou o não cabimento da 

prisão civil do depositário infiel, pois, tal prisão era proibida em tratados internacionais 

ratificados pelo Brasil, e a partir de então a prisão do depositário infiel foi desconstituída, 

logo, a implantação da audiência de custódia, que está prevista nestes mesmos acordos 

internacionais, também não precisaria de norma expressa para ter plena eficácia, e sua 

normatização interna seria puramente a título de esclarecimento60. 

À vista disso, com o objetivo de adequar o Brasil aos tratados dos quais é signatário 

e gerar segurança jurídica, diversos projetos de lei encontram-se em andamento. Entretanto, 

o mais expressivo deles é o projeto de lei do Senado nº 554/2011, o qual é objeto de análise 

neste tópico. 

Destaca-se que, o projeto de lei do Senado nº 156/200961, o qual tem como objetivo 

a reforma do Código de Processo Penal, aprovado em 08 de dezembro de 2010, e 

encaminhado à Câmara dos Deputados, onde hoje encontra-se em tramitação62, não previa 

em seu texto o funcionamento da audiência de custódia. 

Conforme apontamentos de Caio Paiva63, o caput do artigo 14 do texto aprovado 

no Senado, prevê o denominado “juiz das garantias”, que seria responsável, dentre outras 

coisas, pelo controle da legalidade da investigação criminal e garantir os direitos 

fundamentais do indivíduo, porém tal previsão não supre as necessidades contidas nos 

acordos internacionais, visto que o procedimento de análise do auto de prisão em flagrante 

permaneceria estritamente cartorial. 

Desta forma, foram propostas emendas ao texto, enquanto o projeto estava em 

votação no Senado, para que o Novo Código de Processo Penal tratasse expressamente da 

audiência de custódia, conforme as emendas nº 170 e nº 171, propostas pelo senador José 

                                                 
60 DANTAS, Luiz Noronha. Fórum Permanente de Especialização e Atualização nas Áreas do Direito e do 

Processo Penal. Audiência de Custódia. Rio de Janeiro: Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 

(EMERJ), 2015. Disponível em: <http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/eventosgravados/2015/audiencia-de-

custodia/audiencia-de-custodia.html>. Acesso em: 30 abr. 2017.  
61 SENADO FEDERAL. Atividade Legislativa – Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009. Disponível em: 

<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/90645>. Acesso em: 03 jun. 2017. 
62 CAMARA DOS DEPUTADOS. Projetos de Lei e Outras Proposições – PL8045/2010. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490263>. Acesso em: 03 jun. 

2017.  
63 PAIVA, Caio, op. cit., p. 71-74. 
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Sarney, entretanto tais emendas foram rejeitadas. De acordo com o relator, Renato 

Casagrande, o Novo Código não descumpria tratados internacionais, pois segundo ele, o 

Delegado de Polícia seria autoridade judicial competente para exercer as funções dispostas 

na CADH64. 

Em 2011, foi apresentado no Senado, o projeto de lei nº 554/2011 (menos de um 

ano após a aprovação do PL nº 156/2009, sem a previsão da audiência de custódia). O 

mencionado projeto, de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, visa alterar o § 1º 

do art. 306 do Código Processual Penal (Decreto-Lei nº3.689/1941)65, e determina a 

realização da audiência de custódia.  

O autor do PL, justificou sua propositura da seguinte forma:  

 

A prática mundial vai nesse sentido. A Alemanha determina que o   preso seja   

apresentado   no   dia seguinte   à prisão.   Constituições   mais modernas, como da 

África do Sul, prevê em medidas idênticas.  

É, portanto, no sentido de adequar o ordenamento jurídico pátrio que apresentamos 

este projeto, tendo em vista não haver previsão expressa acerca do que seria essa 

condução do preso “sem demora” à presença do juiz.  

Considerando que a lei processual penal já determina o envio do auto de prisão em 

flagrante dentro em 24 horas após efetivada a prisão, propomos como parâmetro o 

mesmo lapso temporal para apresentação pessoal do preso perante a autoridade 

judiciária.  

Essa definição de tempo é necessária para que o preso tenha a sua integridade física e 

psíquica resguardadas, bem como para prevenir atos de tortura de qualquer natureza 

possibilitando o controle efetivo da legalidade da prisão pelo Poder Judiciário.  

Finalmente, cumpre   observar   que   o   projeto   é   resultado   de diálogos com o 

Ministério da Justiça, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

e organizações de direitos humanos da sociedade civil66. 

 

Após uma série de debates na Casa Legislativa, a Comissão de Constituição Justiça 

e Cidadania (CCJ), aprovou no dia 09 de setembro de 2015, um texto muito mais extenso 

que a proposta original, resultando na seguinte redação: 

 

Art.  1º O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 outubro de 1941 (Código de Processo Penal), 

passa a vigorar com as seguintes alterações: 

Art. 304 (...) 

§ 5º O preso tem o direito de ser assistido por defensor, público ou particular, durante 

seu interrogatório policial, podendo lhe ser nomeado defensor dativo pela autoridade 

policial que presidir o ato. 

§ 6º Todo preso será submetido a exame de corpo de delito cautelar, realizado por 

perito médico oficial, onde houver, ou por médico nomeado pela autoridade policial, 

preferencialmente da rede pública de saúde. 

                                                 
64 PAIVA, Caio, op. cit., p.74. 
65 Idem. p. 75. 
66 SENADO FEDERAL. Atividade Legislativa – Projeto de Lei do Senado nº 554, de 2011. Disponível em: 

<http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=2947033&disposition=inline>. Acesso em: 03 jun. 2017. 
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§ 7º Após a lavratura do auto de prisão em flagrante pela autoridade policial, proceder-

se-á na forma do art. 306 deste Código, ficando o preso à disposição do juiz 

competente, em estabelecimento prisional previsto na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 

1984 (Lei de Execução Penal). 

“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, à Defensoria Pública, quando 

o autuado não indicar advogado, e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. 

§ 1º Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, a autoridade policial 

encaminhará o auto de prisão em flagrante ao juiz competente, ao Ministério Público 

e, caso o autuado não indique advogado, à Defensoria Pública. 

§ 2º No mesmo prazo estabelecido no §1º, será entregue ao preso, mediante recibo, a 

nota de culpa, assinada pela autoridade policial, com o motivo da prisão, a respectiva 

capitulação jurídica e os nomes do condutor e das testemunhas. 

§ 3º Caso haja alegação de violação aos direitos fundamentais do preso, a autoridade 

policial, imediatamente após a lavratura do auto de prisão em flagrante, determinará, 

em despacho fundamentado, a adoção das medidas cabíveis para preservar a 

integridade do preso, bem como a apuração das violações apontadas, instaurará de 

imediato inquérito policial para apuração dos fatos e, se for o caso, requisitará a 

realização de perícias e exames complementares e determinará a busca de outras 

fontes de prova cabíveis. 

§ 4º 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 e será por ele 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 eventuais violações. 

§ 5º Antes da apresentação do preso ao juiz, será assegurado seu atendimento prévio 

por advogado ou defensor público, em local reservado para garantir a 

confidencialidade, devendo ser esclarecidos por funcionário credenciado os motivos 

e os fundamentos da prisão e os ritos aplicáveis à audiência de custódia. 

§ 6º Na audiência de custódia de que trata o § 4º, o juiz ouvirá o Ministério Público 

que poderá requerer, caso entenda necessária, 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 §6º será registrada em autos apartados, não poderá ser 

utiliza da como meio de prova contra o depoente e versará, exclusivamente, sobre a 

legalidade e a necessidade da prisão, a 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 o 

preso não tiver ou não indicar advogado, na de defensor público e na do membro do 

Ministério Público, que poderão inquirir o preso sobre os temas previstos no § 7º, bem 

como se manifestar previamente à decisão judicial de que trata o art.310. 

§ 9º É vedada a presença dos agentes policiais responsáveis pela prisão ou pela 

investigação durante a audiência de custódia. 

§ 10. O prazo previsto no § 4º para a apresentação do preso perante o juiz competente 

poderá ser estendido para, no máximo, 72 (setenta e duas) horas, mediante decisão 

fundamentada do juiz, em decorrência de dificuldades operacionais da autoridade 

policial.  

§ 11.  Excepcionalmente, por decisão fundamentada do juiz competente e ante a 

impossibilidade de apresentação pessoal do preso, a audiência de custódia poderá ser 

realizada por meio de sistema de videoconferência ou de outro recurso tecnológico de 

transmissão de som e imagem em tempo real, respeitado o prazo estipulado no §10.  

§ 12. Quando se tratar de organização criminosa, nos termos definidos pela Lei nº 

12.850, de 2 de agosto de 2013, a autoridade policial poderá deixar de cumprir os 

prazos estabelecidos nos §§ 4º e 10, desde que, dentro daqueles prazos, designe, em 

acordo com o juiz competente, data para a apresentação do preso em no máximo 5 

(cinco) dias. 

§ 13. Na impossibilidade, devidamente certificada e comprovada, de a autoridade 

judiciária realizar a inquirição do preso, quando de sua apresentação, no prazo 

estabelecido no § 4º, a autoridade custodiante ou a autoridade policial, por meio de 
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seus agentes, tomará recibo do serventuário judiciário responsável, determinará sua 

juntada aos autos, retornará com o preso e comunicará o fato de imediato ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública, se for o caso, e ao Conselho Nacional de Justiça. 

§ 14. Na hipótese do §13, a audiência de custódia deverá ser obrigatoriamente 

realizada no primeiro dia útil subsequente à data constante do recibo, devendo a 

autoridade custodiante ou a autoridade policial, sob pena de responsabilidade, 

reapresenta-lo na data indicada. 

§ 15. Em caso de crime de competência da Polícia Federal, quando o Município do 

local de lavratura do flagrante delito não coincidir com sede da Justiça Federal, a 

autoridade custodiante ou a autoridade policial federal determinará a seus agentes que 

conduzam o preso ao juízo de direito do local de lavratura da peça flagrancial no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ocasião em que deverá ser apresentado o auto 

de prisão em flagrante acompanhado de todas as oitivas colhidas, que serão 

encaminhados ao Ministério Público e, caso o autuado não indique advogado, à 

Defensoria Pública.” (NR) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor: na data de sua publicação, nos Municípios que forem 

sede de comarca; 

II – após decorridos 12 (doze) meses de sua publicação oficial, nos demais 

Municípios.67 

 

Dentre as alterações que integram o texto final, é relevante mencionar a emenda de 

autoria do senador Francisco Dornelles68, a qual estabelece a possibilidade da realização 

da audiência de custódia mediante videoconferência, sob a justificativa de que a circulação 

de criminosos perigosos pela cidade e dependências do judiciário comprometeria a 

segurança pública.  

 

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, à Defensoria Pública, quando 

o autuado não indicar advogado, e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. 

§ 11.  Excepcionalmente, por decisão fundamentada do juiz competente e ante a 

impossibilidade de apresentação pessoal do preso, a audiência de custódia poderá ser 

realizada por meio de sistema de videoconferência ou de outro recurso 

tecnológico de transmissão de som e imagem em tempo real, respeitado o prazo 

estipulado no §10. (Grifo nosso) 

 

O supracitado projeto, foi encaminhado ao Plenário, que seguido de diversas 

propostas de emendas pelos parlamentares, foi aprovado no dia 30 de novembro de 201669, 

e no dia 06 de dezembro de 2016 encaminhado à Câmara dos Deputados, onde até a 

presente data, aguarda-se a apreciação pelo Plenário da Casa70.  

                                                 
67 CAMARA DOS DEPUTADOS. Projetos de Lei e Outras Proposições – PL6620/2016. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1514470&filename=PL+6620/2016

>. Acesso em: 03 jun. 2017. 
68 LOPES JR., Aury; PAIVA, Caio. Audiência de custódia aponta para evolução civilizatória do processo penal. 

Consultor Jurídico. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2014-ago-21/aury-lopes-jr-caio-paiva-evolucao-

processo-penal>. Acesso em: 03 jun. 2017. 
69 SENADO FEDERAL. Atividade Legislativa – Projeto de Lei do Senado nº 554, de 2011. Disponível em: 

<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/102115>. Acesso em: 03 jun. 2017.  
70 Idem. 
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A audiência de custódia também é objeto de dois projetos de emenda à Constituição 

Federal, tais projetos visam consolidar esse instituto no ordenamento brasileiro. A PEC 

112/2011, proposta pelo deputado federal Domingos Dutra, foi apresentada à Câmara dos 

Deputados, e tem o intuito de alterar o art. 5º, LXII. Mediante a alteração proposta, o 

indivíduo que for preso deverá ser apresentado a um juiz, dentro de no máximo 48 horas, 

e este decidirá sobre a legalidade da prisão. O outro projeto, a PEC 89/2015, de autoria do 

deputado federal Hugo Leal, propõe a reforma do sistema de persecução penal, e determina 

que toda pessoa presa em flagrante deverá ser submetida à audiência de custódia, na qual 

se decidirá sobre a legalidade da prisão71. 

A título de curiosidade, menciona-se que o ordenamento jurídico brasileiro já 

possui normas que, de certa forma, familiarizam-se à proposta da audiência de custódia72. 

O Código Eleitoral, no art. 236, § 2º, prevê que, de acordo com as hipóteses 

elencadas, o cidadão preso no período de cinco dias antes e até quarenta e oito horas após 

o término das eleições, deverá ser conduzido a presença de um juiz, que analisará a 

legalidade da prisão: “art. 236 - § 2º Ocorrendo qualquer prisão o preso será imediatamente 

conduzido à presença do juiz competente que, se verificar a ilegalidade da detenção, a 

relaxará e promoverá a responsabilidade do coator”73. 

Outra possibilidade encontra-se disposta no art. 66, parágrafo único, da Lei 5010/66 

(Organiza a Justiça Federal de primeira instância), que menciona: “Art. 66. Parágrafo 

único. Ao requerer a prorrogação do prazo para conclusão do inquérito, a autoridade 

policial deverá apresentar o preso ao Juiz”74. 

Assim como, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 171, expõe uma 

“espécie de audiência de custódia” ao impor que, o menor apreendido por força de decisão 

judicial, deverá ser apresentado à autoridade judiciária, “Art. 171. O adolescente 

apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade 

judiciária”75. Diante disso, para o Des. Nildson Araujo da Cruz, a audiência de custódia já 

existe no ECA, a essência do PSJCR já está presente, portanto, seria apenas uma questão 

                                                 
71 PAIVA, Caio, op. cit., p. 82-83. 
72 Idem. p. 43-44. 
73 BRASIL. Lei Nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Código Eleitoral. Brasília, 1965. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm>. Acesso em: 03 jun. 2017. 
74 BRASIL. Lei Nº 5.010, de 30 de maio de 1966. Organiza a Justiça Federal de primeira instância. 1966. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5010.htm>. Acesso em: 03 jun. 2017.  
75 BRASIL. Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, 1990. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 03 jun. 2017 
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de adaptar o texto normativo explícito no ECA para o ordenamento Processual Penal 

comum76.  

Entretanto, segundo Caio Paiva, tais dispositivos caracterizam apenas audiências 

de apresentação, e por isso, não devem ser confundidos com o instituto da audiência de 

custódia prevista nos tratados internacionais, visto que, possuem objetos distintos. A 

audiência de custódia tem por finalidade aferir a legalidade e necessidade da prisão, realiza 

um controle judicial imediato77. 

Posto isto, enquanto o legislativo não define normas de direito interno que 

regulamentem a implantação e funcionamento da audiência de custódia no Brasil, nos 

termos estabelecidos nos tratados internacionais, os quais o Brasil é signatário, os Tribunais 

permanecessem seguindo os parâmetros impostos pela Resolução nº 213 criada pelo CNJ. 

 

2.5 A subjetividade do termo “sem demora” 

 

O art. 7.5 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), determina que 

o indivíduo detido deverá ser conduzido “sem demora” à presença de juiz ou outra 

autoridade judicial, “Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à 

presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais”78. 

Igualmente como fora disposto na CADH, o emprego de um termo genérico, como 

“sem demora”, também é utilizado nos demais tratados internacionais que preveem a 

audiência de custódia.  

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP), no artigo 9.379  e a 

Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, artigo XI80, 

                                                 
76 CRUZ, Nildson Araujo Da. Fórum Permanente de Especialização e Atualização nas Áreas do Direito e do 

Processo Penal. Audiência de Custódia. Rio de Janeiro: Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 

(EMERJ), 2015. Disponível em: <http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/eventosgravados/2015/audiencia-de-

custodia/audiencia-de-custodia.html>. Acesso em: 30 abr. 2017. 
77 PAIVA, Caio, op.cit., p. 45. 
78 COSTA RICA. Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), de 22 de novembro de 1969. Pacto de 

San Jose da Costa Rica. San Jose da Costa Rica, 1969. Disponível em: 

<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 13 maio 2017. 
79 ESTADOS UNIDOS DA AMERICA. Resolução n. 2.200 A (XXI), de 16 de dezembro de 1966. Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP). Nova York, 1966. Disponível em: 

<https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20Direitos%20Civis%20e%20Pol%C

3%ADticos.pdf>. Acesso em: 13 maio 2017.  
80 BRASIL. Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, de 09 de junho de 1994. Convenção 

Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas. Belém do Pará, 1994. Disponível em: 

<https://www.oas.org/pt/cidh/mandato/Basicos/desaparicion.pdf>. Acesso em: 13 maio 2017.  
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também aplicam a expressão “sem demora”, já a Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem (CEDH), em seu artigo 5, nº 3 define que a apresentação seja “imediatamente”81.  

A utilização, mais precisamente pela CADH, da expressão “sem demora” foi objeto 

de diversas discussões entre os juristas, visto que, não há manifestação expressa da CADH 

que determine o que deva ser entendido por “sem demora”. O termo é lacunoso e gera 

dúvidas sobre qual seria o período de tempo razoável para a apresentação do preso à 

autoridade judicial. 

De acordo com Caio Paiva82, os tribunais internacionais pacificaram o 

entendimento de que a interpretação do termo “sem demora” deverá ser condizente com as 

circunstancias inerentes ao caso concreto sem comprometer o caráter garantista do instituto.   

Diante de decisões pretéritas proferidas pela Corte Interamericana, nota-se uma 

tendência a repelir como “sem demora”, interpretações onde o preso seja submetido à 

audiência de custódia entre quase cinco dias a seis meses após a prisão. Porém, ao julgar o 

caso López Álvarez vs. Honduras83, considerou que não há violação do art. 7.5 se o 

indivíduo for apresentado um dia após sua detenção.  

Já para a Corte Europeia de Direitos Humanos, os prazos para a realização da 

audiência, tidos como razoáveis, transitam entre três a quatro após a prisão do acusado84, e 

o Comitê de Direitos Humanos da ONU, posicionou-se entendendo que 48 horas seriam 

suficientes para apresentar o indivíduo à audiência, cabendo prazos superiores apenas em 

circunstancias excepcionais e justificadas, ressaltando ainda que se tratando de menores, 

deveria ser aplicado um prazo restrito de 24 horas85. 

Consoante as ponderações de Luiz Noronha Dantas, nota-se que entre as outras 

nações praticantes da audiência de custódia, não há uniformidade no prazo de apresentação 

do custodiado, por exemplo, na Argentina adota-se 6 horas, na Espanha 72 horas, Chile 24 

horas, Colômbia 36 horas e Peru, México e Estados Unidos 48 horas86.  

                                                 
81 ITALIA. Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), de 04 de dezembro de 1950. Convenção para 

a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais. Roma, 1950. Disponível em: 

<http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf>. Acesso em: 13 maio 2017. 
82 PAIVA, Caio, op. cit., p. 56. 
83 Corte Interamericana de Direitos Humanos – Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentença de 1° de 

fevereiro de 2006. Mérito, Reparações e Custas. p. 39. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/1fd1d4af1569a345e837bd0ce47ce9d9.pdf>. Acesso em: 

04 jun. 2017. 
84 Idem. p. 58. 
85 Ibidem. p.58. 
86 DANTAS, Luiz Noronha. Fórum Permanente de Especialização e Atualização nas Áreas do Direito e do 

Processo Penal. Audiência de Custódia. Rio de Janeiro: Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 

(EMERJ), 2015. Disponível em: <http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/eventosgravados/2015/audiencia-de-

custodia/audiencia-de-custodia.html>. Acesso em: 30 abr. 2017. 
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Em âmbito nacional, ainda não há legislação específica sobre o tema (conforme 

abordado anteriormente) que delimite precisamente qual deve ser o prazo de submissão do 

indivíduo à audiência de custódia. 

À vista disso, considerando as manifestações em decisões internacionais, 

considerando o §1º do art. 306, Código de Processo Penal, que determina que o auto de 

prisão em flagrante deverá ser remetido ao juiz dentro de 24 horas, para que ele decida 

sobre a manutenção ou não da prisão, “§1º Em até 24 (vinte e quatro) horas após a 

realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, 

caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria 

Pública”87,  o STF88 e os instrumentos normativos brasileiros sobre o tema, quais sejam a 

Resolução nº 213 do CNJ e o PLS 554/2011 (assim como os demais projetos de lei), 

entenderam que tal lapso temporal também deveria ser adotado nos casos em que pesem a 

audiência de custódia, e assim, acolhido pelos Tribunais. 

Salienta-se que, é fundamental que a apresentação do custodiado ocorra o mais 

rápido possível, uma vez que a audiência de custódia, além de aferir a legalidade e 

necessidade do encarceramento, verifica se o indivíduo sofreu algum tipo de agressão, 

maus-tratos ou tortura no momento da sua detenção. Desta forma, quanto mais tardar o 

encaminhamento do acusado ao juiz, mais difícil será atestar evidências das possíveis 

lesões sofridas, e mais tempo o ser humano será mantido em cárcere e privado de sua 

liberdade injustificadamente (nos casos em que não apresentem a necessidade da prisão).  

 

2.6 As divergências acerca da competência da autoridade com função judicial 

 

No que tange a quem o custodiado deverá ser apresentado, também surgem dúvidas 

e divergências, posto que, os tratados que impõem o tema, além de estabelecerem que a 

apresentação deverá ser feita a um “juiz”, preveem a possibilidade de outra autoridade 

investida de competência judicial presidir a audiência. Nesse sentido, a Convenção 

Americana de Direitos Humanos (CADH, artigo 7, nº 5,) “juiz ou outra autoridade 

                                                 
87 BRASIL. Decreto-Lei Nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Rio de Janeiro, 1941. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em: 04 jun. 

2017. 
88 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental 347. 

Brasília. p. 210. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665>. Acesso em: 05 jun. 2017. 
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autorizada pela lei a exercer funções judiciais”89, Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos (PIDCP, artigo 9, nº 3) “juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer 

funções judiciais”90, Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH, artigo 5, nº 3) 

“juiz ou outro magistrado habilitado pela lei para exercer funções judiciais”91, e Convenção 

Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, artigo XI, “autoridade 

judiciária competente”92. 

No Brasil as discussões se deram acerca de quem, dentre os personagens 

processuais, Membros do Ministério Público, Defensoria Pública e Delegados de Polícia, 

teria a competência para exercer a função de outra autoridade judiciária, conforme 

estabelecido nos acordos internacionais.  

Inicialmente, descarta-se facilmente qualquer hipótese de tal função ser exercida 

por Membros do Ministério Público e Defensoria Pública. O Ministério Público é 

extremamente parcial, possui íntimos interesses na persecução acusatória, é também fiscal 

do processo. Já a Defensoria Pública, que também é parte parcial, está comprometida com 

a defesa do acusado. A autoridade competente para presidir a audiência de custódia deve 

ser dotada de poderes para conceder liberdade, determinar prisões e cessar atos de tortura, 

maus-tratos e agressões, além de ser imparcial e independente. Apesar da independência 

funcional de tais cargos (Promotor e Defensor), esses profissionais, no Brasil, não dispõem 

das demais prerrogativas fundamentais para exercerem as funções judiciais e suprirem as 

necessidades dos tratados internacionais. 

Em conformidade com os dados apresentados por Caio Paiva, existe jurisprudência 

da Corte Interamericana afastando a função elencada no artigo 7.5 da CADH, do Ministério 

Público. Assim, também se posicionou o Comitê de Direitos Humanos da ONU: “ É 

inerente ao correto desempenho da função judicial que a autoridade que exerça seja 

independente, objetiva e imparcial na relação com as questões de que se trate. 

                                                 
89 COSTA RICA. Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), de 22 de novembro de 1969. Pacto de 

San Jose da Costa Rica. San Jose da Costa Rica, 1969. Disponível em: 

<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 13 maio 2017.  
90 ESTADOS UNIDOS DA AMERICA. Resolução n. 2.200 A (XXI), de 16 de dezembro de 1966. Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP). Nova York, 1966. Disponível em: 

<https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20Direitos%20Civis%20e%20Pol%C

3%ADticos.pdf>. Acesso em: 13 maio 2017.  
91 ITALIA. Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), de 04 de dezembro de 1950. Convenção para 

a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais. Roma, 1950. Disponível em: 

<http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf>. Acesso em: 13 maio 2017. 
92 BRASIL. Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, de 09 de junho de 1994. Convenção 

Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas. Belém do Pará, 1994. Disponível em: 

<https://www.oas.org/pt/cidh/mandato/Basicos/desaparicion.pdf>. Acesso em: 13 maio 2017. 
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Consequentemente, os fiscais não poderão se considerados funcionários que exercem 

funções judiciais no sentido de parágrafo 3º”93, fatos que corroboram as justificativas 

apresentadas. 

No que pese a análise da competência funcional dos Delegados de Polícia, para 

preencherem a lacuna de “outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais 

(CADH, artigo 7, nº 5,)”, as correntes mostram-se mais divergentes.  

Há aqueles que afirmam que, o Brasil não estaria descumprindo tratados 

internacionais, pois o Delegado de Polícia seria a “outra autoridade” investida de 

habilitação para realizar a audiência de custódia, conforme previsão internacional, visto 

que, tal autoridade de acordo com o art. 304, §4º, Constituição Federal94, integra a polícia 

judiciária e possui capacidade de apurar infrações penais. 

Seguindo o entendimento de que, a partir do momento em que o indivíduo é 

capturado e levado até a autoridade policial judiciária, para que este lavre o auto de prisão 

em flagrante, aquele já estaria diante de uma autoridade judicial dotada de poder capaz de 

garantir os direitos fundamentais e aferir a legalidade da prisão, pois ao lavrar o APF, o 

Delegado exerceria um juízo de legalidade sobre a prisão. 

Argumentam ainda que, desta forma, os Delegados, autoridades da polícia 

judiciária, apesar de não integrarem o Poder Judiciário, ingressam em seus cargos mediante 

aprovação em concurso público e são bacharéis em Direito, como os magistrados, possuem 

ainda a capacidade de investigar, aferir a legalidade da prisão (ao lavrar o APF), atuar como 

primeiro garantidor dos direitos fundamentais do indivíduo e conceder liberdade mediante 

o arbítrio de fiança nos casos em que a pena privativa de liberdade máxima não seja superior 

a quatro anos (art. 322, caput, CPP95), satisfazendo assim, os escopos propostos nas normas 

internacionais de direitos humanos sobre a matéria.  

Nesse sentido, o Delegado de Polícia do Estado de São Paulo, Francisco Sannini 

Neto, argumenta que: 

 

Percebe-se, pois, que o Delegado de Polícia preenche perfeitamente esses requisitos, 

vez que é uma autoridade imparcial, sem qualquer interesse no processo posterior, 

compromissado apenas com a busca de uma verdade possível dentro da investigação 

                                                 
93 PAIVA, Caio, op. cit., p. 59. 
94 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Brasília, 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 05 

jun. 2017. 
95 BRASIL. Decreto-Lei Nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Rio de Janeiro, 1941. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em: 05 jun. 

2017. 
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criminal, produzindo, não raro, provas e elementos de informações que favoreçam o 

próprio investigado. Da mesma forma, possui independência funcional (garantida pela 

Lei 12.830/13 e por diversas constituições estaduais) e, ademais, tem competência 

(leia-se: atribuição legal) para presidir o auto de prisão em flagrante, instrumento apto 

para restringir, ainda que de maneira precária, a liberdade de locomoção do 

conduzido. Destaca-se, ainda, que no momento da prisão em flagrante a Autoridade 

Policial deve analisar todo o contorno jurídico do fato, o que só pode ser feito por um 

agente com formação jurídica, haja vista que diversos institutos influenciam na 

caracterização do crime (tentativa, princípio da insignificância, causas excludentes da 

ilicitude, teoria da imputação objetiva, desistência voluntária, concurso de crimes, 

presunção de inocência etc.). Parece-nos que todos esses fatores denotam as 

similitudes que o nosso ordenamento jurídico impõe entre as autoridades policiais e 

judiciais96. 

 

O mesmo entendimento foi compartilhado pelo ilustre professor e doutrinador, o 

Desembargador Guilherme de Souza Nucci, relator no julgamento do Habeas Corpus 

2016152-70.2015.8.26.0000, ao fundamentar o acórdão da seguinte forma: 

 

PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA DO 

PRESO AO MAGISTRADO. OFENSA AO Pacto de São José da Costa Rica e ao 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. DESCABIMENTO. A 

OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL CINGE-SE À COMUNICAÇÃO DA PRISÃO 

E DO LOCAL ONDE A PESSOA SE ENCONTRE PARA FINS DE ANÁLISE DA 

LEGALIDADE, NORMA ESSA DE EFICÁCIA PLENA, DE EFEITO IMEDIATO 

E ILIMITADO (CR, ART. 5º, INCISO LXII). CORRESPONDÊNCIA COM A 

DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 306 DO CPP. ORDEM DENEGADA (TJSP 

– HC n. 2198503-45.2014.8.26.0000-São Paulo, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. 

Des. Diniz Fernando, em 26/01/15). 

Inicialmente, 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. 7º, 5, da Convenção Americana de Direitos 

Humanos, 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. 

No cenário jurídico brasileiro, embora o Delegado de Polícia não integre o Poder 

Judiciário, é certo que a Lei atribui a esta autoridade a função de receber e ratificar a 

ordem de prisão em flagrante. 

Assim, in concreto, os pacientes foram devidamente apresentados ao Delegado, não 

se havendo falar em relaxamento da 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, em 12.05.2015)97. 
 

                                                 
96 NETO, Francisco Sannini. Audiência de custódia e o jeitinho brasileiro. Consultor Jurídico. Disponível em: 

<https://franciscosannini.jusbrasil.com.br/artigos/191955302/audiencia-de-custodia-e-o-jeitinho-brasileiro>. 

Acesso em: 05 jun. 2017. 
97 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (TJ-SP). Habeas Corpus 2016152-

70.2015.8.26.0000. São Paulo. Disponível em: <https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/188312282/habeas-

corpus-hc-20161527020158260000-sp-2016152-7020158260000/inteiro-teor-188312304#>. Acesso em: 05 jun. 

2017.  
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Por outro lado, entende-se que, apesar dos argumentos apresentados, o Delegado de 

Polícia não possui prerrogativas suficientes para suprir as exigências previstas nos tratados 

internacionais.  

Conforme supracitado, para que outra autoridade judicial revista-se das funções 

exercidas pelo juiz, em sede de audiência de custódia, é necessário que possua artifícios 

típicos de tal função, quais sejam: imparcialidade, autonomia para relaxar prisão ilegal ou 

desnecessária, conceder liberdade provisória, aplicar outras medidas cautelares diversas da 

prisão e fazer cessar qualquer tipo de violência praticada contra o custodiado, competências 

essas que fogem da alçada dos Delegados. 

Chancelam o mencionado entendimento, o advogado Aury Lopes Jr. e o juiz 

Alexandre Morais da Rosa: 

 

A intervenção da autoridade policial, do delegado, daria conta dessa exigência? 

Entendemos que não. 

Primeiro porque o delegado de polícia, no modelo brasileiro, não tem propriamente 

‘funções judiciais’. É uma autoridade administrativa despida de poder jurisdicional 

ou função judicial. Em segundo lugar a própria CIDH já decidiu, em vários casos, que 

tal expressão deve ser interpretada em conjunto com o disposto no artigo 8.1 da 

CADH, que determina que “toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas 

garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, 

independente e imparcial”. Com isso, descarta-se, de vez, a suficiência convencional 

da atuação do Delegado de Polícia no Brasil98. 

 

Outrossim, diante da análise crítica de autoria do juiz André Nicolitt, e dos 

Delegados Bruno Cleuder de Melo e Gustavo Rodrigues, a respeito do aludido acórdão, 

proferido pelo Des. Guilherme de Souza Nucci (TJSP – HC n. 2016152-

70.2015.8.26.0000), corrobora-se a proposição versada.  

Segundo os autores, investir o cargo de “outra autoridade judicial” habilitada a 

proceder a audiência de custódia aos Delegados de Polícia, é inegavelmente incompatível 

com os poderes inerentes à função de autoridade policial, visto que, o Delegado de Polícia 

não possui capacidade irrestrita de conceder a liberdade ao indivíduo recluso ao cárcere, 

destarte, não é capaz de satisfazer as normas fixadas nos tradados internacionais e cumprir 

com requisitos mínimos intrínsecos aos fins da audiência de custódia, quais sejam, relaxar 

prisões ilegais e desnecessárias, aplicar outras medidas cautelares e conceder a liberdade 

provisória. 

                                                 
98 LOPES JR., Aury; ROSA, Alexandre Morais. Afinal, quem continua com medo da audiência de custódia? (parte 

2). Consultor Jurídico. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-fev-20/limite-penal-afinal-quem-

continua-medo-audiencia-custodia-parte2>. Acesso em: 05 jun. 2017.  
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Com efeito, a apresentação sem demora possibilita ao juiz verificar não apenas a 

legalidade da prisão, como também sua necessidade, garantindo também o exercício 

do contraditório, o que o CPP, na dicção dos art. 306 e 310 não asseguram. 

Note-se que, a autoridade prevista em lei deve ter o poder de restabelecer a liberdade. 

O delegado de polícia não possui em nosso sistema tal poder. O máximo que pode é 

conceder a fiança nos crimes cuja pena seja de até 04 anos. Nos demais casos (leia-

se: nos crimes cuja pena seja superior a 04 anos; e até mesmo nos de pena até 04 anos, 

quando o agente não prestar a fiança arbitrada pelo delegado), mesmo entendendo 

desnecessária a custódia (por entender ausentes os requisitos da prisão preventiva), 

encaminhará o ser humano para o cárcere e aguardará a decisão do juiz. 

Bom seria que o delegado tivesse este poder, vez que quanto mais agentes públicos 

pudessem tutelar a liberdade melhor. Mas no quadro atual, o delegado não tem poder 

de tutelar a liberdade para além das hipóteses de crimes punidos com pena de até 04 

anos (e até mesmo nesses, quando o agente não prestar a fiança arbitrada). 

(...) 

Assim, não há dúvidas de que o Delegado de Polícia nos termos da atual legislação 

não atende aos fins colimados nos tratados quando exigem a audiência de custódia. O 

que o acórdão pretende é dar uma interpretação que cria um garantidor para inglês 

ver, pois o preso é apresentado para alguém que não tem o pleno poder de soltar. 

(...) 

Neste sentido, em termos mais claros, de nada adianta atribuir ao Delegado de Polícia 

função de garantia que não pode cumprir por ausência de disposição legal, ou, ainda, 

no mais simples jargão popular, “dar com uma mão e tomar com outra”, eis que a 

Autoridade responsável pela tutela da liberdade não poderá concedê-la. 

(...) 

De nossa parte entendemos o seguinte: a prisão lavrada pelo delegado pode ser legal. 

Comunica ao Juiz em 24 horas. Este a converte e passa ser a autoridade que mantém 

a custódia. Uma vez convertida deve designar audiência de custódia para apresentação 

do preso sem demora. Configurada a demora na audiência, há ilegalidade 

superveniente e a prisão deve ser relaxada. 

Em resumo, a decisão que converte a prisão após a comunicação desta pelo Delegado 

de Polícia não afasta o dever do juiz de garantir ao preso o direito de ser levado “sem 

demora” até a autoridade que tem o poder de conceder-lhe a liberdade. Não autoriza 

o juiz a manter a prisão por meses até que se realize a AIJ ocasião em que o preso vai 

ser interrogado. 

(...) 

Vislumbramos profundo equívoco do acórdão ao tentar ver no Delegado autoridade 

capaz de atender aos fins previstos no Pacto de São José e no Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos. Trata-se na verdade de uma contradição performática na 

qual se afirma proteger a liberdade restringindo-a na medida em que institui como 

garantidor alguém que não tem o pleno poder de libertar99. 

 

Isto posto, apesar dos argumentos apresentados por aqueles que sustentam a tese de 

que o Delegado de Polícia configura perfeitamente a “outra autoridade autorizada pela lei 

a exercer funções judiciais (CADH, artigo 7, nº 5)”, e que depositar sobre os ombros dos 

magistrado mais essa função agravaria a sobrecarga do Judiciário, após uma análise mais 

                                                 
99 NICOLITT, André; MELO, Bruno Cleuder de; RODRIGUES Gustavo. Análise Crítica do Voto do Des. 

Guilherme de Souza Nucci – TJSP: O Delegado de Polícia não faz audiência de custódia. Empório do Direito. 

Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/analise-critica-do-voto-do-des-guilherme-de-souza-nucci-tjsp-o-

delegado-de-policia-nao-faz-audiencia-de-custodia-por-andre-nicolitt-bruno-cleuder-de-melo-e-gustavo-

rodrigues-ribeiro/>. Acesso em: 27 maio 2015. 
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complexa sobre a questão, constata-se que, os argumentos referidos não são capazes de 

sustentar-se. 

 É inegável tamanha importância e essencialidade da participação dos Delegados de 

Polícia, durante a fase investigatória e como precípuo garantidor dos direitos fundamentais 

do custodiado, entretanto, considerando o todo supracitado, as prerrogativas necessárias à 

exercer a função jurisdicional para presidir audiência de custódia, assim como, as 

limitações funcionais da autoridade policial perante tais prerrogativas, considerando as 

manifestações da CADH, no sentido de que a interpretação do art.7.5 do Pacto de San Jose 

da Costa Rica deve ser conjunta ao art. 8.1 do mesmo diploma,  

 

Artigo 8.1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro 

de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, 

estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada 

contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, 

trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza100. 

 

Por derradeiro, conclui-se que, no Brasil, o Delegado de Polícia, assim como o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, não é a autoridade judicial autorizada por lei a 

quem, aquele apreendido em flagrante delito, deverá ser apresentado, e assim, não é capaz 

de realizar audiência de custódia.  

Dentro do cenário jurídico brasileiro, o único sujeito possuidor das prerrogativas 

necessárias, que atendam as finalidades estabelecidas nos tratados internacionais, 

competente para presidir a audiência de custódia, a quem o preso deve ser apresentado, é o 

juiz de direito, independentemente do quanto a investidura desta função agrave a 

morosidade do Poder Judiciário. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100 COSTA RICA. Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), de 22 de novembro de 1969. Pacto de 

San Jose da Costa Rica. San Jose da Costa Rica, 1969. Disponível em: 

<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 05 jun 2017.  
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3 A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA APLICADA AO DIREITO COMPARADO COM 

ENFOQUE ESPECIAL AO EXEMPLO DA EXPERIÊNCIA CHILENA 

 

3.1 Os procedimentos estrangeiros relativos às disposições dos tratados internacionais de 

direitos humanos 

 

Consoante fora versado no capítulo inaugural desta obra, o termo “audiência de 

custódia”, utilizado amplamente no Brasil, não encontra tradução nas demais nações em 

concordância com os tratados internacionais. Os países estrangeiros definiram razoáveis as 

nomenclaturas “audiência de garantia” e ou “audiência de apresentação”, para o que aqui 

foi nomeado e inserido como “audiência de custódia”101.  

Partindo do pressuposto de que a liberdade é um dos direitos fundamentais do 

indivíduo mais relevantes, e que por isso, merece o máximo de garantia, é plausível, que 

tal direito seja objeto de tutela de diversas normas de direitos humanos, não só nacionais, 

mas sobretudo internacionais.  

Dessa forma, a presença de regras, nos acordos internacionais, que estipulem a 

realização das audiências de apresentação, são plenamente justificadas, visto que, as 

finalidades basilares desse instituto são evitar prisões ilegais e desnecessárias, coibir 

práticas de violência para como o preso, e conceder a liberdade aos casos possíveis, ou 

seja, a audiência de garantia corrobora o princípio de que o indivíduo somente deve ser 

mantido em cárcere em casos extremos e justificáveis. 

Segundo estudo realizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo102, no qual 

buscou-se analisar a mecânica das audiências de apresentação em jurisdições estrangeira, 

considerando as normas previstas no Comitê de Direitos Humanos e na Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem, com fim de melhor instruir o processo de implantação 

da audiência de custódia no Brasil, foram obtidos os dados a seguir apresentados. 

A começar pelo Reino Unido, que não possui uma Constituição escrita, os seus 

princípios constitucionais derivam dos costumes e de atos do Parlamento. Assim, as regras 

                                                 
101 PAIVA, Caio, op. cit., p. 41 
102 WEIS, Carlos; FRAGOSO, Nathalie. Apresentação do preso em juízo estudo de direito comparado para 

subsidiar o PLS 554/2011. São Paulo: Defensoria Pública do Estado de São Paulo. São Paulo, 2012. Disponível 

em: <https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Repositorio/31/Documentos/DIREITO%20COMPARADO%20-

%20Prazo%20para%20apresenta%C3%A7%C3%A3o%20do%20preso%20em%20ju%C3%ADzo.pdf>. Acesso 

em: 06 jun. 2017. 
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previstas na Convenção Europeia dos Direitos do Homem, foram instituídas mediante o 

Ato de Direitos Humanos de 1998 (ADH), em vigor a partir de 2 de outubro de 2000.  

O aludido acordo, determina que a pessoa presa seja apresentada imediatamente a 

um juiz ou outro magistrado competente (art. 5, CEDH), e o prazo de apresentação adotado 

pelo Reino Unido, em regra é de 24 horas, mas em casos excepcionais poderá ser 

prorrogado até duas vezes por 36 horas, atingindo o máximo de 96 horas (quatro dias), 

período este que foi considerado pela Corte Europeia de Direitos Humanos como aceitável 

dentro dos padrões.  

Aquele detido pela polícia, poderá ser mantido sob sua custódia por até 24 horas, 

posteriormente será encaminhado à presença de um magistrado, e caso seja arbitrada 

fiança, o acusado deverá comparecer ao Tribunal em dois dias. 

Ressalta-se que, ao acusar alguém, a polícia só mantém o sujeito detido em último 

caso, de acordo com os critérios previstos no s.38 do LPPC, como por exemplo: não seja 

possível realizar a identificação do indivíduo, nos casos de crimes graves que apresentem 

razões que indiquem que o acusado irá reincidir ou que ele não se apresentará no tribunal103. 

Perante o passado marcado pela Revolução Francesa, a França, possui as garantias à 

liberdade resguardadas na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (Déclaration 

des droits de l'Homme et du Citoyen), de 1793.  

A legislação francesa determina que para ocorrer a prisão, esta tem que se mostrar 

indispensável, assim como todas as penas, que devem ser estritamente necessárias. Desta 

forma, o período máximo de detenção é aplicado de acordo com a gravidade do caso 

concreto e com a duração potencial da sentença, em conformidade com a razoabilidade e 

proporcionalidade.  

Na França, é possível que um suspeito seja mantido sob custódia policial durante 24 

horas, mas caso haja justificado requerimento da promotoria, esse período poderá ser 

estendido para até 48 horas (com a condição de que a sentença em potencial seja de pelo 

menos um ano de prisão, Code de Procédure Pénale, artigo 63104). Contudo, para casos 

extraordinários, mais complexo, a custódia policial poderá ser estendida para até 72 horas, 

e nos casos de suspeita de terrorismo entre 96 horas a 120 horas (cinco dias). 

                                                 
103 WEIS, Carlos; FRAGOSO, Nathalie, op.cit., p. 6-9. 
104 FRANÇA. Code de Procédure Pénale. Disponível em: 

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E1634B2CAC53BC65C7BF6248196D2CBE.tpdila0

9v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006151876&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20170608>. 

Acesso em: 07 jun. 2017. 



49 

 

   

 

Superados esses períodos, de acordo com cada caso, o preso será submetido à 

presença de um juiz de liberdades e garantias (na França existe a figura do juiz de garantias, 

responsável pela audiência de apresentação; e o juiz da instrução, que é designado para 

atuar na fase de instrução criminal), que analisará as circunstâncias e decidirá se concede 

a liberdade, ou decreta a prisão preventiva, que será aplicada, por exemplo, quando for a 

única forma de garantir a ininterrupção do julgamento, preservar provas, proteger 

testemunhas, garantir que o suspeito está à disposição do Judiciário ou ainda quando o 

acusado descumprir as estipulações cautelares105. 

Por sua vez, na Espanha, segundo a Constituição espanhola de 1978106, seção 17 (1) 

e (2), e a LECRIM107, é possível a prisão policial (detenção) de um indivíduo, ou seja, a 

detenção anterior à apresentação do preso ao juiz, somente quando essa for estritamente 

necessária para assegurar o não comprometimento das investigações, e pelo prazo máximo 

de 72 horas, caso contrário, o direito constitucional à liberdade do cidadão estará sendo 

violado. 

Transcorrido tal prazo, o preso deve ser encaminhado à presença de um juiz, que 

deverá analisar, em até 72 horas, se decreta a prisão preventiva (prisão pré-julgamento) ou 

concede a liberdade108. 

Em Portugal, os períodos de duração da prisão policial estão previstos tanto na 

Constituição portuguesa, quanto no Código de Processo Penal português. 

De acordo com o Art. 28 da Constituição109, toda pessoa detida deverá ser submetida 

ao crivo judicial em dentro de no máximo 48 horas, ocasião essa em que um juiz inteirar-

se-á das razões que motivaram a prisão, as informará ao detento, realizará seu 

interrogatório e dará a oportunidade de ele defender-se. 

E conforme o Código de Processo Penal110, o art. 254 (1) (a) prevê que o tempo 

máximo da prisão policial, sem a apresentação do acusado ao juiz, seja de 48 horas, e o art. 

                                                 
105 WEIS, Carlos; FRAGOSO, Nathalie, op.cit., p. 9-12. 
106 ESPANHA. Constitución Española. Disponível em: 

<http://www.senado.es/web/conocersenado/normas/constitucion/index.html>. Acesso em: 07 jun. 2017. 
107 ESPANHA. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882. Ley de Enjuiciamiento Criminal. Disponível em: 

<http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.l2t6.html#a492>. Acesso em: 07 jun. 2017. 
108 Idem. p. 13.  
109 PORTUGAL. VII Revisão Constitucional [2005]. Constituição da República Portuguesa. Disponível em: 

<http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx>. Acesso em: 07 jun. 

2017. 
110 PORTUGAL. DL nº 78/87, de 17 de fevereiro. Código de Processo Penal. Disponível em: 

<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=199A0254&nid=199&tabela=leis&pagina=1

&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo>. Acesso em: 07 jun. 2017. 
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254 (1) (b), determina que, caso a pessoa tenha sido presa para prestar atos processuais 

instrutórios diante da justiça, ela deve ser mantida presa por no até 24 horas. 

Salienta-se disser que, na jurisdição portuguesa, a aplicação da detenção somente é 

permitida e admita, quando extremamente necessária e não seja possível a aplicação de 

nenhuma outra medida mais branda111. 

Já a Argentina, dispõe sobre tempo máximo em que a pessoa detida poderá 

permanecer em cárcere sem a apresentação ao juiz, no Código Processual nacional, qual 

seja, Codigo Procesal Penal de La Nación Argentina, artigo 286. 

Desta forma, a legislação argentina determina que, aquele que foi detido pela polícia, 

deverá ser apresentado imediatamente a um juiz, e que tal prazo não exceda 6 horas após a 

prisão, momento em que o magistrado competente decidirá se decreta a prisão preventiva 

ou concede a liberdade. 

Assim como os demais ordenamentos, na Argentina, a prisão só é aceitável em casos 

especificados em lei, e utilizado como último recurso, após ser extremamente 

fundamentado e justificado, de maneira que o direito à liberdade seja estritamente 

preservado112. 

Isto posto, constata-se que, apesar das jurisdições apresentadas serem completamente 

singulares, com as mais variadas culturas, e terem suas leis oriundas de contextos históricos 

tão distintos, no que tange aos direitos humanos e a liberdade do indivíduo, as aludidas 

nações convergem para o mesmo entendimento.  

À vista disso, dentre as diversas convenções internacionais, e normas estrangeiras de 

direito interno, que preveem a matéria, há o parecer comum de que a prisão deve ser sempre 

motivada, justificada e utilizada como instância final, quando todas as demais medidas 

menos gravosas forem esgotadas ou descabidas, que aquele detido cautelarmente, pré-

julgamento, deverá ser apresentado rapidamente  a um juiz (conforme jurisprudência 

internacional, no prazo limitado a quatro dias), e que a autoridade competente para analisar 

a prisão é de fato o magistrado  

Logo, a adoção da realização da audiência de garantia, corrobora o princípio de que 

o indivíduo somente deve ser mantido em cárcere em casos extremos e justificáveis, 

considerando a proporcionalidade e razoabilidade, preceitos profusamente amparados nos 

ordenamentos referidos. 

                                                 
111 WEIS, Carlos; FRAGOSO, Nathalie, op.cit., p. 14-15. 
112 Idem. p. 20-21.  
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Ressalta-se ainda que, todas os países mencionados possuem normas de direito 

interno expressas que preveem uma meta para a prisão policial e que o preso seja 

apresentado a um juiz, ou seja, as bases que fundamentam a “audiência de custódia” 

encontram-se enraizadas nos ordenamentos jurídicos supracitados.  

Por conseguinte, consoante com as manifestações dos órgãos internacionais, tais 

jurisdições encontram-se em plena concordância com os tratados internacionais sobre 

direitos humanos, que regulam as audiências de apresentação113. 

 

3.2 O modelo de audiência de garantias aplicado no Chile  

 

O evento “Juiz De Garantias Audiência de Custódia: A Experiência Chilena”, 

promovido pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ), contou com 

a presença do ilustre magistrado chileno Eduardo Gallardo114, que minuciosamente 

descreveu todo o processo de reforma processual penal realizado no Chile, e que 

proporcionou a implantação das audiências de custódia, e como é o funcionamento e 

peculiaridades de tal procedimento. 

 Segundo os relatos de Eduardo115, no Chile, em 1998, o sistema processual penal 

deixa de ser inquisitorial e torna-se acusatório adversarial, onde prevalece a oralidade, 

colaboração entre as partes, paridade de armas, e permite a instauração das audiências de 

garantias (“audiência de custódia”). Para que fosse garantida a plena eficácia do novo 

sistema, os juízes, promotores e defensores públicos, foram submetidos à programas de 

capacitação.  

O modelo acusatório adversarial foi introduzido aos poucos, primeiramente em 

cidades menores, do interior, e gradativamente em cidades maiores, até chegar à capital, 

Santiago. No total, o processo de implantação levou aproximadamente cinco anos, até que 

todo o país adotasse o novo sistema. 

Nesse modelo, existem as figuras de dois juízes com funções distintas. O primeiro é 

chamado juiz de garantias, é quem controla as investigações, atua na fase preliminar, limita 

                                                 
113 WEIS, Carlos; FRAGOSO, Nathalie, op.cit., p. 21-23.  
114 GALLARDO, Eduardo. Fórum Permanente de Especialização e Atualização nas Áreas do Direito e do Processo 

Penal. Juiz De Garantias Audiência De Custódia: A Experiencia Chilena. Rio de Janeiro: Escola da Magistratura 

do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ), 2016. Disponível em: 

<http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/eventosgravados/2016/juiz-de-garantias-audiencia-de-custodia-a-

experiencia-chilena/juiz-de-garantias-audiencia-de-custodia-a-experiencia-chilena.html>. Acesso em: 05 maio 

2017. 
115 Idem. 
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a atividade policial e do Ministério Público, com fim de tutelar e garantir os direitos 

fundamentais do acusado, possui função cautelar.  

Já o segundo, compõe o Tribunal Oral. O Tribunal Oral é formado por três juízes que 

não possuem quaisquer intervenções ou participações durante as investigações, eles são 

responsáveis por analisar o mérito, julgam o réu com base nas provas apresentadas pelo 

Ministério Público durante a audiência, não possuem qualquer contato com o “processo 

físico”. 

Sendo assim, o juiz de garantias têm a atribuição de controlar a legalidade da 

detenção (realizar a audiência de custódia), verificar se a polícia e o MP estão cumprindo 

com os direitos fundamentais consagrados na constituição; apurar o prazo de apresentação 

do réu, se ele foi apresentado em até 24 horas após a prisão, se a prisão é ilegal; interrogar 

o réu, a fim de inteirar-se se a polícia o informou dos seus direitos no momento da prisão 

e se agiu de acordo com eles; analisar as razões que motivaram a detenção, se a polícia 

cumpriu as regras legais que permitem levar o cidadão à detenção. 

A audiência de custódia possibilita, também, que o réu tenha conhecimento em 24 

horas, sobre qual é o núcleo fático da imputação que ele tem que formular sua defesa. 

Realizada a audiência supracitada, a declaração, pelo juiz, de uma prisão ilegal, nem 

sempre resultará na liberdade do custodiado. É possível que o Ministério Público formule 

cargos à imputação, que podem gerar discussões sobre a aplicação de medidas cautelares, 

dentre elas, até mesmo a conversão em prisão preventiva. 

Cabe ressaltar que, tanto o juiz oral, quanto o juiz de garantias, são absolutamente 

proibidos de decretarem medidas cautelares sem constar manifestação do Ministério 

Público. Os juízes nunca poderão, de oficio, aplicar cautelares. Por outro lado, eles podem, 

sem requerimento das partes, de oficio, atuar em bonam partem, ou seja, libertar o réu, 

cessar a prisão preventiva. Já para atuarem em malam partem, é preciso que haja 

requerimento do Ministério Público. 

Ao declarar a ilegalidade da prisão, todas as provas atreladas à ela, que foram obtidas 

ilegalmente, e ou, fruto de abusos policiais, serão desconsideradas, hipótese que pode 

acarretar a soltura do acusado (as provas obtidas que não se comunicam com a prisão ilegal 

são admitidas). 

Salienta-se que, caso o Ministério Público formule cargos em audiência, 

posteriormente, os fatos da acusação deverão ser os mesmos da formulação de cargos. E 
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caso haja uma sentença condenatória, os fatos da sua fundamentação não poderão ser 

diferentes dos fatos da acusação. 

O Des. Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho116, presente em tal evento, 

alerta que no Chile, os promotores são responsáveis pela provas e testemunhas, cabem a 

eles, por exemplo, viabilizar a condução das testemunhas aos depoimentos e garantir sua 

segurança, bem como pela duração razoável do processo.  

Além disso, a administração das varas não compete ao juiz, e sim, a administradores, 

economistas, engenheiros. Desta forma, a atenção dos magistrados é voltada apenas para a 

análise das causas, diferentemente do que ocorre no Brasil, onde os magistrados são 

considerados “donos” das varas em que atuam, o que gera um acúmulo de função e 

desvirtua seu foco do que é realmente importante.  

O sistema oral chileno, permite também que as partes, Ministério Público e defesa, 

acordem juntos sobre o andamento do processo, como por exemplo, a data razoável para a 

apresentação das provas. Tudo é decidido oralmente em conjunto na audiência. 

No que tange a utilização de vídeo conferência para a realização de audiências, 

Eduardo Gallardo117, alega que esse recurso tecnológico é utilizado nas audiências orais, 

em casos excepcionalíssimos, para atos como, por exemplo, ouvir uma testemunha, mas 

em hipótese alguma nas audiências de garantias. 

Na audiência de custódia, o indivíduo detido sempre estará presente. É primordial 

que o magistrado o veja pessoalmente, analise suas condições físicas, visto que trata-se de 

procedimento extremamente garantista. 

Gallardo118 destaca ainda que, no Chile, existem juízes de plantão de domingo a 

domingo, e caso necessite, o magistrado vai até o local onde encontra-se o preso. Assim, a 

audiência de custódia será realizada sempre dentro de 24 horas, independentemente do dia 

e da hora que seja. 

                                                 
116 CARVALHO, Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de. Fórum Permanente de Especialização e Atualização nas 

Áreas do Direito e do Processo Penal. Juiz De Garantias Audiência De Custódia: A Experiencia Chilena. Rio de 

Janeiro: Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ), 2016. Disponível em: 

<http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/eventosgravados/2016/juiz-de-garantias-audiencia-de-custodia-a-

experiencia-chilena/juiz-de-garantias-audiencia-de-custodia-a-experiencia-chilena.html>. Acesso em: 05 maio 

2017. 
117 GALLARDO, Eduardo, op. cit. 
118 Idem. 
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Eduardo119 evidência que, o juiz de garantia não julga a causa, não tem poder de 

convencimento. Concerne a ele apenas controlar a atuação da polícia e do Ministério 

Público, garantir a legalidade da prisão em flagrante e as investigações. 

Consequentemente, é imprescindível que o juiz da audiência de custódia não seja o 

mesmo do processo (aquele que julgará a causa), para que não haja a contaminação do 

processo com as informações obtidas durante as investigações, por exemplo.  

Questionado acerca dos gastos gerados aos cofres públicos com a implantação do 

novo modelo acusatório, posto que, existem dois tipos de juízes distintos, que atuarão em 

um mesmo processo (claro, em fases diferentes), e que as cidades pequenas muitas vezes 

dispõem de apenas um magistrado, Gallardo120, afirma que a democracia de fato custa 

dinheiro, e o sistema inquisitorial pode aparentar ser mais barato, porém, a longo prazo é 

muito mais custoso ao Estado e se mostra ineficiente.  

Logo, o sistema acusatório adversarial é mais eficaz. No Chile, com a implantação 

do novo modelo, os níveis de corrupção diminuíram drasticamente, e com isso houve uma 

economia, já que a corrupção custa um preço absurdo e era favorecida no modelo 

inquisitorial. 

Sobre a eficácia do sistema acusatório para julgar crimes complexo, como lavagem 

de dinheiro e corrupção, o magistrado chileno121 admite que não existem provas empíricas 

que justifiquem que o sistema acusatório adversarial é ou não mais eficaz para punir esses 

crimes.  

Contudo, acredita que o sistema atual, seja de fato, mais eficiente para processar e 

julgar crimes complexos, uma vez que é mais transparente e inibe práticas corruptas e 

arbitrarias. À vista disso, a oralidade característica, nesses casos, pode gerar um pouco de 

atraso na produção e apresentação das provas, mas por outro lado, garante a concretude de 

tais elementos. 

Relativamente ao impacto gerado pelas audiências de custódia, como possível 

solução ao caos do sistema carcerário, Eduardo Gallardo122, enfatiza que o sistema 

acusatório adversarial não resolve o problema carcerário. Diante dos evidentes e sérios 

problemas penitenciários do Chile, e sua elevada população carcerária.  

                                                 
119 GALLARDO, Eduardo, op. cit. 
120 Idem. 
121 Ibidem. 
122 Ibidem. 
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O magistrado123 ressalta que, o sistema acusatório é muito eficiente no que tange a 

assegurar as garantias do indivíduo, o que não se aplica quando a questão é reduzir o 

número de presos. O Chile possui severas penas para delitos graves, entretanto, há uma 

preocupação em como punir, e acima de tudo, garantir os direitos fundamentais do acusado, 

ou seja, “respeitar as regras do jogo”. 

Eduardo124 compara ainda que, no sistema inquisitorial, existe elevado número de 

pessoas presas preventivamente, que não cumprem pena, não foram julgadas. Já no sistema 

acusatório, a população carcerária é em sua grande maioria de pessoas que foram julgadas 

e estão cumprindo penas. E conclui que, no Chile, com a mudança do sistema processual 

penal, houve a redução do número de presos provisórios, em compensação, aumentou o 

número de pessoas presas cumprindo penas. 

Insta salientar que, no Chile, a sentença penal condenatória só pode ser cumprida 

quando fizer coisa julgada formal e material. Não há o cumprimento antecipado de 

sentença. Caso ainda reste recurso a ser interposto, a pena não poderá ser cumprida, ela 

ficará suspensa até que a decisão final do processo seja proferida. 

Apesar do aparente sucesso de tal sistema processual penal, existem muitas críticas, 

no Chile, sobre o atual modelo, e propostas de contrarreformas que buscam implementar 

regras do sistema inquisitorial, mas mantendo a estrutura do sistema acusatório, pois 

segundo os críticos, tal sistema visa “defender bandido”. 

Segundo ponderações de Faviane de Magalhães Barros125, o Chile importou um 

sistema da common law, usado na Itália, e adaptou para a realidade do civil law, já que a 

Itália não considera o seu sistema como típico acusatório.  

Isto posto, afirma-se que a função da audiência de custódia não é reduzir a prática de 

crimes, a população carcerária ou configurar solução para a crise do sistema penitenciário. 

A função da audiência de custódia é materializar a garantia fundamental de apresentar o 

detido a um juiz, para que este observe e controle as condições da detenção126. 

                                                 
123 GALLARDO, Eduardo, op. cit. 
124 Idem. 
125 BARROS, Flaviane Magalhaes. Fórum Permanente de Especialização e Atualização nas Áreas do Direito e do 

Processo Penal. Juiz De Garantias Audiência De Custódia: A Experiencia Chilena. Rio de Janeiro: Escola da 

Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ), 2016. Disponível em: 

<http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/eventosgravados/2016/juiz-de-garantias-audiencia-de-custodia-a-

experiencia-chilena/juiz-de-garantias-audiencia-de-custodia-a-experiencia-chilena.html>. Acesso em: 05 maio 

2017. 
126 ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMERJ. Fórum Permanente de 

Especialização e Atualização nas Áreas do Direito e do Processo Penal. Juiz De Garantias Audiência De Custódia: 

A Experiencia Chilena. Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: 

<http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/eventosgravados/2016/juiz-de-garantias-audiencia-de-custodia-a-
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4 A REALIDADE BRASILEIRA A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS 

DE CUSTÓDIA 

 

4.1 A complexa conjuntura caótica do sistema punitivo 

 

É visível que o Brasil possui a cultura do encarceramento extremamente arraigada 

em sua sociedade. A sociedade brasileira “tem prazer” em prender, é quase uma espécie de 

fetiche, se satisfaz ao ver nos noticiários presídios lotados, acusados sendo levados 

algemados pela polícia... Como se o ato de prender alguém que infringiu às leis, fosse 

sinônimo de um lugar mais seguro. Têm plena convicção de que a prisão é a única e possível 

solução para punir aquele que cometeu algum ato criminoso.  

Entretanto, é de conhecimento geral o pandemônio em que se encontra o sistema 

penitenciário, porém, a sociedade segue ignorando a aplicação de demais cautelares 

alternativas à prisão, e permanece focada em encarcerar. Conforme Foucault, “Conhecem-

se todos os inconvenientes da prisão, e sabe-se que é perigosa, quando não inútil. E, 

entretanto, não ‘vemos’ o que pôr em seu lugar. Ela é a detestável solução, de que não se 

pode abrir mão”127. 

Fato este que, constata-se através dos dados alarmantes fornecidos pelo CNJ128, 

referente ao último levantamento, no ano de 2014, que revelaram o Brasil como o 4º país 

do mundo com a maior população prisional. São cerca mais de meio milhão de pessoas 

encarceradas, atrás somente do Estados Unidos (1º), China (2º) e Rússia (3º).  

Ao considerar o número de pessoas no sistema prisional e aqueles em prisão 

domiciliar, esse número sobe para 711.463 pessoas, e eleva o Brasil à 3ª posição no ranking 

mundial. 

Ressalta-se que 41% das pessoas inseridas em tal sistema, são presos provisórios.  

Apesar da gigantesca população de presos, o sistema penitenciário não comporta 

toda essa gente. Ao passo que a população prisional compõem-se de 711.463 pessoas, o 

país possui “somente” 357.219 vagas, ou seja, há um déficit de 354.244 vagas. A conta 

evidentemente não fecha. 

                                                 
experiencia-chilena/juiz-de-garantias-audiencia-de-custodia-a-experiencia-chilena.html>. Acesso em: 05 maio 

2017. 
127 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. 39. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011, p. 218. 
128 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. Novo Diagnóstico de Pessoas Presas no Brasil. Brasília, 2014. 

Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_correcao.pdf>. Acesso 

em: 09 jun. 2017. 
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Essa realidade reflete-se nas péssimas condições das carceragens e presídios 

brasileiros. Além da “hiperlotação”, as celas são verdadeiramente inóspitas, não há 

mínimas condições para a sobrevivência humana. São lugares marcados pelas péssimas (ou 

nenhuma) condições de higiene, alimentação pouco nutritiva, doenças, violência e abusos, 

não há como negar que boa parte desses locais são comandados por facções, e algumas das 

vezes o próprio Estado é cúmplice de tais circunstâncias. 

Outrossim, diante da caótica conjuntura em que se encontra o sistema, soma-se 

ainda o fato de que praticamente inexistem políticas ressocializadoras, que visem a 

recuperação do indivíduo que encontra-se em cárcere.  

Falta interesse do Estado em implantar medias socioeducativas, programas de 

ensino e educação, oficinas profissionalizantes, em ocupar o tempo ocioso dos presos com 

atividades que lhes agreguem algum tipo de crescimento e desenvolvimento intelectual, 

que os conceda uma formação profissional, que faça com que a pena imposta, de fato, 

desempenhe a sua função social, que é punir o cidadão e ao mesmo tempo ressocializa-lo, 

para que ele possa, após o cumprir sua pena, viver novamente em sociedade. 

Desta forma, a falência do sistema punitivo brasileiro é facilmente identificada. 

Conforme o cenário atual, é nítido que prender puramente como forma de punir, sem que 

haja políticas eficazes de recuperação daquele indivíduo, não resolvem o problema, pelo 

contrário, agravam cada vez mais a violência, visto que, o ambiente carcerário é abominável 

e contribui para a escolarização do crime, logo, aumenta o número de reincidentes e geram 

mais gastos ao Estado. Prende-se muito e ressocializa-se pouco. 

Isto posto, perante tamanha complexidade, a implantação das audiências de 

custódia, além de regularizarem a situação do Brasil perante os acordos internacionais dos 

quais é signatário, surge como forma de “solucionar” o problema da superlotação 

carcerária.  

Visto que, mediante a realização das audiências de custódia, ao ser analisado a 

legalidade e necessidade da prisão, mais pessoas poderão se beneficiar da aplicação de 

medidas cautelares, e assim o número de acusados que ingressarão no sistema penitenciário 

será drasticamente reduzido, além de economizar valor significativo aos cofres públicos.  



58 

 

   

 

Estudos divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, apontam que os 600 

mil presos do sistema penitenciário brasileiro, geram ao erário um gasto anual de cerca de 

21,6 bilhões de reais, uma média de R$ 36 mil por preso129. 

Segundo o Ministro Ricardo Lewandowski (ADPF 347/2015), com a adoção da 

audiência de custódia, cerca de 120 mil pessoas por ano deixarão de ser presas, o que gerará 

uma economia na ordem de R$ 4,3 bilhões, por ano, consequentemente, 240 presídios 

deixarão de ser construídos, evitando um gasto de R$ 9,6 bilhões, que ao total constituirá 

uma economia anual de R$ 13,9 bilhões ao Estado130.  

Argumento esse amplamente defendido por juristas pró-audiência de custódia131.  

 

4.2 Os impasses enfrentados pelo Brasil na busca por sistema processual penal em 

conformidade com os tratados ratificados 

 

Assim como fora exposto em tópicos anteriores, as audiências de custódia foram 

implantadas no Brasil por iniciativa do CNJ, por meio da Resolução nº 213, com a 

finalidade precípua, de adequar o processo penal brasileiro aos tratados internacionais sobre 

direitos humanos ratificados pelo Brasil. 

Desta forma, considerando que a audiência de custódia é um instituto novo na 

realidade brasileira, o judiciário sofreu, e ainda sofre, algumas dificuldades de adaptação.  

Para parte dos atores do processo penal, como magistrados, membros do Ministério 

Público, e até Delegados de Polícia, exigir a realização das audiências de custódia da forma 

que foi proposto na Resolução do CNJ (e como consta nos projetos de lei em andamento) 

é absolutamente inviável diante da atual estrutura brasileira. 

O Poder Judiciário encontra-se completamente saturado, o volume processual 

cresce em ritmo exponencial, em contrapartida, o escassez de servidores é cada vez maior 

e mais preocupante. Além da sobrecarga de trabalho daqueles que exercem funções 

cartoriais, os gabinetes dos magistrados estão cada vez mais assoberbados, falta estrutura 

física, financeira e humana.  

                                                 
129 BRASIL. Conselho Nacional De Justiça (CNJ). Audiência de Custódia. Brasília: CNJ, 2016. p. 7. Disponível 

em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/09/0a99a0ab0eb26b96fdeaf529f0dec09b.pdf>. Acesso 

em: 09 jun. 2017. 
130 Idem. p. 10. 
131 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MAGISTRADOS – APAMAGIS. Evento no TJSP ‘abre’ Ano Judiciário e 

expõe metas para 2015. Disponível em: <http://apamagis.com.br/site/evento-no-tjsp-abre-ano-judicirio-e-expe-

metas-para-2015/>. Acesso em: 12 jun. 2017. 
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Destarte, depositar mais essa função sobre as costas do judiciário só contribuiria 

para o agravo da morosidade processual, uma vez que, os magistrados seriam incumbidos 

de priorizar a realização das audiências de custódia, e os processos inerentes à sua vara de 

lotação, ficariam em segundo plano. 

Ainda assim, a estrutura atual, ou melhor, a falta de estrutura, não favorece a 

mobilização de tantas esferas do judiciário ao mesmo tempo, ou seja, é sistematicamente 

complicado concentrar as atenções da Defensoria Pública, Ministério Público e Juízes, 

desviando-os das suas funções cotidianas, para realizarem as audiências de custódia. A 

longo prazo isso paralisaria o andamento dos demais processos, dado o alto número de 

prisões em flagrante que demandariam sucessivas audiências, prejudicando o princípio da 

celeridade processual. 

Outro ponto é relativo a falta de recursos públicos destinados a condução dos presos 

em flagrante. O Poder Público não disponibiliza verba suficiente que custeie a condução 

dos presos à apresentação do juiz. 

Ademais, faltam policiais e agentes carcerários disponíveis para escoltarem os 

custodiados na proporção em que ocorreriam as apresentações, e consequentemente, tais 

servidores teriam que ser desviados de suas respectivas funções para suprir as necessidades 

das audiências de custódia, comprometendo, assim, a segurança pública.  

As alegações apresentadas são corroboradas através das manifestações feitas por 

diversas entidades de classe e profissionais da área, como a Federação Nacional dos 

Delegados de Polícia Federal – FENADEPOL (Of. Nº 37/214), onde declarou que “nem as 

polícias nem o judiciário possuem estrutura capaz de suportar a efetivação da audiência de 

custódia”132. 

Corroborando o argumento defendido por Carlos Eduardo Pellegrini, Delegado da 

Policia Federal, segundo ele,  

 

A escolta de custodiados é, de fato, outro problema crônico enfrentado por todas as 

esferas de governo. O efetivo policial, seja ostensivo ou de caráter judiciário, 

encontrasse escasso para atender todas as demandas. A área federal é ainda mais 

crítico, pois setores como o planejamento operacional, acumulou a função de 

execução da audiência de custódia, com cumprimento de capturas, mandado de 

intimações e escolta regulares de presos para as audiências comuns. Não é apenas uma 

questão de organização policial ou de caráter logístico, é, de fato, uma questão de 

recursos humanos e materiais, o que exigirá consenso de todos os envolvidos, 

especialmente dos gestores do Judiciário e da Polícia, para ajustar, de modo 

                                                 
132 SANTOS, Cleopas Isaías. Audiência de Garantia ou sobre o óbvio ululante. Empório do Direito: 2015. 

Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/audiencia-de-garantia-ou-sobre-o-obvio-ululante-por-cleopas-

isaias-santos-2/>. Acesso em: 12 jun. 2017. 
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pragmático, a fruição dos direitos do preso. A busca pelo consenso para atendimento 

desta demanda não pode ser, pelo menos como posta na esfera federal, com cada juiz 

titular das Varas do Fórum. É necessária decisão macro para regulamentar todas as 

hipóteses de organização judiciária da audiência de custódia133. 

 

No mesmo sentido, o Ministério Público do Estado de São Paulo, se posicionou por 

meio da Nota Técnica nº 14/2014, e classificou as normas propostas como desnecessárias, 

desproporcionais e irrazoáveis134,   

 

Além disso, não é demasia lembrar a conhecida deficiência, estrutural, orçamentária 

e humana dos atores do processo penal (Poder Judiciário, Ministério Público e 

Defensoria Pública) para enfrentamento da demanda que seria gerada pela 

incontinenti apresentação de toda pessoa presa em flagrante para audiência de 

custódia.  

Pesquisa divulgada pelo Instituto Sou da Paz (“O impacto da Lei das Cautelares nas 

prisões em flagrante na cidade de São Paulo”), no 2º trimestre de 2012, houve um total 

de 8.108 prisões em flagrante apenas na Capital do Estado. Esse número representa 

uma média diária superior a 90 prisões por dia.  

O cumprimento da proposta legislativa implicaria não apenas no deslocamento de 

todas estas pessoas das mais diversas unidades policiais e carcerárias do Município 

para o Poder Judiciário, com afastamento de um sem número de policiais de suas 

atividades regulares, preventivas e repressivas, para escolta dos autuados às 

audiências - tudo isso sem qualquer planejamento prévio, conhecimento da demanda 

de transporte e escolta em cada local e do perfil dos presos, com risco aos próprios 

usuários das unidades judiciais. Idêntica situação se replicaria em todas as comarcas 

do país.  

Os custos decorrentes da implementação destas medidas, a serem arcados quase que 

exclusivamente pelos Governos Estaduais, são imensuráveis135. 

 

O análogo posicionamento foi defendido pela Associação dos Juízes Federais do 

Brasil – AJUFE, de acordo com a Nota Técnica nº 16/2014 (04.12.2014),  

 

É fato público e notório a insuficiência de estrutura, material e pessoal, para a escolta 

de presos. Isso tem gerado, na prática, adiamentos de audiências de instrução e atraso 

no andamento de processos. Criar mais uma exigência de apresentação de preso, com 

Deslocamento dos presídios até os fóruns, implica sério risco de inviabilizar a 

atividade policial, demandando excessivo ônus ao Estado, em prejuízo da necessária 

e imprescindível escolta para a apresentação obrigatória do preso às audiências 

judiciais.  

O impacto financeiro da medida proposta no Projeto também precisa ser bem avaliada.  

                                                 
133 PELLEGRINI, Carlos Eduardo. Pontos emblemáticos da aplicação da audiência de custódia. Consultor 

Jurídico. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-mai-09/carlos-pellegrini-pontos-emblematicos-

audiencia-custodia>. Acesso em: 12 jun. 2017 
134 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – MPSP. Nota Técnica Nº 14/2014: Projeto De Lei 

Nº 554/2011. Audiência De Custódia. Inconveniência Aos Sistemas De Segurança Pública E De Justiça. Sugestão 

De Oitiva Condicionada Do Preso Em Flagrante Por Fundados Indícios De Ilegalidade Na Prisão Ou De Violação 

Aos Direitos Fundamentais. p. 7. Disponível em: 

<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_criminal/notas_tecnicas/nota%2014.pdf>. Acesso em: 12 jun. 

2017. 
135 Idem. p. 4-5. 
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Embora louvável a ideia da audiência de custódia, que pode até ser realidade em países 

do chamado Primeiro Mundo, precisa ser bem avaliada antes de ser importada para o 

sistema nacional. A União e os Estados não têm disponibilidade de pessoal e de 

material para efetivar esses deslocamentos, ainda mais considerando-se o enorme 

número de prisões em flagrante que são realizadas diariamente em todo o País.  

As medidas propostas, portanto, carecem de proporcionalidade e de razoabilidade136. 

 

Assim como, a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – ANAMAGES, 

por meio da publicação de Nota Pública, demonstrou sua preocupação com a forma de 

implantação das audiências de custódia, na condição que fora proposto, alegando a 

existência de “inúmeros óbices de ordem jurídica, de eficácia e aplicabilidade desta medida 

processual. Atenta-se ainda a possíveis entraves processuais penais com a sua adoção 

imediata”137. 

A única classe que não manifestou objeções foi a Defensoria Pública, apresentando 

inclusive, através do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais – CONDEGE, nota 

técnica ao Senado, demonstrando seu apoio ao PLS 544/2011138. 

Entretanto, a carência de um sistema preparado estruturalmente, não obsta a 

relevância das audiências de custódia. O instituto em questão tem um propósito nobre, sério 

e comprometido com a garantia dos direitos fundamentais do indivíduo, e, portanto, deve 

ser veementemente respeitado e amplamente aplicado.  

Conforme as ponderações do Des. Luiz Noronha Dantas139, não é possível ignorar 

a eficácia de uma norma supralegal vigente, com a justificativa de que falta estrutura. Pois, 

tais argumentos buscam conduzir ao esquecimento um primado vigente há mais de 20 anos. 

O preso não pode ser prejudicado pela ausência de estrutura e ter negado o direito de 

garantias que lhes são próprias.  

                                                 
136 ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DO BRASIL – AJUFE. NOTA TÉCNICA Nº 16/2014: Referente 

Ao Projeto De Lei De Iniciativa Do Senado (PLS) Nº 554, De 2011. Proposta De Alteração Do Art. 306 Do Código 

De Processo Penal Para Estabelecer O Prazo De Vinte E Quatro Horas Para A Apresentação Do Preso À 

Autoridade Judicial, Após Efetivada Sua Prisão Em Flagrante. p. 3. Disponível em: 

<http://www.ajufe.org/static/ajufe/arquivos/downloads/nota-tecnica-16-pls-554-2011-3151841-16331315.pdf >. 

Acesso em: 12 jun. 2017. 
137 ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – AMAERJ. Entidade de juízes 

critica adoção imediata da audiência de custódia. Disponível em: <http://amaerj.org.br/noticias/entidade-de-juizes-

critica-adocao-imediata-da-audiencia-de-custodia/>. Acesso em: 12 jun. 2017. 
138 SANTOS, Cleopas Isaías, op. cit. 
139 DANTAS, Luiz Noronha. Fórum Permanente de Especialização e Atualização nas Áreas do Direito e do 

Processo Penal. Audiência de Custódia. Rio de Janeiro: Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 

(EMERJ), 2015. Disponível em: <http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/eventosgravados/2015/audiencia-de-

custodia/audiencia-de-custodia.html>. Acesso em: 30 abr. 2017. 
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Desta forma, cabe à administração dos Tribunais fornecerem as estruturas 

necessárias para que os juízes realizem as audiências e que tal primado constitucional seja 

de fato cumprido. 

Para tanto, é necessário que haja interesse público em expandir o sistema e viabilizar 

um arcabouço capaz de sustentar e suprir todas as primordialidades demandadas, sem 

comprometer a marcha processual. 

 

4.3 As previsões teóricas versus a prática aplicada pelo judiciário  

 

Como é possível notar, a audiência de custódia é uma realidade, e hoje realizada em 

todos os estados brasileiros. Porém, a prática aplicada ao caso concreto é contrastante à 

teoria proposta. 

Ao analisar os procedimentos adotados, mais especificamente, pelo Tribunal de 

Justiça de São Paulo -TJSP, e pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, considerados 

como referência relativamente ao desenvolvimento judiciário e andamento processual, 

constatam-se falhas, que de certa forma, comprometem o propósito e as finalidades das 

audiências de custódia, como por exemplo a gritante falta de isonomia.  

No estado do Rio de Janeiro, as audiências de custódia foram implantadas através 

da Resolução Nº 29140, em 24 de agosto de 2015, cujas primeiras audiências ocorreram em 

18 de setembro de 2015, durante o Rock in Rio, somente em casos de prisão em flagrante. 

Para isso, foi criada a Central de Custódia, localizada nas dependências do Plantão 

Judiciário, que passou por adequações estruturais, além da designação inicial de seis juízes 

que atuam em varas criminais da capital141.  

As referidas audiências são realizadas somente na Comarca da Capital, de segunda 

a sexta-feira, a partir de 13h até as 18h, somente em dias úteis, o que quer dizer que, aos 

sábados, domingos, feriados e recessos, não há realização de audiência de custódia. 

A partir dessa conjuntura, caso o indivíduo seja detido às 19h de sexta-feira, por 

exemplo, ele só será apresentado ao juiz na segunda-feira depois de 13h, ou seja, no mínimo 

                                                 
140 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – TJRJ. Resolução Nº 29. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2015/12/e9c65ba8bd6e3ac3a9ee50be584e3f4a.pdf>. Acesso em: 

12 jun. 2017. 
141 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – TJRJ. Audiência de custódia: presos 

poderão ser encaminhados para assistência social e médica. Disponível em: 

<http://www.tjrj.jus.br/ca_ES/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23109?p_p_state=maximized>. Acesso em: 

12 jun. 2017. 
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66 horas após sua prisão. Ao considerar que a prisão se deu durante um feriado, a situação 

é ainda mais crítica, pois o cidadão ficará ainda mais tempo detido sem ter sua prisão 

analisada.  

À medida que, aquele que for preso em flagrante às 9h de uma terça-feira útil, será 

submetido à audiência de custódia no mesmo dia da prisão, ou no dia seguinte.  

Outrossim, se o cidadão for detido em flagrante delito na capital, mais precisamente 

no perímetro das delegacias vinculadas à audiência de custódia, ele será submetido à 

audiência de custódia, mas, caso seja preso em outras comarcas do estado, “não terá direito” 

à análise da sua prisão por um magistrado que verifique sua legalidade e necessidade, bem 

como a ocorrência de atos violentos durante a detenção. 

Isso porque, as audiências de custódia, como fora mencionado, atualmente só 

funcionam na Comarca da Capital, assim mesmo, nem todas as delegacias da capital são 

vinculadas a esse procedimento142. Desta forma, caso o auto de prisão em flagrante do 

indivíduo não tenha sido lavrado por uma das delegacias presentes no rol daquelas 

abarcadas pelas audiências de custódia, não será realizada a apresentação daquele sujeito a 

um magistrado, pois o seu APF foi lavrado por uma delegacia que não está atrelada ao 

projeto, por mais que ambas estejam dentro da cidade do Rio de Janeiro. 

Sendo assim, é nítido que previsão da Resolução Nº 213 do CNJ, que determina a 

apresentação do preso em flagrante ao juiz competente em no máximo 24 horas após sua 

detenção, está longe de ser respeitada. Como também, não há tratamento isonômico entre 

os presos, ao passo que, aqueles detidos na capital possuem um tratamento diferente 

daqueles que são detidos no interior, da mesma forma, as pessoas presas aos fins de 

semanas e feriados não possuem o mesmo tratamento que aqueles detidos em dias úteis.  

Afirma o Des. Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho143, que de todos os 

estados que implantaram a audiência de custódia, o Rio de Janeiro foi um dos únicos a 

implantar somente em dias úteis, os demais adotaram também aos finais de semana. E ainda 

                                                 
142 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DPGE. Relatório: Um ano de audiência de 

custódia no estado do Rio de Janeiro. 2016. p. 6. Disponível em: 

<http://www.portaldpge.rj.gov.br/Portal/sarova/imagem-

dpge/public/arquivos/Relatorio_1_Ano_Audiencia_Custodia.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2017. 
143 CARVALHO, Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de. Fórum Permanente de Especialização e Atualização nas 

Áreas do Direito e do Processo Penal. Juiz De Garantias Audiência De Custódia: A Experiencia Chilena. Rio de 

Janeiro: Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ), 2016. Disponível em: 

<http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/eventosgravados/2016/juiz-de-garantias-audiencia-de-custodia-a-

experiencia-chilena/juiz-de-garantias-audiencia-de-custodia-a-experiencia-chilena.html>. Acesso em: 05 maio 

2017. 
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que, muitos estados já implantaram em comarcas do interior, contudo, no Rio, as audiências 

só funcionam na capital. 

Segundo o Des., falta autonomia para expandir as audiências de custodia pelo 

interior do estado, pois o projeto está pronto, mas ainda não foi possível aplica-lo144. 

Igualmente para o Des Luiz Noronha Dantas, a implantação e expansão das 

audiências de custódia depende de vontade política. Pois São Paulo, que maior que o Rio 

de Janeiro, implantou o projeto-piloto primeiro, e teoricamente seria mais fácil implantar 

no Rio, já que é territorialmente menor que São Paulo, mas falta vontade política145. 

No que corresponde as peculiaridades da dinâmica das audiências, cita-se a atuação 

do Ministério Público. De acordo com o Promotor Michel Queirós146, o MP tem juntado 

aos autos a folha de antecedentes criminais do custodiado, com o intuito de ilustrar os autos, 

e assim, contribuir com a avaliação da necessidade ou não da manutenção da prisão, desta 

forma, analisa-se se o indivíduo já fora preso anteriormente pela prática do mesmo crime 

na mesma circunscrição, por exemplo.  

Além disso, o MP tem usado um software que conta com um banco de dados e 

fornece as estatísticas referentes aos crimes cometidos em determinada área, logo, quando 

uma pessoa é presa em certo local, eles prontamente anexam os dados obtidos pelo 

mencionado software, a fim de agregar mais informações, e melhor avaliar sobre os efeitos 

e consequências gerados àquela sociedade local, nos casos de manutenção da prisão ou 

concessão de liberdade. Como por exemplo, o agente “X” é preso em flagrante por roubo 

no bairro “B”, e através do software constata-se que no bairro “B” os índices de roubo são 

altíssimos, portanto, a concessão de liberdade ao custodiado não é razoável, visto que, a 

sua liberdade compromete a ordem pública daquele local147. 

Michel Queiroz alerta ainda que, no TJRJ, antes da audiência de custódia, o 

custodiado é submetido a exames médicos, que geram um laudo médico que instruirá os 

autos e ajudarão a aferir se houve algum tipo de abuso policial durante a prisão, se o detido 

sofreu alguma lesão, violência, maus-tratos ou foi vítima de tortura148.  

                                                 
144 CARVALHO, Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de, op. cit. 
145 DANTAS, Luiz Noronha. Fórum Permanente de Especialização e Atualização nas Áreas do Direito e do 

Processo Penal. Audiência de Custódia. Rio de Janeiro: Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 

(EMERJ), 2015. Disponível em: <http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/eventosgravados/2015/audiencia-de-

custodia/audiencia-de-custodia.html>. Acesso em: 30 abr. 2017. 
146 ZOUCAS, Michel Queiróz. MP Cidadão – Audiência de Custódia. TV Justiça. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=3a7z9sPpweU>. Acesso em: 29 abr. 2017.  
147 Idem. 
148 Ibidem. 
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Após assistir à realização das audiências de custódia, durante uma tarde, no dia 29 

de maio de 2017, segunda-feira, considerado o dia mais movimentado na Central de 

Custódia, devido ao acúmulo de pessoa presas no fim de semana, foi notado que a 

ritualística previstas nas orientações normativas não é plenamente acolhida.  

Pois bem, em um primeiro momento, os acusados são apresentados em particular à 

defesa, que realiza uma entrevista prévia. A seguir, são dirigidos à sala de audiência pelos 

policiais militares (quem realiza a escolta), e dentro da sala já estão o defensor público (que 

na maioria dos casos é responsável pela defesa do réu, já que poucos possuem advogados) 

e Ministério Público, além do juiz designado para o ato.  

As audiências têm início com o interrogatório do acusado sobre suas qualificações 

pessoais, como endereço, telefone, estado civil, data de nascimento, se possui filhos, grau 

de escolaridade, profissão, se está ou não desempregado, se possui tatuagens.... 

Posteriormente, o réu é indagado sobre a ocorrência de violência durante a prisão, se ele 

foi torturado ou sofreu maus-tratos. 

Após ouvir o réu, o Ministério Publico apresenta sua manifestação, seguida da 

Defesa, e a seguir, o magistrado profere sua decisão. As audiências são bem dinâmicas e 

duram em média menos de dez minutos. 

Ressalta-se que em nenhum dos casos presenciados, foi explicado ao réu, de 

maneira clara e de fácil compreensão, as razões da realização daquela audiência, em que 

ela consiste, e quais os seus possíveis efeitos práticos; também não o foi informado sobre 

o seu direito de permanecer em silêncio e demais direitos constitucionais; e ainda que, todos 

os réus permaneceram algemados (injustificadamente), descalços e sujos durante todo o 

trâmite.  

Tais fatos demonstram tamanha desconformidade da prática com as previsões 

contidas no art. 8º, incisos I, II, II e IV, da Resolução Nº 213 do CNJ149.  

Além da manifesta violação à Súmula Vinculante 11150, ao manter os custodiados 

algemados sem qualquer justificativa, já que a escolta policial militar permanece durante 

                                                 
149 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. Atos Administrativos: Resolução Nº 213 de 15/12/2015. 

Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3059>. Acesso em: 22 maio 2017. 
150 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). Súmula Vinculante 11. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menusumario.asp?sumula=1220>. Acesso em: 22 maio 2017. 



66 

 

   

 

todo o tempo, inclusive dentro da sala de audiência; e também ao art. 5º, LXIII da CF/88151, 

ao deixar de cientificar os réus do seu direito ao silêncio. 

Nos casos em que o réu foi posto em liberdade, o defensor público o orientou sobre 

quais seriam os próximos passos da persecução.  

E quando presente declaração da ocorrência de maus-tratos, violência ou tortura no 

ato da prisão, o réu foi indagado sobre a identidade do suposto agressor, suas características, 

e como teria ocorrido o fato. Nessas situações, o magistrado encaminhou o custodiado ao 

exame de corpo de delito, para averiguar o alegado. 

Recentemente foi noticiado, no dia 03 de maio de 2017, a realização por 

videoconferência, da audiência de custódia de 40 presos em operação policial. A 

magistrada Tereza Donatti, justificou a medida sob a alegação de que o PL 554/2011, prevê 

exceções à regra de que a audiência deve ser realizada presencialmente, e no caso em tela 

o deslocamento dos presos ocasiona transtornos para o Estado, fato que configura a 

hipótese da exceção152.  

Entretanto, vale ressaltar que, a norma utilizada pela juíza como base legal de sua 

fundamentação, ainda não foi aprovada, portanto não está em vigor e não possui eficácia, 

assim não deveria ser usada com fundamentação de decisão judicial, ainda mais sobre 

matéria tão delicada quanto a audiência de custodia, que tutela direitos e garantias 

fundamentais daquele detido. 

As propostas de expansão das audiências de custódia pelo interior do estado do Rio 

de Janeiro são manifestadas desde a implantação do projeto em 2015, porém nunca foram 

de fato efetivadas. Contudo, no dia 07 de junho de 2017, o TJRJ, noticiou em sua página 

on-line, que pretende levar as audiências para todo o estado, e que “nos próximos três meses 

serão instaladas unidades no bairro de Benfica (capital) e nas cidades de Campos dos 

Goytacazes (norte do estado) e Volta Redonda, no Sul Fluminense”153. 

Segundo Rafael Estrela, juiz titular da Vara de Execuções Penais (VEP), a unidade 

de Benfica (próxima ao presídio), atenderá as prisões em flagrante registradas na capital, 

                                                 
151 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Brasília, 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 17 

maio 2017. 
152 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – TJRJ. Justiça realiza audiência de custódia 

de 40 presos na Cidade Alta. Disponível em: <http://portaltj.tjrj.jus.br/ca/cluster/-/noticias/visualizar/44523>. 

Acesso em: 13 jun. 2017. 
153 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – TJRJ. Audiências de custódia vão chegar 

nos próximos três meses ao interior do Estado. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-

/noticias/visualizar/46007>. Acesso em: 12 jun. 2017. 
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Niterói, São Gonçalo e Baixada Fluminense; Campos dos Goytacazes atenderá as 

demandas do Norte e Nordeste do estado; e Volta Redonda, todo o Sul154.  

Por outro lado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referência no quesito 

implantação das audiências de custódia, foi pioneiro em aderir ao projeto-piloto, nos 

moldes propostos pelo CNJ, e serviu de modelo para os demais estados da federação.  

Através da edição do Provimento Conjunto Nº 3/2015155, as audiências começaram 

a ser realizadas em fevereiro de 2015, na Capital, no Fórum da Barra Funda. No início, o 

alvo eram apenas as prisões em flagrantes registradas por dois distritos policiais da cidade 

de São Paulo156, e hoje, todas as circunscrições policiais da capital estão vinculadas a 

audiência de custódia, o que gera uma média de 84 audiências por dia157, e contam com 

cerca de dez juízes158.  

Além de contar com um promissor projeto de expansão, que busca levar 

gradativamente as audiências às comarcas do interior, de acordo com o cronograma 

estabelecido pela Resolução Nº 740/2016159. 

As audiências são realizadas de segunda a sexta, em dias úteis. Durante os fins de 

semana e feriados (plantões ordinários), e recesso forense (plantão especial), a realização 

das audiências de custódia é vedada160. Fato esse que corrobora o problema da falta de 

isonomia vivido pelo TJRJ, visto que, concede tratamento desigual àqueles que forem 

presos durante o recesso forense e plantão ordinário, daqueles detidos no expediente 

normal. 

Ressalta-se que, até maio de 2016, os flagrantes relacionados à violência doméstica 

e homicídios, não eram submetidos à audiência de custódia, e eram direcionados para o 

Juizado de Violência Doméstica e Tribunal do Júri, respectivamente161. 

                                                 
154 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – TJRJ, op. cit. 
155 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – TJSP. Provimento Conjunto Nº 3/2015. 

Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br/Handlers/FileFetch.ashx?id_arquivo=65062>. Acesso em: 13 jun. 2017. 
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em: 09 jun. 2017. 
157 INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA – IDDD. Monitoramento das Audiências de Custódia 

em São Paulo. p. 13. Disponível em: <http://www.iddd.org.br/wp-content/uploads/2016/05/relatorio-ac-sp.pdf>. 

Acesso em: 12 jun. 2017. 
158 Idem. p. 16. 
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em: 12 jun. 2016. 
160 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – TJSP. Informações sobre o funcionamento do 

Judiciário durante o recesso forense. Disponível em: 

<http://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=38405>. Acesso em: 12 jun. 2017. 
161 Ibidem. p. 13. 
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Apesar de ter sido o primeiro estado a implantar o projeto-piloto, até meados de 

2016 o Estado de São Paulo possuía uma estrutura improvisada para a realização das 

audiências no Fórum da Barra Funda.  

Segundo o relatório apresentado pelo Instituto De Defesa Do Direito De Defesa – 

IDDD162, elas ocorriam em um espaço cedido por um dos plenários do tribunal do júri, que 

foi dividido em seis salas, separadas por biombos, e não havia se quer qualquer espaço 

destinado à entrevista particular do preso com seu defensor (seja ele defensor público ou 

advogado). As entrevistas ocorriam nos corredores, com o preso algemado, minutos antes 

da audiência, na presença inclusive, da polícia militar que escoltava o indivíduo.  

O que demonstra total desacordo com o disposto no art. 6º da Resolução Nº 

213/2015, que diz que o preso terá direito a entrevista reservada com o seu defensor, sem 

a presença dos agentes policiais163. 

Em 27 de setembro de 2016, 19 meses após a implantação do projeto-piloto na 

capital paulista, foram inauguradas novas instalações que passaram a receber as audiências 

de custódia do TJSP164.  

Em São Paulo, assim como foi presenciado no Rio de Janeiro, os indivíduos detidos 

permaneciam algemados durante todo o procedimento, sem qualquer fundamentação, eis 

que os policiais militares permaneciam escoltando os presos o tempo inteiro, tanto nas 

dependências do fórum, quanto dentro das salas de audiência, o que configura plena 

violação da Sumula Vinculante 11165. 

Isto posto, constata-se que apesar dos esforços em prol da realização das audiências, 

o seu desenvolvimento ainda é muito embrionário e ainda apresenta grande carência 

estrutural, incompatibilidade com as finalidades do projeto e disposições normativas, além 

da evidente falta de isonomia.  

 

4.4 As audiências de custódia em números: os primeiros resultados obtidos após a 

implantação 

 

                                                 
162 INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA – IDDD, op. cit., p. 15. 
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165 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). Súmula Vinculante 11. Disponível em: 
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Consoante já fora demonstrado em capítulos anteriores, o projeto de implantação 

das audiências de custódia, precipuamente nas capitais brasileiras, promovido pelo CNJ, 

iniciou-se em fevereiro de 2015, no estado de São Paulo, e cumpriu o seu propósito em 14 

de outubro de 2015, com a instauração no Distrito Federal. 

Em conformidade com os dados apresentados pelo CNJ166, após dois anos do início 

do projeto (os dados são referentes até abril de 2017), foram analisas em todo território 

nacional 229.634 prisões em flagrante.  

Dessas audiências de custódia, a grande maioria (54,85%) resultou em prisões 

preventivas, o que representa 125.965 prisões. Nas demais, que compõem a parcela menor 

referente a 45,15% (103.669) das apresentações, foi concedida a liberdade ao custodiado.  

Dentre as mais de 229 mil audiências supramencionadas, em 11.051 casos os 

acusados relataram ter sofrido algum tipo de violência, maus-tratos ou tortura no ato da 

prisão, ou seja, em apenas 4,81% das prisões foram alegados abusos.  

E apenas 10,77% dos casos (24.721), houve encaminhamento do preso ao serviço 

social e ou assistencial.  

Para Hugo Leonardo, vice-presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa 

(IDDD), organização que atua em parceria com o CNJ, foi notada redução no número total 

de presos provisórios depois que as audiências de custódia foram adotadas, e atualmente 

elas representam um terço da população carcerária, “Ainda é um número elevadíssimo. 

Mesmo com um filtro mais racional, nas audiências, vigora entre os magistrados uma 

mentalidade punitivista”167. 

Quanto aos resultados obtidos especificamente no estado do Rio de Janeiro, a contar 

de 18 de setembro, data do início das audiências no estado, até 30 de abril de 2017, segundo 

o CNJ168, foram realizadas 8.352 audiências de custódia.  

Foi registrado que em 57,76% do total de atendimentos, ou seja, em 4.824 

audiências, foi decretada a prisão preventiva do acusado. Consequentemente, o restante das 

apresentações dos presos em flagrantes aos magistrados, resultaram em liberdade 

provisória, qual seja a parcela de 42,24%, 3.528 casos.  

                                                 
166 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. Dados Estatísticos / Mapa de Implantação. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia/mapa-da-implantacao-da-

audiencia-de-custodia-no-brasil>. Acesso em: 13 jun. 2017. 
167 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. Audiência de custódia analisa a legalidade de 200 mil prisões 

feitas nos últimos dois anos. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84563-com-audiencias-de-

custodia-45-6-dos-que-foram-presos-respondem-em-liberdade-2>. Acesso em: 13 jun. 2017. 
168 Idem. 
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Diante das mais de 8 mil audiências de custódia ocorridas, somente em 110 foram 

declaradas alegações de maus-tratos, violência no ato da prisão, cerca de 1% do quantitativo 

total.  

E ainda, em 36,73% das audiências geraram algum tipo de encaminhamento do 

preso para o serviço social assistencial, uma base de 3.068 casos.  

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ao final do primeiro ano de 

implantação das audiências de custódia elaborou e publicou um relatório mais 

pormenorizado, a partir do preenchimento de formulário pelos presos em flagrante 

submetidos à audiência de custódia, relativo ao período de 18 de setembro de 2015 a 18 de 

setembro de 2016169.  

De acordo com esse trabalho, o TJRJ realizou em média 22 audiências por dia, 

considerando o total de 236 dias analisados, resultando em 5.302 audiências170.  

Do total de audiências analisadas, em apenas 142 casos o réu já havia comparecido 

à audiência de custódia, pelo menos uma vez, em momento anterior por razão de outra 

pratica delitiva, o que representa uma taxa de somente 2,8%. E em 34,22% (1.441) dos 

casos, o custodiado era reincidente, já possuía uma condenação anterior171. Tais dados 

contrariam as informações prestadas por servidor do TJRJ, lotado na Central de Custódia, 

que declarou ser recorrente o retorno de indivíduos presos que já passaram pela audiência 

de custódia em outro momento. 

Sobre o envolvimento das mulheres, “As mulheres representam 7,3% dos réus e 

foram liberadas em 68,11% dos casos. Três em cada quatro são mães”172, ou seja, dos 

indivíduos presos, 378 são mulheres. Dentre esse número, 49 declararam estarem grávidas, 

e apenas 27 obtiveram a liberdade provisória173.  

Ainda em conformidade com o relatório da Defensoria Pública do Rio, os crimes 

mais praticados, que ensejaram a prisão em flagrante e consequentemente a submissão à 

audiência de custódia, foram crimes contra o patrimônio (66%)174, seguido pelos crimes 

dispostos na Lei de Drogas (cerca de 23%)175. 

                                                 
169 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DPGE. Relatório: Um ano de audiência de 

custódia no estado do Rio de Janeiro. 2016. Disponível em: 

<http://www.portaldpge.rj.gov.br/Portal/sarova/imagem-

dpge/public/arquivos/Relatorio_1_Ano_Audiencia_Custodia.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2017. 
170 Idem. p. 6. 
171 Ibidem. p. 8. 
172 Ibidem. p. 20. 
173 Ibidem. p. 21. 
174 Ibidem. p. 10. 
175 Ibidem. p. 25. 
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Em relação aos resultados alcançados pelo estado de São Paulo, esses demonstram-

se mais expressivos. Os dados também divulgados pelo CNJ176, atestam a realização de 

48.098 audiências, sucedidas entre 24 de fevereiro de 2015 a 30 de abril de 2017. 

A liberdade provisória foi concedida em 47,65% das apresentações, ou seja, em 

22.918 casos. Já as prisões preventivas, foram expedidas em 52,35% das ocorrências, que 

representa 25.180 das vezes. Nota-se que, apesar das prisões preventivas, ainda, ocuparem 

o posto de maioria das decisões (como no Rio), não há tanta diferença entre o percentual 

registrado de liberdades provisórias, e demonstra também que, a porcentagem de 

custodiados libertados é superior às registradas no TJRJ. 

Em 6% dos casos, os indivíduos alegaram ter sofrido violência ao serem presos, o 

que representa o quantitativo de 3.049 ocorrências. Tal percentual é mais elevado do que o 

consignado no estado do Rio de Janeiro. 

Por fim, das mais de 48 mil audiências, apenas 3.307 (6,88%) casos foram 

encaminhados para o serviço social de assistência. 

Segundo o relatório apresentado pelo CNJ177, foram apontados elevados índices de 

economia aos estados desde a implantação da audiência de custodia. 

O Rio de Janeiro ao evitar a prisão de 1.317 pessoas, deixou de construir dois 

presídios e economizou o montante de R$ 111.608.000,00. Ao passo que o Estado de São 

Paulo, impediu a inserção de 10.678 pessoas no sistema prisional, absteve-se da construção 

de vinte e um presídios e gerou uma economia de R$ 1.400.530.000,00. 

De acordo com o estudo, o estado com o maior índice de soltura é Alagoas (79%), 

e o com o menor é o Rio Grande do Sul (15%). 

Segundo o promotor Michel Queiroz178, as audiências de custódia têm se tornado 

audiências de soltura, o que de fato não deve ocorrer, pois a soltura deve ser embasada com 

argumentos jurídicos.  

Como bem pondera, o propósito da audiência de custodia é protetivo, e a soltura ou 

a manutenção da prisão, são apenas consequências da análise do caso concreto em 

conformidade com os argumentos jurídicos. “Soltar a todo custo”, simplesmente com o 
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177 BRASIL. Conselho Nacional De Justiça (CNJ). Audiência de Custódia. Brasília: CNJ, 2016. p. 9. Disponível 

em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/09/0a99a0ab0eb26b96fdeaf529f0dec09b.pdf>. Acesso 

em: 09 jun. 2017. 
178 ZOUCAS, Michel Queiróz. MP Cidadão – Audiência de Custódia. TV Justiça. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=3a7z9sPpweU>. Acesso em: 29 abr. 2017. 
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intuito de reduzir a população carcerária gera insegurança para a sociedade, visto que 

aquele que lhe causou algum dano estará à solta179. 

Diante dos dados apresentados, observa-se que as decisões estão dividias quase que 

pela metade entre liberdade provisória e prisão preventiva, os números não são tão 

discrepantes. E ainda, os relatos de violência no ato da prisão, apesar de presentes, são 

pouco expressivos se comparados ao número de audiências realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
179 ZOUCAS, Michel Queiróz, op. cit. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando todo o estudo e análise realizada neste trabalho, retrata-se evidente e 

extremante relevantes os propósitos basilares da audiência de custódia. Tal instituto possui 

fundamentos concisos, coerentes e objetivos, quais sejam a garantia da rápida apresentação 

do indivíduo detido em flagrante delito, a fim de que seja verificada a legalidade e 

necessidade daquela prisão, bem como, a apuração de possíveis práticas de maus-tratos, 

tortura e violência durante a efetivação da detenção.  

As audiências inovam ao garantir o contato pessoal do preso com o magistrado no 

início do processo, pois em regra, o acusado só tem a oportunidade de encontra-se com o 

juiz ao final no processo, visto que o interrogatório do réu é um dos últimos atos 

processuais.  

Além de tutelar direitos fundamentais inerentes ao indivíduo, as audiências de 

custódia atuam como método de contenção do poder punitivo Estatal. Sendo assim, é 

inegável a relevância da implantação do aludido mecanismo jurídico. 

Como fora demonstrado, o Supremo Tribunal Federal sustenta o entendimento de 

que os Tratados, Pactos e Convenções Internacionais que versem sobre Direitos Humanos 

possuem natureza jurídica supralegal, ou seja, encontram-se acima das leis ordinárias e 

abaixo da Constituição Federal. A partir de tal entendimento, e diante da necessidade de 

adequar o Brasil aos Tradados internacionais dos quais é signatário, o CNJ editou a 

Resolução Nº 213/2015, determinando a realização das audiências de custódia em todo 

território. 

Contudo, as audiências de custódia encontram-se abarcadas pela categoria de 

normas processuais penais, e de acordo art. 22, I da Constituição Federal, a competência 

para legislar sobre matérias processuais penais é privativa da União. Logo, a Resolução Nº 

213, criada pelo CNJ para instituir as audiências de custódia no Brasil, possui nítido vício 

de inconstitucionalidade formal. Visto que, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não 

possui competência legislativa sobre matéria processual penal, cabendo privativamente à 

União legislar sobre esse tema. Desta forma, para que tais audiências sejam plenamente 

efetivadas e difundidas por todo território nacional, é necessário a edição, pelas vias 

adequadas, de normas de direito interno que regulamentem a matéria. 

Todavia, dada a máxima vênia, há de se discordar da fundamentação utilizada pela 

Suprema Corte, ao julgar improcedente a ADI nº 540/SP, e decidir pela constitucionalidade 
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da regulamentação proposta pelo CNJ, que igualou a audiência de custódia ao habeas 

corpus.  

Não existe possibilidade plausível que permita a comparação da audiência de 

custódia com o remédio constitucional do habeas corpus. Ao passo que, dentre outras 

distinções, enquanto este faculta a apresentação do custodiado ao magistrado, aquele tem a 

apresentação do indivíduo retido em cárcere como pressuposto substancial de 

procedibilidade. Portanto demandam normas completamente diversas. 

Por todo exposto apresentado, conclui-se que as audiências de custódia possuem 

caráter profundamente garantista, e a sua realização deve ser puramente para o fim a que 

se destina, qual seja, analisar a legalidade e necessidade da prisão em flagrante, aplicando 

as medidas cabíveis, relaxamento da prisão ilegal, concessão de liberdade provisória, 

aplicação de outras medidas cautelares ou conversão da prisão em flagrante em prisão 

preventiva.  

Ainda assim, apurar as queixas de abusos no ato da detenção, ocorrências de maus-

tratos, torturas ou quaisquer tipos de violência, e cessar tais práticas. Tutelando amplamente 

os direitos fundamentais humanos, no momento em que o indivíduo encontra-se mais 

desamparado pela sociedade, quando tem a sua liberdade cerceada. 

Em hipótese alguma deverá ser analisado o fato, autoria, materialidade, o mérito da 

causa. Não obstante, as provas ali produzidas não deverão ser usadas contra o acusado no 

decorrer da ação, o que de fato justifica a necessidade de que a audiência de custódia não 

seja presidida pelo mesmo juiz designado para julgar o processo. E também, que sejam 

processados em autos apartados, a fim de que não haja contaminação processual, formação 

de um juízo sobre a causa, e assegurada a imparcialidade do julgamento.  

Para tanto, com o objetivo de atingir sua finalidade elementar, é imprescindível que, 

diante da estrutura processual penal brasileira, o indivíduo detido em flagrante seja 

apresentado única e exclusivamente a um magistrado, visto que, somente ele possui as 

prerrogativas necessárias para cumprir as disposições constantes nos tratados 

internacionais que dispõem sobre a matéria, independentemente do ônus gerado ao 

judiciário.  

Outrossim, ressalta-se a primordialidade das audiências de custódia serem 

realizadas poucas horas após a prisão, com fins de não comprometer o garantismo do 

instituto, ao passo que, quanto mais tardar a apresentação, mais difícil será para identificar 
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indícios de possíveis abusos cometidos durante a prisão, e mais tempo o indivíduo 

permanecerá recluso, considerando prisões ilegais e desnecessárias.  

Foi abordado ainda, a respeito da possibilidade da realização da audiência de 

custódia, em casos excepcionais, através da videoconferência. Entretanto, ao admitir a 

realização desse procedimento, a audiência de custódia perde o seu objeto, qual seja, 

garantir que o indivíduo preso seja apresentado pessoalmente a um juiz, que verificará a 

legalidade da sua prisão, além afastar-se do aspecto humanitário do instituto.  

O contato pessoal do custodiado com o magistrado é essencial para assegurar uma 

análise minuciosa do caso. É possível que o juiz veja as reais condições em que se 

encontram o preso, bem como, por meio da videoconferência não há como atestar se o 

indivíduo está sendo ou não vítima de maus-tratos, torturas ou violências. 

Destarte, demonstra-se incabível a utilização das audiências de custódia para fins 

diversos daqueles inerentes a sua essência, assim, a utilização do instituto processual em 

análise, como método solucionador da superlotação carcerária, retratada pelo caos do 

sistema prisional brasileiro, e também como mecanismo inibidor da interposição de habeas 

corpus (queixa recorrente nos tribunais superiores), é totalmente irrazoável.  

As audiências de custódia não têm que ser “fábricas de liberdades provisórias”, com 

o intuito puro e simples de esvaziar as penitenciárias e reduzir os níveis do sistema 

prisional. As liberdades em tais audiências devem ser concedidas com total 

responsabilidade, da mesma forma que ocorre em qualquer outra análise judicial, mediante 

fundamentação sob argumentos jurídicos válidos. A diferença é que, com a audiência de 

custódia, teoricamente, a análise do auto de prisão em flagrante será mais célere, se dará 

pouco tempo depois da prisão. Mas isso não garante que o resultado de tal análise deverá 

ser obrigatoriamente a liberdade, da mesma forma que, não é possível garantir que as 

prisões analisadas anteriormente às audiências de custódia que resultaram em prisões 

preventivas, foram errôneas, e são responsáveis pela superpopulação prisional injustificada.  

O foco das audiências de custódia não é prender ou soltar, e sim, verificar a 

legalidade daquele ato e garantir direitos fundamentais, o propósito é muito mais nobre. A 

soltura ou a prisão são consequências da avaliação feita pelo juiz. 

Consoante os dados e informações abordadas, constata-se que a Brasil não possui 

estrutura para sustentar a implantação das audiências de custódia e garantir que elas sejam 

plenamente realizadas, em total concordância com as normas que às preveem, constantes 

em pactos internacionais sobre direitos humanos.  
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O judiciário brasileiro é carente de estrutura física, não há espaço nos fóruns 

destinado a acomodar as audiências de custódia com todo o aparato que elas necessitam; 

faltam recursos humanos capacitados, juízes, promotores, defensores, policiais, exclusivos 

para realizar as audiências sem comprometer as demais demandas; e financeiros, pois a 

implantação desse mecanismo mobiliza muitas esferas da justiça, consequentemente, há 

um custo elevado. A atual estrutura brasileira é manifestamente incompatível com o modelo 

de audiências de custódia proposto. 

É inegável tamanha importância de se buscar meios garantidores dos direitos 

fundamentais, a relevância da implantação e realização da audiência de custódia no sistema 

processual penal brasileiro, diante do histórico punitivo do Brasil, marcado pelos abusos 

militares e violações legais (hoje felizmente, o número de ocorrências de abusos policiais 

é infinitamente inferior ao número de prisões em flagrante realizadas).  

Entretanto, a implantação de novos institutos e normas processuais penais ao 

ordenamento processual penal interno, como o mecanismo em tela, demandam uma sólida 

estruturação, tanto física quanto legal, e devem ser inseridos conforme a Carta Magma 

determina, para que de fato sejam eficazes e gerem resultados práticos. 

As audiências de custódia no processo penal brasileiro são insipientes, porém reais. 

Reais como os impasses, falhas e sérios problemas registrados. A realidade apresenta-se 

bem distante do modelo ideal. Além de ser uma realidade apenas para um grupo de pessoas, 

visto que, grande parte das cidades não foram premiadas com a implantação desse instituto, 

o que caracteriza absoluta falta de isonomia. 

Isto posto, por derradeiro, consuma-se que, perante todo o exposto, a necessidade 

de uma reforma no sistema processual penal é iminente. Resta-se notório o insucesso de 

práticas que visem apenas cumprir protocolos, ou seja, aplicar a norma imposta sem 

considerar o contexto que envolve aquela situação. É preciso uma reestruturação completa, 

que possa assegurar a eficácia plena daquele instituto, o qual se propõem implantar, como 

as audiências de custódia, e constituir um processo penal justo respeitando às normas 

efetivas.  

Problemas como o colapso do sistema punitivo, presídios saturados, política 

punitiva ineficiente, normas jurídicas conflitantes, lacunosas e pouco eficazes, pouco uso 

de medidas cautelares... São recorrentes na realidade brasileira e não há mais espaço para 

aplicação de medidas paliativas.  
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Em meio à instalação do caos jurídico, a reforma se mostra mais do que necessária. 

É preciso buscar mecanismos de solução para atender as demandas problemáticas inerentes 

à real conjuntura social do Brasil. Não é viável, por exemplo, implantar no Brasil o sistema 

processual penal chileno, pois a realidade brasileira é diferente da realidade do Chile. A 

mudança requer interesse público para que seja efetivada, e tem que ser feita nos moldes 

do Brasil, para resolver os problemas do Brasil, e não para suprir determinações externas. 

Mecanismos que desburocratizem o sistema, tragam mais oralidade, assegurem a 

paridade de armas entre defesa e acusação, isonomia e imparcialidade do julgador, são 

fundamentais para o desenvolvimento de um sistema processual penal justo, democrático, 

eficaz e moderno. Não basta só punir, há de haver preocupação em como punir, e acima de 

tudo respeitar os direitos fundamentais. A punição tem que ser aplicada de forma correta e 

motivada, por isso um processo penal evoluído se mostra importante, para evitar decisões 

levianas, equivocadas, e tornar-se mais ajustado às reais circunstâncias intrínsecas ao caso 

concreto.  

As audiências de custódia surgem para humanizar o processo penal e limitar o poder 

de punir do Estado, são um marco representativo na evolução civilizatória, e não podem 

ser ignoradas. Contudo, para serem plenamente instaladas e atingirem os objetivos a que se 

destinam, demandam uma reestruturação da justiça criminal brasileira. Caso contrário, 

figurarão como mais um instituto processual sem eficácia, amontoado no ordenamento 

jurídico, e que não produz qualquer resultado prático relevante. 
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