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RESUMO 

 

A implementação das audiências de custódia no sistema judiciário brasileiro passou a ser 

efetivada no ano de 2015 a partir de intensa atuação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

em parceria com o Ministério da Justiça e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD). 

A despeito da recente aplicação da audiência de custódia por nossos tribunais, a necessidade 

de se apresentar o preso em flagrante em até vinte e quatro horas à autoridade judicial já era 

reconhecida desde a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 7º, 5) e o Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (art. 9º, 3), os quais deveriam estar plenamente 

em vigor em nosso ordenamento jurídico desde o início dos anos noventa, uma vez que o 

Brasil é signatário desses tratados. Como dito, em 2015 o CNJ firmou parceria para que a 

audiência de custodia passasse a ser realidade em nossos tribunais. A partir do termo de 

cooperação técnica nº 7/2015, o Conselho Nacional de Justiça se comprometeu a promover a 

articulação com tribunais de todo o país, para a implementação do “Projeto Audiência de 

Custódia”, prioritariamente nas capitais dos Estados federados, tendo como projeto piloto o 

Estado de São Paulo. Para realizar o monitoramento do projeto no Estado do Ceará, os 

pesquisadores da equipe se revezaram em visitas à Vara de Custódia, nas quais buscaram 

acompanhar o maior número de audiências possíveis, normalmente concentrando-se em uma 

das salas durante todo o período. Sempre que possível foram monitoradas audiências de juízes 

diferentes, com o objetivo de enriquecer os posicionamentos registrados na pesquisa. Diante 

dos dados encontrados e da realidade presenciada, se conclui que é urgente a mudança da 

lógica encarceradora e do exercício do controle sobre a pessoa. Ressalta-se, neste ponto, a 

importância da mobilização da sociedade civil, que vem se mostrando fundamental para o 

avanço das audiências de custódia, e do engajamento de juízes, promotores e defensores 

comprometidos com essas audiências, que tem tornado possível o projeto e que possibilitará a 

efetiva mudança do sistema de justiça criminal. 

 

Palavras-chave: Audiência de Custódia. Panorama IDDD. Resolução nº 213 CNJ. 



 

ABSTRACT 

 

 

The implementation of custody hearings in the Brazilian judicial system began to take place 

in the year 2015, based on the intense efforts of the National Justice Council in partnership 

with the Ministry of Justice and the Defense Law Defense Institute. Despite the recent 

application of the custody hearing by our courts, the need to present the prisoner in flagrantee 

within twenty-four hours to the judicial authority has already been recognized since the 

American Convention on Human Rights and the International Covenant on Civil and Political 

Rights, which should have been fully in force in our legal system since the beginning of the 

nineties, since Brazil is a signatory of these treaties. As stated, in 2015 the National Justice 

Council entered into a partnership so that the custody hearing could become a reality in our 

courts. As of Technical Cooperation Term nº 7/2015, the National Justice Council undertook 

to promote coordination with courts throughout the country for the implementation of the 

"Hearing of Custody Project", primarily in the capitals of the federal states, with the pilot 

project being the State of São Paulo. In order to carry out project monitoring in the State of 

Ceará, the team researchers took turns in visits to the Court of Custody, in which they sought 

to follow the largest number of possible audiences, usually concentrating on one of the rooms 

during the entire period. Whenever possible, audiences of different judges were monitored in 

order to enrich the registered positions in the research. Faced with the data found and the 

reality witnessed, it is concluded that it is urgent to change the incarcerating logic and the 

exercise of control over the person. At this point, the importance of mobilizing civil society, 

which is proving fundamental to the advancement of custody hearings, and the engagement of 

judges, prosecutors and defenders committed to these hearings, has been made will enable the 

effective change of the criminal justice system. 

 

Keywords: Custody Hearing. IDDD Overview. Resolution nº 213 CNJ 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é fruto de um monitoramento de audiências de custódia em 

todo o Brasil onde parceiros de diversos Estados se uniram, em meados de 2016, ao IDDD 

(Instituto de Defesa de Direito de Defesa) para que pudéssemos reproduzir em âmbito 

nacional, o mesmo monitoramento já realizado, como teste, na cidade de São Paulo e analisar 

o real funcionamento das referidas audiências, sendo observado in locu o seu funcionamento e 

levantados dados desde atuação de todos os envolvidos à estrutura física do ambiente.  

Em agosto de 2015, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) aderiu ao 

Projeto Audiência de Custódia do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que tem por objetivo 

conduzir toda pessoa presa em flagrante, na maior brevidade de tempo possível, a um juiz ou 

outra autoridade que exerça funções judiciais, de modo a permitir que, logo após a prisão em 

flagrante do indivíduo, sejam analisados os motivos e a legalidade da privação de liberdade 

realizada, a ocorrência de tortura ou maus-tratos pelas autoridades responsáveis pela prisão e 

a necessidade ou não de manutenção da privação da liberdade, seguindo a obrigatoriedade 

imposta por tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário.  

De acordo com os referidos tratados, “toda pessoa presa, detida ou retida deve ser 

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

funções judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em 

liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo”1. Além da garantia processual dos direitos 

da pessoa acusada, a audiência de custódia se apresenta também como um instrumento 

fundamental para o enfrentamento do uso abusivo da prisão provisória, uma vez que consiste 

em oportunidade mais adequada para que o magistrado avalie, de forma qualificada, a 

necessidade da decretação da prisão preventiva do acusado. 

Na perspectiva adotada no presente trabalho, almejou-se dar espaço e visibilidade 

àqueles que frequentemente são marginalizados e excluídos do âmbito social, e, no mesmo 

ensejo, também do mundo jurídico, o qual aparenta ser apartado da vida que levam essas 

pessoas. 

Decerto, este trabalho não pretendeu esgotar os questionamentos sobre o tema, o 

que exigiria ir muito além do que seria possível desenvolver em um trabalho de conclusão de 

curso, porém foi elaborado na crença de que qualquer abertura de comunicação e reflexão 

                                                 
1 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Pacto de San José da Costa Rica, 22 

novembro 1969. Disponível em: < https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. 

Acesso em: 15 set. 2018. 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
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sobre questões, por vezes, “esquecidas” – a bem da verdade, relegadas – é dar sempre mais 

um passo adiante. 

Para realizar o monitoramento do projeto no Estado do Ceará, os pesquisadores da 

equipe se revezaram em visitas à Vara de Custódias, nas quais buscaram acompanhar o maior 

número de audiências possíveis, normalmente concentrando-se em uma das salas durante todo 

o período. Sempre que possível foram monitoradas audiências de juízes diferentes, com o 

objetivo de enriquecer os posicionamentos registrados na pesquisa. 

A análise se deu entre processos que tramitaram na Vara entre os dias 1º de 

fevereiro de 2016 a 31 de março de 2016, compreendendo dois meses de funcionamento 

através de uma pesquisa qualitativa. 

Pretendeu-se, portanto, auferir a efetividade da prática, permitindo identificar 

situações problemáticas ou evidenciar ineficiências que necessitem de correção. Tudo isso por 

se buscar contribuir para um melhor desenvolvimento do instituto, diante de um anseio de que 

a substância política incorporada às audiências de custódia se reverta nas práxis judiciais, 

trazendo uma perspectiva de um processo penal garantista e humanizado, orientado a uma 

atuação jurídica voltada à inversão da cultura de violência. 
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2 AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: FUNDAMENTOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

A realidade do sistema penal e penitenciário brasileiro chama atenção diante os 

exorbitantes números de pessoas encarceradas de forma precária, na maioria dos casos, e sem 

que haja o cuidado necessário de averiguar a legalidade e a funcionalidade de certa limitação 

ambulatorial, alimentando a falsa ideia de que prisão é solução. Nesse contexto, o País é 

carecedor de políticas públicas capazes de mudar o modo processual de fazer-se justiça e, uma 

das soluções viáveis, a Audiência de Custódia, se incorpora ao ordenamento jurídico pátrio 

com o intuito de dirimir tal problemática para que se tenha um sistema penitenciário, pelo 

menos, mais próximo da sua real função de ressocialização dentro dos parâmetros da 

legislação internacional. 

A Audiência de Custódia é o momento de oportunização a todo cidadão preso em 

flagrante a ser apresentado, o mais breve possível, em juízo, objetivando assegurar a 

legalidade da prisão e a integridade física do réu, bem como o exercício da ampla defesa. Essa 

apresentação oferece uma maior segurança para que o Magistrado avalie as condutas até então 

tomadas, bem como os futuros procedimentos processuais, sempre com intuito de garantir o 

fiel cumprimento das leis e a medida judicial capaz de se fazer justiça no caso concreto. 

O direito de ter a comunicação imediata da prisão, em até vinte e quatro horas, ao 

juiz competente e a remessa para ele são medidas já previstas em nosso ordenamento, 

contudo, a previsão é de simples encaminhamento da notícia crime, quer seja virtual, quer seja 

por meio físico, recaindo na mera burocracia do papel, o que tornam as decisões judiciais cada 

vez mais burocráticas e distantes da realidade, uma vez que a pessoa detida demora, muitas 

vezes, meses pra comparecer a uma autoridade judicial, sendo quase impossível, por exemplo, 

averiguar se houve ou não abuso da autoridade policial, o que torna o controle judicial, na 

grande maioria, incapaz de prevenir tais situações. 

A Audiência de apresentação, assim também conhecida, foi incorporada na prática 

jurídica nacional, em meados de 2015, por uma Resolução, nº 213/2015, do CNJ (Conselho 

Nacional de Justiça) em parceria com o Ministério da Justiça e o Governo de São Paulo, 

primeiro Estado a implantar, tendo como objetivo corrigir uma lacuna histórica na justiça 

criminal, uma vez que, desde 1992, o Brasil já teria ratificado tratados internacionais, como a 

Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) e o Pacto 

Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos que já determinavam a aplicabilidade da 

referida audiência e já adotada em muitos países. 

 



16 

 

2.1 Tratados Internacionais 

 

O cenário internacional sobre direitos humanos se baseia na ideia em que todo 

Estado tem o dever de proteger e respeitar os direitos humanos, caso contrário, qualquer 

nação e comunidade internacional podem protestar, para que tais direitos sejam fielmente 

cumpridos e respeitados. 

Com isso, o conceito de soberania estatal, de forma absoluta, torna-se relativa, 

uma vez que pode sofrer alguma forma de controle por outros estados ou comunidades 

internacionais, em casos de violação dos direitos humanos. 

Assim como vários Estados latino-americanos, o Brasil foi acometido por 

ditadura, regime político caracterizado por ações repressivas e perseguições políticas no 

período pós Segunda Guerra Mundial, cenário de fortes violações dos direitos humanos. Com 

isso, a maior parte dos tratados internacionais sobre esses direitos não foram ratificados até o 

fim da intervenção militar de 1964, vindo a ocorrer em meados da década de 1980, iniciando-

se as ratificações dos principais tratados. 

De acordo com Flávia Piovesan2:   

                                 Além das inovações constitucionais, como importante fator para a 

ratificação desses tratados internacionais, acrescente-se a necessidade do 

Estado brasileiro de reorganizar sua agenda internacional, de modo mais 

condizente de democratização. Este esforço se conjuga com o objetivo de 

compor uma imagem mais positiva do estado brasileiro no contexto 

internacional, como país respeitador e garantidor dos direitos humanos.  

 

A Constituição de 1988, também conhecida como constituição cidadã, estabeleceu 

inúmeras normas protetivas dos direitos humanos, podemos citar o art. 5º, caput e seus incisos 

e, principalmente, seu parágrafo 2º, vejamos:  

                                 Os direitos e garantias expressos nessa 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 
(grifo nosso). 

 

O referido parágrafo concretiza o dever de reconhecer outros direitos e garantias 

previstos em tratados reconhecidos pelo Estado brasileiro.  

Alguns autores esclarecem que o parágrafo 2º tratou hierarquicamente iguais os 

direitos enunciados em tratados e as normas de direitos e garantias fundamentais. Devido ao 

                                                 
2 Apud Piovesan, Flávia. A constituição brasileira de 1988 e os tratados internacionais de proteção aos direitos 

humanos. Revista Jurídica da Faculdade de Direito / Faculdade Dom Bosco. Núcleo de Pesquisa do Curso de 

Direito. — v. 2, n. 1 (jan./jun. 2008). Curitiba: Dom Bosco, 2008, ISSN 1980—7430. 
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processo de globalização que proporciona e fomenta a incorporação pela Constituição 

brasileira de normas internacionais, ampliando o “bloco de constitucionalidade”, vejamos o 

posicionamento de Uadi Lammêgo Bulos3: 

                                 […] os tratados internacionais de direitos humanos assumem, na ordem 

positiva interna brasileira, qualificação constitucional, sendo que as 

convenções internacionais em matéria de direitos humanos, celebradas 

pelo Brasil antes do surgimento da EC n. 45/ 2004, a exemplo do Pacto de 

São José da Costa Rica, reveste-se de caráter materialmente 

constitucional, compondo, sob tal perspectiva, a noção conceitual de 

bloco de constitucionalidade. (…) Tratados internacionais de direitos 

humanos não são meras leis ordinárias, pois sua hierarquia advém do art. 

5º, §2º, preceito que promove a integração da ordem jurídica interna com 

a ordem jurídica internacional. (Grifo no original) 

 

Quando se estabelece que os tratados internacionais ratificados, que versarem 

sobre direitos humanos, serão incorporados em nosso ordenamento jurídico, torna-se inegável 

o caráter constitucional em sentido material. Assim, guiados pelo art. 5º da Constituição, §1º, 

os direitos ratificados através dos referidos tratados possuem aplicabilidade imediata, o que 

fortalece ainda mais a superioridade em face da lei ordinária. 

Ainda no tocante à importância de assegurar os direitos humanos, preleciona 

William Paiva Marques Júnior4: 

                                 Os direitos humanos consistem no principal mecanismo para a defesa, 

garantia e promoção das liberdades públicas e das condições materiais 

fundamentais para a dignidade da pessoa humana. A efetividade de ações 

estratégicas que contribuam para a ampliação da implementação dos 

direitos humanos no plano das relações internacionais requer um 

arcabouço institucional que garanta a sua materialidade.  

 

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, desde 01/06/1977, quando julgou o RE 

80.004-SE5 adotava a teoria da paritariedade ou do monismo nacionalista moderado, segundo 

o qual os tratados e convenções internacionais têm status de lei ordinária, assim, possíveis 

conflitos seriam resolvidos pelos critérios da especialidade ou anterioridade. 

Mas, no tocante a tratados internacionais, esse tema ganhou uma nova vertente 

com o advento da EC nº 45/2004, quando se acresceu o §3º ao art. 5º, que atribui o caráter de 

norma constitucional aos tratados, desde que aprovados segundo o procedimento mais 

dificultoso nas casas do Congresso Nacional. 

A referida emenda inova ainda mais quando constitucionalizou o Estatuto de 

Roma (Decreto nº 4388/2002), bem como, quando deslocou para a Justiça Federal a 

                                                 
3 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição federal anotada. 9. ed. São Paulo: saraiva, 2009 
4 DIREITO CONSTITUCIONAL, os 25 anos da cf de 1988; pagina 36; 1ª ed; expressão gráfica editora, 2014. 
5 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Acórdão no RE 80.004-SE, Relator(a): Min. XAVIER DE 

ALBUQUERQUE, julgamento: 01/06/1977 
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competência para julgar casos de grave violação a direitos humanos, valorizando a 

constitucionalização desses direitos6. 

Em uma nova provocação, o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 

446.343/SP7, declarando a ilegalidade da prisão civil do depositário infiel, sedimentou 

entendimento sobre os tipos de tratados, podendo ser de três naturezas: I) emendas à 

Constituição, quando versarem sobre direitos humanos e forem ratificados posteriormente à 

EC nº 45/2004, pelos procedimentos daquelas; II) normas supralegais, quando abordarem 

direitos humanos e forem internalizadas antes da EC n º 45/2004 e, por conseguinte, sem o 

procedimento das emendas à Constituição; III) normas infraconstitucionais, se não tiverem 

conteúdo de direitos humanos, pouco importando se anteriores ou não à EC nº 45/2004.  

Contudo, o Brasil é signatário do Pacto de Direitos Civis e Políticos, promulgado 

através do Decreto nº 5928, de 06/07/1992, que reconhece a igualdade e a inalienabilidade do 

direito a todos, constituindo a dignidade da pessoa humana a essência da liberdade, da justiça 

e da paz em todo mundo. Nesse sentido, temos o entendimento do item 3 do art. 9º do referido 

Pacto, que estabelece: 

“3. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal 

deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra 

autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de 

ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão 

preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a 

regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que 

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

os atos do processo e, se necessário for, para a execução da sentença. [...]”  

 

Nesse mesmo aspecto, por meio do Decreto nº 6789, de 06/11/1992, temos a 

ratificação com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos – CADH, também 

conhecido como Pacto de San Jose da Costa Rica que traz igual determinação no item 5 do 

seu art. 7º, tratando do Direito à Liberdade Pessoal, in verbis: 

“5. 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 posta em liberdade, sem prejuízo de 

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

que assegurem o seu comparecimento em juízo. [...].” 

                                                 
6 MAUÊS, Antônio Moreira. Supralegalidade dos tratados internacionais de direitos humanos e interpretação 

constitucional. Revista Internacional de Direitos Humanos, nº 18, 2013, ISSN 1806-6445. disponível em: 

http://www.surjournal.org/conteudos/getArtigo18.php?artigo=18,artigo_11.htm. Acesso em: 6 out 2018. 
7 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. Acórdão no RE 466343/SP, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, 

Julgamento: 03/12/2008. 
8 BRASIL. Decreto nº 592, de 06 de julho de 1992. Presidência da República. Promulga: Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-

1994/D0592.htm>. Acesso em: 22 set. 2018. 
9 BRASIL. Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992. Presidência da República. Promulga: Convenção 

Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm>. Acesso em: 22 set. 2018. 
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Assim, são suficientemente claras as normas constantes nos referidos tratados 

ratificados pelo Brasil que orientam as condutas a serem exercidas com pessoas detidas, 

sempre objetivando resguardar a legalidade da prisão, o amplo direito de defesa, bem como a 

integridade física do custodiado para que possamos ter uma solução justa de cada situação.  

 

2.2 Projetos de Lei em sede de Audiência de Custódia.  

 

Embora o referido tema tenha previsão no nosso ordenamento jurídico brasileiro, 

por meio de ratificações de tratados internacionais que versam sobre audiência de custódia, é 

preciso que haja normas diretas capazes de regulamentar os detalhes de sua aplicação. 

Mesmo assim, a regulação da aludida audiência não teve o correto acolhimento 

pelo projeto do novo Código de Processo Penal (PLS 156/2009, que originou o PL 

8.045/2010)10, que cria a figura do “juiz das garantias” (Título II, capítulo II), sendo 

“responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos 

direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder 

judiciário” (art. 14).  

Cabendo a esse Magistrado, dentre outras funções, as de “receber a comunicação 

imediata da prisão, nos termos do inc. LXII do art. 5º da Constituição Federal do Brasil” (inc. 

I); “receber o auto de prisão em flagrante, para efeito do disposto no art. 555” (inc. II); “zelar 

pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido a sua 

presença” (inc. III, grifo nosso)”; “decidir sobre o pedido de prisão provisória ou outra 

medida cautelar” (inc.V); e “prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem 

como substituí-la ou revoga-las” (inc. VI) 

Contudo, percebe-se que o projeto do novo CPP deixa ao livre arbítrio do 

Magistrado decidir pela realização da audiência de custódia ou não, o que demonstra uma 

clara controvérsia e vícios de convencionalidade, uma vez que os tratados internacionais que 

versam sobre direitos humanos e que o Brasil é signatário, afirmam que toda pessoa presa 

deve ser conduzida, sem demora, à presença do juiz, deixando claro o caráter de obrigação 

convencional e não de uma faculdade.  

Assim, diante desta situação desde 2011, com intuito de dar um tratamento 

adequado e dentro da legalidade da audiência de custódia, tramita no Senado Federal, o PL 

                                                 
10 SENADO FEDERAL. Comissão Temporária de Estudo da Reforma do Código de Processo Penal. Redação 

final do PLS 156, de 2009. Brasília. Senado Federal. 07.12.2010. Disponível em: 

[www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=85509&tp=1]. Acesso em: 23.09.2018. 
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544, de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares (PSB/SE), propondo alterar a redação do 

§ 1º do art. 306 do CPP, que versa sobre o encaminhamento do auto de prisão em flagrante ao 

juiz em até 24 horas. 

A proposta tem intuito de regulamentar que, no mesmo prazo de 24 horas, a 

pessoa detida tem que ser apresentada à presença do Magistrado, “ocasião em que deverá ser 

apresentado o auto de prisão em flagrante acompanhado de todas as oitivas colhidas e, caso o 

autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública”11. 

Assegurada na previsão normativa da Convenção Americana de Direitos 

Humanos, a audiência de apresentação é o instituto que visa apresentar a pessoa detida de 

imediato à autoridade judiciária, permitindo uma ampla defesa ao custodiado, bem como um 

contraditório prévio do Ministério Público e pela defesa do acusado. Assim, o Magistrado, em 

sede de cognição sumária, irá analisar a legalidade da prisão em flagrante e sua, possível, 

necessidade de conversão em preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas da 

prisão, além de verificar a integridade física e psíquica do preso12.   

Inicialmente, a proposta era bem simples e tinha como único intuito o de alterar o 

§ 1º do art. 306 do CPP para incluir a condução da pessoa detida à presença do juiz 

competente, junto com o auto de prisão, no prazo máximo de vinte e quatro horas depois da 

prisão, mas o tal projeto foi discutido em vários âmbitos sociais e reunindo todas as sugestões 

trazidas, chegou-se a esse texto final que encontra-se apensado ao PL-8045/2010 (Novo 

Código de Processo Penal)13 e aguarda, desde  dezembro de 2016, apreciação do plenário da 

Câmara Federal. 

                                                 
11 NOTA TÉCNICA A RESPEITO DO PLS 554/2011, 05.02.2015. Disponível em: 

<www.senado.gov.br/atividade/materia/getpdf.asp? t=161201&tp=1>. Acesso em: 23.09.2018. 
12 PAIVA, Caio. Audiência de Custódia e o Processo Penal Brasileiro. Santa Cataria. Ed. Empório do Direito, 

2015. 
13 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. § 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).” (NR) 

“serão comunicados imediatamente pela autoridade policial Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde 

se encontre 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 
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Contudo, em que pese, o direito reconhecido por tratados internacionais não 

necessite de regulamentação, a edição de norma nacional, como a supramencionada, é de 

suma importância para promover e estabelecer diretrizes que não estejam detalhadas nos 

tratados, aumentando, assim, a segurança jurídica do aludido procedimento, de modo a evitar 

nulidades com a violação de direitos humanos. 

 

2.3 Introdução no Estado do Ceará – Resolução nº 14/2015 - TJCE  

                                                                                                                                                         
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 utilizada 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 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, reapresentá-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) 
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  A implantação do Projeto Audiência de Custódia no Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará - TJCE -  se iniciou com a instituição de grupo de trabalho14 que estudou a 

criação e adaptação de estrutura física e de pessoal, bem como promoveu a celebração de 

convênios entre o Poder Judiciário e as Secretarias de Justiça e Cidadania e de Segurança 

Pública e Defesa Social. 

Já a implantação definitiva se deu em meados de agosto de 2015, quando o TJCE, 

instituiu, no âmbito da Comarca de Fortaleza, a obrigatoriedade da realização de audiência de 

custódia por meio da Resolução do Órgão Especial nº 14/201515 alterando a competência e 

denominação do Juízo de Direito da 17ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, passando a 

exercer, em caráter privativo e exclusivo no âmbito de sua jurisdição as atribuições relativas à 

realização das audiências de custódia16.  

                                                 
14 CEARÁ. Tribunal de Justiça. Portarias, provimentos e outros atos da Presidência. Portaria nº 800/2015. 

Diário da Justiça Eletrônico, Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Caderno 1: 

Administrativo, Ano V, ed. 1178, p. 2, Fortaleza, 7 abr. 2015. 
15 CEARÁ. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Resolução do Órgão Especial n. 

14/2015. Diário da Justiça Eletrônico, Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 

Caderno 1: Administrativo, Ano VI, ed. 1263, p. 15-18. Fortaleza, 10 ago. 2015. 
16 [...] Art. 3º. Comparecendo o flagranteado, o juiz procederá a sua pronta oitiva, certificando-se, porém, que a 

ele tenha sido dada a oportunidade de, antes da audiência, ter contato prévio e razoável com defensor 

constituído, acaso assim tenha figurado por ocasião da lavratura do auto de prisão ou até o momento da abertura 

da audiência, ou, do contrário, com Defensor Público. § 1º Na hipótese de a lavratura do auto de prisão ter sido 

acompanhada por defensor constituído, incumbe à Secretaria do Juízo proceder à intimação do respectivo 

advogado, utilizando, para tanto, os meios mais céleres de que disponha, dentre os quais contato telefônico ou 

meio eletrônico idôneo, observada a necessária agilidade para o fim de resguardar a realização da audiência no 

prazo fixado nesta Resolução, de tudo certificando nos autos. § 2º O Promotor de Justiça e, quando for o caso, o 

Defensor Público, serão pessoalmente intimados, na própria sede do Juízo, para a realização da audiência. Art. 

4º. Na abertura da audiência de custódia, o juiz competente informará o autuado sobre a possibilidade de não 

responder às perguntas que lhe forem feitas, e o entrevistará sobre sua qualificação, condições pessoais, tais 

como estado civil, grau de alfabetização, meios de vida ou profissão, local da residência, lugar onde exerce sua 

atividade, e, ainda, sobre as circunstâncias objetivas da sua prisão, indagando-o sobre eventual tortura física, 

psíquica ou maus-tratos que tenha  sofrido do momento da detenção até o ato. § 1º Não serão feitas ou admitidas 

perguntas sobre o mérito da conduta ilícita, que antecipem instrução própria de eventual processo de 

conhecimento, destinando-se a oitiva a perscrutar, exclusivamente, elementos pessoais relacionados à legalidade, 

necessidade  e  adequação  da  continuidade  da  prisão  ou  para  a  concessão  de  liberdade,  com  ou  sem  

imposição  de  outras medidas cautelares, além da constatação da ocorrência de tortura ou de maus-tratos, sem 

prejuízo de outras irregularidades. § 2º O direito a reperguntas observará os limites relativos ao objeto do ato, 

conforme definidos no parágrafo anterior. [...] § 6º A Secretaria do Juízo, tão logo encerrada a audiência, 

providenciará a confecção dos expedientes respectivos, seja quanto à soltura do autuado, conversão da prisão em 

flagrante em preventiva ou domiciliar, ou ainda os relacionados à fiscalização do cumprimento de medidas 

cautelares eventualmente impostas, através da Central de Monitoramento e Acompanhamento das Medidas.  [...] 

§  9º  Se  reunidos  elementos  indiciários  bastantes  acerca  de  possível  tortura  ou  maus-tratos,  a  autoridade  

judiciária providenciará a comunicação à autoridade policial e à Procuradoria-Geral da Justiça, para fins de 

apuração da eventual prática de  crime  e/ou  ato  de  improbidade  administrativa,  sem  prejuízo  das  medidas  

que  se  revelem  adequadas  para  evitar  que  os suspeitos possam ser mantidos em posição de controle ou 

comando quanto ao preso, bem assim proteger a  sua integridade, de testemunhas e seus familiares, observadas, 

neste tocante, a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes 

(art. 13); a Lei Federal nº 9.807, de 13 de julho de 1999; a Lei Estadual nº 13.193, de 10 de janeiro de 2002; e o 

Provimento nº 13, de 25 de outubro de 2013, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Ceará.   § 10 O juiz 

poderá, ainda, determinar que ao autuado seja ofertado atendimento assistencial, notadamente em casos de 
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 Uma das principais diferenças é a inexistência de previsão de critério temporal 

objetivo para a apresentação do preso, a exemplo do prazo de 24 horas, existente na maioria 

dos Estados e no Projeto de Lei, e de 48 horas, no estado do Maranhão. Essa regulamentação 

se mostra diferente das regulamentações dadas e outros Estados, bem como a presente no 

Projeto de Lei do Senado nº 554, de 2011. 

Nesse ponto, a referida resolução resolveu deixar o critério de razoabilidade já 

expostos nos tratados internacionais que versam sobre o tema, na tentativa de evitar a 

arguição de nulidade por descumprimento de prazo, implicando na soltura em massa de 

pessoas detidas sem a análise de seu periculum libertatis. Contudo, essa imprecisão legislativa 

de conduta do preso em juízo de custódia não pode servir para uma excessiva demora em 

cumprir o procedimento, uma vez que os preceitos internacionais, analisando caso a caso, já 

delineiam limites máximos para o cumprimento da garantia. 

Outra peculiaridade da regulamentação local é a inclusão de dados da referida 

audiência na Central Integrada de Apoio à Área Criminal (CIAAC), como preleciona o artigo 

2º da Resolução17. A resolução prevê também que, no caso de ausência do detido, o juízo 

fiscalize os motivos da não apresentação, combatendo ausências injustificadas, não se 

omitindo de analisar, desde o início, a legalidade da prisão e a conversão ou não em prisão 

preventiva, como preleciona o artigo 6º18: 

Art.  6º.  Quando circunstâncias pessoais, descritas pela autoridade 

policial no auto de prisão em flagrante, indicarem a impossibilidade de 

apresentação do preso, incumbe ao juiz de custódia examinar-lhes a 

pertinência e, ainda assim, à vista dos elementos apontados, emitir 

provimento acerca da legalidade da prisão, sua conversão e/ou a 

concessão de liberdade provisória, na forma da lei, procedendo-se, em 

seguida, na forma do artigo anterior.   

  

Essas medidas foram editadas por que, antes da Resolução, o juiz analisava o 

perigo da liberdade do preso com base nos elementos a ele trazidos. Se decidisse pela soltura, 

colocava no alvará “caso não deva permanecer preso”, jogando a responsabilidade para a 

autoridade administrativa a responsabilidade em consultar o sistema de justiça em busca de 

algum mandado de prisão em aberto, restrições de liberdade e etc, enquanto, muitas vezes, 

                                                                                                                                                         
suspeita de dependência química, transtorno mental e outras situações de complexidade social, extensivo a 

familiares. § 11 Incumbe à autoridade judiciária examinar, por ocasião do ato, a observância do prazo de 24 

(vinte e quatro) horas para a comunicação da prisão em flagrante, adotando as medidas necessárias para provocar 

a apuração de responsabilidade dos agentes estatais em relação aos quais haja eventuais indícios de retardamento 

deliberado ou injustificado.  § 12 Concluída a audiência de custódia, cópias do termo serão disponibilizadas ao 

autuado e às partes, tomando-se a ciência de todos. 
17  CEARÁ. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Resolução do Órgão Especial n. 14/2015. 

Diário da Justiça Eletrônico, Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Caderno 1: 

Administrativo, Ano VI, ed. 1263, p. 15-18. Art 2º. Fortaleza, 10 ago. 2015. 
18 CEARÁ. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Ob, cit., Art 6º. 
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essa averiguação acontecia, o preso ficava detido, mesmo com alvará de soltura em seu favor 

esperando tal averiguação, podendo demorar mais que o razoável. 

Assim, com a implantação do CIACC tornou-se possível uma maior agilidade no 

procedimento de análise da legalidade da prisão, bem como na segurança da decisão acerca da 

liberdade do preso, assegurando ainda mais justa decisão do magistrado e diminuindo os 

prováveis desgastes carcerários. 

Contudo, diante desse cenário positivo sobre a referida audiência, não seria justo e 

nem legal tal procedimento ficar só na Comarca de Fortaleza, uma vez que a recomendação 

do CNJ é nacional e consequentemente teria que ser aplicada em todo território estadual. 

Assim, o TJCE, em meados de maio de 2017 resolver publicar portaria que institucionaliza as 

audiências de custódias nas Comarcas do interior do Estado do Ceará, Portaria nº 724/201719. 

Assim, o projeto regulamentado pela Resolução nº 213 do CNJ vai adentrando o 

estado e tomando forma, aumentando, cada vez mais, o alcance de sua finalidade e fazendo 

com que as diretrizes que norteiam tal procedimento sejam respeitadas em todo território 

nacional para que os direitos internacionalmente ratificados e consequentemente absorvidos 

em nosso ordenamento jurídico sejam respeitados e o direito de defesa de todos seja 

assegurado e efetivamente cumprido.  

 

                                                 
19 PORTARIA Nº   724/2017  

Fixa data para o início da realização de audiências de custódia nas comarcas do interior do Estado, nos termos da 

Resolução nº 13/2016, do Órgão Especial. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, 

etc. CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 13, de 31 de março de 2016, do e. Órgão Especial, que 

institui a obrigatoriedade da realização de audiências de custódia nas comarcas do interior do Estado do Ceará, 

em cumprimento à Resolução nº 213, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 12, da referida Resolução nº 13/2016, a obrigatoriedade de realização 

dos atos deveria ocorrer de forma progressiva, em comarcas a serem especificadas por ato da Presidência do 

Tribunal de Justiça; CONSIDERANDO o longo período decorrido desde a edição do referido ato normativo, o 

qual se revela, a juízo desta Presidência, como suficiente para que todas as comarcas tenham adotado as rotinas 

necessárias a dar início à realização das audiências de custódia, nos termos instituídos pelas normas do Tribunal 

de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça; RESOLVE: Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade da realização 

das audiências de custódia em todas as comarcas do interior do Estado, nos termos da Resolução nº 13/2016, do 

Órgão Especial do Tribunal de Justiça, a partir de 22 de maio de 2017. Art. 2º O acompanhamento do número de 

atos realizados nas comarcas do interior do Estado será realizado através do SISTAC, nos termos previstos no 

art. 4º, da Resolução nº 13/2016, sem prejuízo de informações adicionais que venham a ser requisitadas pela 

Presidência do Tribunal de Justiça ou pela Corregedoria-Geral da Justiça. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação, e dela devem ser cientificadas a Procuradoria-Geral da Justiça do Estado do Ceará, a 

Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará, e as Secretarias Estaduais da Justiça e Cidadania (SEJUS) e de 

Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). 
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3 PANORAMA DO INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA (IDDD) 

 

O Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) é uma organização da 

sociedade civil de interesse público, fundado em julho de 2000, que trabalha pelo 

fortalecimento do Direito de Defesa, tendo como missão fomentar na sociedade e em 

instituições do Estado a ideia que todos têm o direito a uma defesa de qualidade, à 

observância do princípio da presunção de inocência, ao pleno acesso à justiça, a um processo 

justo e a cumprir a pena de forma digna. Tudo isso independentemente de classe social, de ser 

culpado ou inocente, ou do crime pelo qual se está sendo acusado. O que busca é a criação de 

um espírito de maior tolerância na sociedade.  

Um projeto piloto, idealizado pelo CNJ com apoio do IDDD, do Ministério da 

Justiça, dos Tribunais de Justiça e dos Governos Estaduais, foi posto em prática em fevereiro 

de 2015 quando a capital do estado de São Paulo passou a realizar as audiências de custódia. 

A iniciativa, que foi posteriormente implementada nas capitais dos demais Estados do país, 

consiste na criação de uma estrutura multidisciplinar nos Tribunais de Justiça estaduais que 

recebe presos em flagrante para uma primeira análise sobre o cabimento e a necessidade da 

prisão provisória ou de medidas cautelares alternativas, de forma a adequar as práticas 

judiciais brasileiras à normativa internacional prevista no artigo 7ª, 5, do Pacto de San José da 

Costa Rica e no artigo 9º, 3, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, os quais o 

Brasil é signatário. Essa audiência acontece no fórum criminal, no prazo máximo de 24 horas 

depois da prisão em flagrante, sempre de forma presencial, e na companhia de um defensor, 

público ou constituído. 

Sobre a aludida audiência, preleciona Ricardo Lewandowski20: 

“Audiências de Custódia” servem para evitar o encarceramento 

desnecessário de pessoas que, ainda tenham cometido delitos, não devam 

permanecer presas durante o processo. Além do mais, já sinalizam ser 

notórios mecanismos a resguardarem a integridade física e moral dos 

presos, coibindo práticas de torturas, e que consolidam o direito ao acesso 

à justiça, ao devido processo e à ampla defesa, desde o momento inicial 

da persecução penal.   

 

Contudo, em abril de 2015, o IDDD firmou um Termo de Cooperação 

Técnica21 com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Ministério da Justiça (MJ) com o 

                                                 
20 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Monitoramento de Audiência de Custódia em São Paulo. Disponível em: 

<http://www.iddd.org.br/index.php/2016/05/31/monitoramento-das-audiencias-de-custodia-em-sao-paulo/> 

Acesso em: 10 out 2018. 

 
21 INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA. Termo de cooperação. Disponível em: 

http://www.iddd.org.br/index.php/2015/04/29/iddd-assina-termo-de-cooperacao-com-cnj-e-ministerio-da-justica/ 

http://www.iddd.org.br/index.php/2016/05/31/monitoramento-das-audiencias-de-custodia-em-sao-paulo/
http://www.iddd.org.br/index.php/2015/04/29/iddd-assina-termo-de-cooperacao-com-cnj-e-ministerio-da-justica/
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objetivo de conjugar esforços para viabilizar a implementação do “Projeto Audiência de 

Custódia”. Essa cooperação técnica acontece em âmbito nacional e cabe ao IDDD, enquanto 

organização da sociedade civil, exercer o acompanhamento, a análise e o monitoramento do 

projeto, visando a avaliar seus impactos, coletar dados e sinalizar seu impacto no sistema de 

justiça criminal brasileiro. 

Nos demais Estados, o Instituto tem acompanhado o desenvolvimento do projeto 

por meio de informações enviadas mensalmente pelos Tribunais de Justiça. Paralelamente, o 

IDDD buscou parceiros (organizações, faculdades ou grupos de estudos) que possam 

monitorar as audiências, de modo a permitir que se faça uma avaliação crítica do 

desenvolvimento do projeto nas diferentes localidades em que ele tem sido implementado. Os 

resultados do monitoramento nacional de implementação das audiências de custódia foram 

compilados em relatório publicado em dezembro de 201722.  

Esse relatório foi baseado na coleta de dados realizada por pesquisadores do 

projeto audiência de custódia e contou com uma metodologia elaborada pela Professora Maíra 

Machado, da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. 

O objetivo da pesquisa era conhecer e documentar o processo de implantação das 

audiências de custódia em diversos estados brasileiros, com a produção de dados qualitativos 

e quantitativos. Os dados qualitativos relacionavam-se à descrição do modo de atuar da tríade 

(juiz, promotor e defensor) e do ambiente da audiência (presença de escolta, forma da 

interação entre a pessoa em privação de liberdade, o/a defensor/a etc.).  

Os quantitativos, por sua vez, diziam respeito ao perfil da pessoa em privação de 

liberdade, tipo de crime, pedido das partes e decisão. Cada parceiro enviou informações 

acerca da quantidade de audiências de custódia realizadas no mês imediatamente anterior ao 

início das observações, de forma que, nos dois meses de campo, seria necessário o 

acompanhamento de 10% desse número. 

 Isso porque a amostra seria prospectiva, já que não seria possível saber de 

antemão o número de audiências que seriam realizadas no período de observação. Por fim, os 

pesquisadores deveriam acompanhar audiências em dias diferentes da semana, em razão da 

hipótese de alteração dos perfis dos casos pela proximidade com o final de semana, 

distribuindo os dias de observação no decorrer dos dois meses, de modo que todos os dias da 

semana fossem observados com juízes diferentes. 

                                                                                                                                                         
Acesso em: 15 out 2018. 
22INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA. Panorama Nacional de Audiência de Custódia. Jan 

2017. Disponível em: < http://www.iddd.org.br/index.php/2017/12/15/relatorio-audiencias-de-custodia-

panorama-nacional/> Acesso em: 20 out 2018. 

http://www.iddd.org.br/index.php/2017/12/15/relatorio-audiencias-de-custodia-panorama-nacional/
http://www.iddd.org.br/index.php/2017/12/15/relatorio-audiencias-de-custodia-panorama-nacional/
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Ressalta-se que, em virtude da fase bastante inicial que ocorreu o 

acompanhamento, a análise quantitativa ficou prejudicada por conta do baixo número de 

audiências realizadas em alguns Estados onde a pesquisa foi feita. Assim, os dados 

apresentados neste relatório correspondem às observações realizadas no Ceará (119 

audiências), Distrito Federal (93 audiências), Minas Gerais (825 audiências), Pernambuco 

(coleta realizada pelo GJOP, 100 audiências e 37 acompanhadas pelo grupo Asa Branca), Rio 

de Janeiro (112 audiências) e São Paulo (692 audiências já publicadas no relatório 

“Monitoramento de Audiências de Custódia em São Paulo”)23. 

Além das mencionadas parcerias, o IDDD teve acesso a três outras fontes de 

informação: (I) planilhas mensais dos Tribunais de Justiça estaduais com informações sobre 

cada audiência de custódia; (II) Sistema das Audiências de Custódia (SISTAC)24; (III) contato 

telefônico feito com servidor indicado, responsável pelo acompanhamento das audiências em 

cada Tribunal de Justiça. As mencionadas planilhas mensais foram distribuídas a todos os 

Tribunais de Justiça do Brasil, por meio do contato facilitado pelo CNJ. O formato dessa 

planilha foi inspirado por tabela elaborada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e 

previa a coleta de informações sobre o perfil socioeconômico das pessoas levadas a audiência 

de custódia, bem como sobre o crime e a decisão tomada na audiência25.  

Outras duas fontes de informação utilizadas neste relatório foram fruto dos 

encontros com pesquisadores, especialistas e defensores públicos em São Paulo e no Rio de 

Janeiro, nos dias 6, 7, 20 e 21 de outubro de 2016, respectivamente. 

 

 

                                                 
23 INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA. Monitoramento de Audiência de Custódia em são 

Paulo. 2015. Disponível em http://www.iddd.org.br/index.php/2016/05/31/monitoramento-das-audiencias-de-

custodia-em-sao-paulo/ Acesso em: 15 set 2018. 
24 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. SISTAC. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/corporativo/ Acesso 

em: 2 set 2018. 
25 INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA. Monitoramento de Audiência de Custódia em são 

Paulo. 2015. Disponível em http://www.iddd.org.br/index.php/2016/05/31/monitoramento-das-audiencias-de-

custodia-em-sao-paulo/ Acesso em: 15 set 2018. 

 

http://www.iddd.org.br/index.php/2016/05/31/monitoramento-das-audiencias-de-custodia-em-sao-paulo/
http://www.iddd.org.br/index.php/2016/05/31/monitoramento-das-audiencias-de-custodia-em-sao-paulo/
https://www.cnj.jus.br/corporativo/
http://www.iddd.org.br/index.php/2016/05/31/monitoramento-das-audiencias-de-custodia-em-sao-paulo/
http://www.iddd.org.br/index.php/2016/05/31/monitoramento-das-audiencias-de-custodia-em-sao-paulo/
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3.1 Resolução nº 213 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ 

 

O Conselho Nacional de Justiça, diante da lentidão, ou seja, omissão do Poder 

Legislativo Federal em votar o PLS nº 554/11 e as penitenciárias brasileiras estarem cada vez 

mais superlotadas com o caos se instalando e frequentes rebeliões, anunciou a intenção de 

implantar a audiência de custódia através de um projeto piloto que iniciaria suas atividades 

em alguns Tribunais Criminais de São Paulo capital e progressivamente estendendo-se para o 

interior do estado, com a finalidade de diminuir o encarceramento, aplicando medidas 

cautelares alternativas a prisão, reduzindo, então, a população carcerária e, consequentemente, 

esse modelo servisse de inspiração para todo o brasil. 

Aos 15 dias do mês de dezembro de 2015, o CNJ editou a Resolução nº 213, 

entrando em vigor no dia 1º de fevereiro de 2016, dispondo sobre a apresentação de toda 

pessoa presa à autoridade judicial, no prazo de vinte e quatro horas. 

A referida resolução tem como seu preceito básico, dentre diversos fundamentos, 

o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, mais especificamente 

em seu artigo 9º, item 3, bem como o artigo 7º, item 5, da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) e o artigo 96, I, letra “a”, da 

Constituição Federal, que “defere aos tribunais a possibilidade de tratarem da competência e 

do funcionamento dos seus serviços e órgãos jurisdicionais e administrat ivos" 

Outro forte embasamento da resolução faz alusão à Ação Direta de 

Inconstitucionalidade - ADI 524026, ocasião em que o STF declarou a constitucionalidade da 

disciplina pelos tribunais da apresentação da pessoa presa à autoridade competente, como 

também, serviu de força para tal medida a apreciação da Ação de Descumprimento de 

Preceito Fundamental – ADPF 34727, em que o STF fixou a obrigatoriedade de apresentação 

da pessoa custodiada. 

Assim, a resolução em comento surge na tentativa de se colocar em prática os 

acordos firmados internacionalmente há anos e, só então, inserida no cotidiano jurídico. Tal 

medida do CNJ vem com a finalidade de garantir que os princípios norteadores dos direitos 

humanos sejam respeitados, assim como a humanização do processo penal, o enfrentamento à 

tortura e o combate a superlotação carcerária, dentre outras medidas. 

                                                 
26 BRASIL.Supremo Tribunal Federal, ADI 5.240/SP, Tribunal Pleno, rel. Min. Luiz Fux, j. 20-8-2015, DJe 

018, de 1-2-2016 
27 BRASIL.Supremo Tribunal Federal, ADPF 347 MC/DF, Tribunal Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, j. 9 -9-

2015, DJe 031, de 19-2-2016 
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Contudo, o projeto é claro nas suas intenções de tornar excepcional a necessidade 

do encarceramento, primando pela imposição de medidas cautelares e pela liberdade do 

indivíduo até que seja determinada sua prisão por condenação transitada em julgado ou em 

casos que, realmente, haja a necessidade e que seja devidamente fundamentada. 

A redação da resolução determina a necessidade da presença de Defensor e do 

Ministério Público durante a audiência, uma vez que em outros tribunais as referidas 

presenças eram dispensadas. Além do mais, o contato prévio do preso com o Advogado ou 

defensor Público é indispensável.   

Ressalta-se que a resolução inova quando prevê à apresentação ao juiz não só de 

pessoas presas em flagrante, mas de qualquer pessoa presa por ordem judicial, devendo conter 

a determinação expressa de que, no momento de seu cumprimento, a pessoa seja 

imediatamente apresentada à autoridade que determinou sua expedição. 

Versa ainda que, caso a pessoa detida esteja acometida de grave enfermidade, ou 

exista alguma circunstância comprovadamente excepcional que impossibilite sua 

apresentação, deverá a audiência ser realizada no local em que se encontra, o que apenas é 

dispensado quando o deslocamento se mostre inviável, devendo, ainda assim, ser conduzida a 

assim que possa ser apresentada.28   

Inova também quando implementa o Sistema de Audiência de Custódia 

(SISTAC)29 que é um método desenvolvido com o objetivo de gerar registro das audiências de 

custódia, bem como a produção das atas resultantes desse ato. As funcionalidades simples e 

objetiva trazidas pelo SISTAC possibilitam sua operacionalidade sem entraves, de maneira a 

auxiliar o magistrado e os servidores que o utilizam, na realização da audiência e na captação 

de dados para controle estatístico, uma vez que agiliza e otimiza o tempo dos envolvidos, em 

momento tão valioso da persecução penal.  

A resolução vale para todas as comarcas, não se restringindo só as capitais e prevê 

também a ininterrupção dos presos em flagrante, devendo ser apreciada, a prisão, por juízes 

plantonistas. Todavia, o CNJ previu a edição de resolução complementar para disciplinar os 

casos excepcionais em localidades impossibilitadas de cumprir o prazo de 24 horas. 

                                                 
28 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 213, de 15 de dezembro de 2015. Dispõe sobre a 

apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas. Brasília, 15 dez. 2015 
29  INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA. Monitoramento de Audiência de Custódia em São 

Paulo. 2015. Disponível em: 

http://www.tjsp.jus.br/Download/CanaisComunicacao/PlantaoJudiciario/Manual-SISTAC.pdf. Acesso em: 15 

set 2018. 

http://www.tjsp.jus.br/Download/CanaisComunicacao/PlantaoJudiciario/Manual-SISTAC.pdf
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A resolução, ora analisada, apresenta um procedimento mais detalhado para todos 

os estados, os protocolos que os acompanham orientam os magistrados sobre todos os 

momentos, principalmente, os mais importantes da audiência. Contudo, as especificidades de 

cada região demandarão soluções diferentes.   

Assim, é de suma importância a edição da resolução em comento, uma vez que as normas 

internacionais não são precisas acerca dos procedimentos da audiência de custódia, ocorrendo 

várias dúvidas, sendo perceptível a falta de entendimento do real objetivo de tal instituto, 

embora seus protocolos são bastantes claros em relação ao passo a passo legal a ser percorrido 

pelos magistrados.  

 

 

3.2 Aspectos e resultados nacionais 

 

Durante todo o período de monitoramento das referidas audiências, os 

pesquisadores parceiros permitiram que diferentes localidades fossem observadas e que 

diversas informações fossem levantadas em um grande panorama das audiências de custódia. 

Assim, tendo sido acompanhado de perto por cada voluntário, torna-se mais 

legítimo o levantamento de alguns questionamentos, sendo percebidas de perto algumas 

problemáticas, havendo questões sistêmicas e específicas cujas soluções podem ser imediatas 

e independentes de ajustes estruturais no sistema de justiça criminal, como por exemplo, a 

garantia do contato reservado com a defesa; a utilização adequada e não indiscriminada das 

medidas cautelares, dentre outras. 

A respectiva pesquisa possibilitou um olhar local sobre as audiências de custódia 

em determinados pontos de vistas como a presença de advogado na delegacia; contato 

pessoal; presença de polícia na sala de audiência; uso de algemas durante as audiências; os 

relatos de torturas; decisões proferidas nas audiências sobre medidas cautelares; 

encaminhamento assistencial e perfil socioeconômico, devendo ser levado em considerações, 

principalmente, diante das similitudes nos resultados das diferentes regiões. 

Não obstante a previsão constitucional, artigo 5º, incisos LV e LXIII, em que 

asseguram o direito aos acusados, em geral, à ampla defesa e ao contraditório, em qualquer 

processo judicial ou administrativo, bem como o direito de permanecer-se calados, sendo-lhes 

assegurada a assistência da família e de advogado. No dia 12 de janeiro de 2016, foi 

sancionada a Lei nº 13.245, que alterou o artigo 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados do 
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Brasil (EOAB)30, tornando direito do advogado assistir seu cliente durante a apuração das 

infrações, o que, mesmo depois dessa medida, não é comum que os interrogatórios havidos 

nas delegacias sejam acompanhados por advogados. 

A referida pesquisa, realizada pelo IDDD, nos mostra a importância da presença 

de advogado nas delegacias, principalmente, para evitar e coibir práticas abusivas na lavratura 

do auto de infração, bem como nas práticas de tortura pelas autoridades policiais. 

O relatório de monitoramento das audiências de custódia em São Paulo mostra, 

ademais, que 80% dos casos acompanhados, a defesa em audiência de custódia foi realizada 

pela Defensoria Pública e, em 2%, por advogado ad hoc, a demonstrar que, de fato, a 

esmagadora maioria das pessoas presas em flagrante não conta com a assistência de advogado 

constituído (particular). Diante desse cenário, conclui-se que, para que seja assegurada a 

presença de uma defesa técnica no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, seria 

necessário que a Defensoria Pública estivesse presente, por meio de plantão, em todas as 

delegacias de polícia, o que não é difícil de imaginar a quase impossibilidade desse 

acontecimento. 

Ressalta-se que o exemplo dado, o de São Paulo, se assimila bastante com o 

encontrado no restante dos Estados nos quais a pesquisa do IDDD firmou parceria, reforçando 

a extrema importância das audiências de custódia, momento em que é possibilitado o contato 

da pessoa presa com sua defesa, já que, até o momento, a grande maioria das pessoas presas 

ficam à mercê das autoridades que restringem a sua liberdade. Em muitos casos, os acusados 

afirmam não terem sido interrogados na delegacia, sendo que em seus boletins de ocorrência 

existem os registros de seus depoimentos ou da opção pelo silêncio. 

A audiência de custódia, por óbvio, não substitui o momento da lavratura do auto 

de prisão em flagrante, mas torna possível que a pessoa custodiada tenha acesso a defesa em 

pouco tempo após a sua prisão, representando potencial transformação gradual para um 

modelo ideal, em que o custodiado será assistido por um Advogado ou Defensor Público em 

todos os momentos processuais.  

Outra perspectiva importante, inovação consagrada, pela audiência de custódia é o 

contato pessoal do custodiado com a autoridade judicial, proporcionando ao juiz uma maior 

aproximação com a verdade dos fatos, uma vez que pode ouvir a versão do próprio acusado, 

oferecendo ao magistrado uma maior segurança na hora de decidir pelo relaxamento da 

                                                 
30BRASIL. Lei n. 13.245, 12 de janeiro de 2016. Planalto. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13245.htm> Acesso em: 3 nov 2018.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13245.htm
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prisão, converter a prisão em preventiva ou decretar liberdade provisória com ou sem medidas 

cautelares. 

Segundo os entrevistadores, as decisões dos juízes passaram a dialogar mais com 

a realidade da pessoa custodiada em comparação à fase anterior, em que o juiz decidia apenas 

em análise de Auto de Prisão em Flagrante (APF), documento que formaliza a prisão em 

flagrante, e sem a presença da pessoa. Em tese, a possibilidade de ver e ouvir a versão do 

custodiado contribui para aproximar, portanto, o direito da realidade das pessoas, criando uma 

oportunidade para que a aplicação da lei seja feita de forma mais consistente, adequada e com 

efeitos menos nefastos na vida das pessoas.   

Importante ressaltar que a mera presença do custodiado perante o juiz não terá os 

impactos esperados se não houver, por parte dos operadores, uma disposição para aproveitar o 

momento do contato. Não se pode permitir que a audiência de custódia vire apenas mais um 

ato processual, protocolar, de mero cumprimento de formalidade, sendo fundamental uma 

análise pormenorizada da situação que se apresenta, da integridade e necessidades da pessoa 

custodiada, de sua versão e das circunstâncias e legalidade de sua prisão. 

Nesse contexto, assevera Eric Scapim Cunha Brandão31: 

 

Uma das grandes vantagens das audiências de custódia é que com o 

contato pessoal com o custodiado, permite-se ao juízo o encaminhamento 

do preso para a rede de assistência social e atendimento médico quando 

necessário, a adoção de atitudes contra agressões de eventuais agentes da 

lei, situações estas difíceis de se identificar com a mera leitura do APF. 

O contato direto entre o magistrado e o custodiado permitirá uma maior 

análise do indivíduo em si e da real necessidade de encarceramento 

cautelar deste, tornando as decisões mais humanas e individualizadas em 

face de cada caso concreto sob análise.  

   

Contudo, com a referida pesquisa foi possível constatar que o contato pessoal 

entre custodiado, magistrado, defensor e promotor trazem muitos aspectos positivos como a 

aproximação pelos operadores do direito da realidade da pessoa custodiada; oportunidade para 

que o acusado dê sua versão dos fatos; geração de empatia na medida em que se enxerga o 

custodiado; oportunidade para que o juiz colha informações necessárias para decidir pela 

medida cautelar mais adequada a ser aplicada, bem como garante a escuta qualificada da 

pessoa sob custódia, tendo como consequências a melhor qualidade da decisão judicial e 

manifestação dos demais operadores. 

                                                 
31 BRANDÃO, Eric Scapim Cunha Brandão. A nova perspectiva da prisão em flagrante – breves comentários 

sobre audiência de custódia. Empório Direito. 25 abr 2018. Disponível em: < 

http://emporiododireito.com.br/leitura/a-nova-perspectiva-da-prisao-em-flagrante-breves-consideracoes-sobre-

as-audiencias-de-custodia> Acesso em: 18 nov 2018. 

http://emporiododireito.com.br/leitura/a-nova-perspectiva-da-prisao-em-flagrante-breves-consideracoes-sobre-as-audiencias-de-custodia
http://emporiododireito.com.br/leitura/a-nova-perspectiva-da-prisao-em-flagrante-breves-consideracoes-sobre-as-audiencias-de-custodia
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Outras observações importantes sobre esse contato é que a explanação sobre a 

situação processual penal da pessoa sob custódia e sobre a decisão judicial aplicada, como 

também da verificação de violência ou maus tratos teriam como consequência o aumento da 

potencialidade de cumprimento das medidas cautelares impostas e o combate e prevenção da 

tortura e violência policial.   

Assim, diante da pesquisa em comento, os pesquisadores puderam perceber uma 

falta de padrão e cuidado do magistrado na elaboração de algumas questões, que acabavam 

sendo feitas de maneira protocolar, sem a preocupação de se fazer entender pelo custodiado, 

bem como verificou-se que é somente por meio desse contato que os operadores do direito 

podem compreender a rotina do custodiado, suas necessidades e vulnerabilidades, de modo a 

avaliar, por exemplo, qual poderia ser a medida cautelar alternativa mais adequada àquela 

pessoa. 

 Um dos grandes ganhos das audiências de custódia foi o fortalecimento da 

defesa, uma vez que o contato do Defensor Público com o custodiado faz com que a pessoa se 

sinta representada desde o início de suas acusações, podendo o Defensor ter acesso a um 

maior arcabouço de informações e provas para a realização de uma defesa qualificada. 

Para que isso ocorra, é preciso que haja espaço físico capaz de oferecer um 

ambiente confortável ao ponto de o custodiado se sentir à vontade para relatar todos os 

aspectos de sua prisão, sendo imprescindível, para isso, que espaços reservados sejam 

oferecidos para que a conversa entre Defensor e acusado seja somente entre os dois para que 

haja uma maior transparência dos fatos e, consequentemente, sua defesa seja realizada de 

forma justa. 

Em atenção a essa garantia, o CNJ inseriu, na Resolução nº 21332, de dezembro de 

2015, em seu artigo 6º, previsão específica acerca do contato reservado da pessoa levada à 

audiência de custódia com um advogado ou defensor público, vejamos: 

 

Antes da apresentação da pessoa presa ao juiz, será assegurado seu 

atendimento prévio e reservado por advogado por ela constituído ou 

defensor público, sem a presença de agentes policiais, sendo esclarecidos 

por funcionário credenciado os motivos, fundamentos e ritos que versam 

a audiência de custódia.    

 

Contudo, diante dos dados apresentados na pesquisa, apenas nos estados de 

Pernambuco e do Rio de Janeiro, a maior parte das conversas foi, de fato, reservada. Em 

Pernambuco registrou-se que, em 85,39% dos casos, houve privacidade para a entrevista, 

                                                 
32 BRASIL. Conselho Nacionalde Justiça. Resolução n. 213, 15 dez 2015. Disponível em: < 

http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3059> Acesso 20 nov 2018. 

http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3059
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enquanto no Rio de Janeiro esse número foi de 96,92%. Já no Ceará e em Minas Gerais, a 

escolta esteve presente durante a entrevista em 72,06% e 97,45% dos casos respectivamente.   

Nos demais Estados em que a pesquisa obteve respostas válidas, os resultados 

foram bem expressivos, uma vez que a maioria das conversas aconteciam em ambientes sem 

privacidade, muitas vezes nos corredores e de forma bem rápida, comprometendo o conforto 

necessário para que o acusado narrasse os fatos ensejadores de sua prisão. Registra-se também 

que esses encontros, na grande maioria, aconteciam na presença dos policiais responsáveis 

pela escolta no fórum, o que prejudica e inibe o relato das práticas de violência no ato da 

prisão, como tortura, por exemplo.   

Em relação ao uso de algemas, importante salientar que a pessoa custodiada não 

deve estar algemada durante sua oitiva na audiência de apresentação. As algemas são 

admitidas somente “em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à 

integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a 

excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente 

ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ator processual a que se refere, sem prejuízo da 

responsabilidade civil do Estado”33. 

No entanto, ficou demonstrado que o uso das algemas é regra absoluta. Às vezes, 

não é sequer questionado pela defesa. Em Minas Gerais34, por exemplo, o processo tratava de 

uma presa grávida que, segundo os agentes de escolta, estava passando mal. Mesmo assim, 

contrariando a determinação do STF e também a Resolução nº 213 do CNJ, a audiência foi 

realizada com a presa algemada com as mãos para frente. A juíza pediu muitos detalhes sobre 

o crime e o que a levou a praticá-lo, dando conselhos para a indiciada. Em nenhum momento, 

a algema foi mencionada, vejamos graficamente esse cenário nacional: 

 

                                                 
33 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula vinculante n. 11. Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1220> Acesso em: 10 nov 2018. 
34 INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA. Panorama Nacional de Audiência de Custódia. Jan 

2017. Disponível em: < http://www.iddd.org.br/index.php/2017/12/15/relatorio-audiencias-de-custodia-

panorama-nacional/> Acesso em: 20 out 2018. 

 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1220
http://www.iddd.org.br/index.php/2017/12/15/relatorio-audiencias-de-custodia-panorama-nacional/
http://www.iddd.org.br/index.php/2017/12/15/relatorio-audiencias-de-custodia-panorama-nacional/
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          Figura 1. Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados coletados na pesquisa. 

 

Esse diagnóstico preocupa, na medida em que a prática da imensa maioria dos 

Estados observados durante o monitoramento é contrária à orientação do Supremo Tribunal 

Federal. A exceção permissiva ao uso das algemas requer justificativa concreta e idônea, não 

sendo aplicada aos casos mencionados acima, marcados por falta de justificativa ou 

justificativa padronizada. Quando o juiz não cumpre o seu papel de garantidor de direitos, 

cabe ao Ministério Público e à Defensoria Pública (ou ao defensor particular, quando o caso) 

fazer valer esses direitos. 

Um dos principais aspectos da audiência de apresentação é a verificação de 

marcas deixadas pelars práticas corriqueiras de maus tratos de policiais no momento da 

abordagem. Os pesquisadores identificaram que o grande desafio nesta seara é o de dar a 

devida atenção à palavra da pessoa presa quando esta relata uma agressão ou violência 

sofrida. Alerta o Protocolo de Istambul35, internalizado no ordenamento jurídico brasileiro por 

meio do Decreto nº 6.085/2007, que o entrevistador pode habituar-se a ouvir relatos de 

tortura, de tal forma que acabe por “menosprezar a experiência da vítima”. Portanto, é 

necessária a instauração do procedimento de investigação de tortura, ainda que não haja 

evidência visível, bastando que o custodiado afirme tê-la sofrido. Reforça-se essa necessidade 

não só pela costumeira naturalização das situações presenciadas cotidianamente, mas também 

                                                 
35 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Protocolo de Instambul, 2001.Disponível em: 

http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/a_pdf/manual_protocolo_istambul.pdf > Acesso em: 20 set 2018. 

http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/a_pdf/manual_protocolo_istambul.pdf
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– e sobretudo – pelo fato de a tortura ou os maus tratos não derivarem apenas de agressões 

físicas, mas de agressões psicológicas também. 

A negligência em relação a essa temática é tão corriqueira que não foi difícil para 

os pesquisadores do IDDD verificar essa situação, inclusive ouvindo relatos de autoridades 

constitucionalmente legitimadas para coibir qualquer tipo de tortura, mas, no dia a dia a 

prática é outra, vejamos um depoimento de um Juiz do Rio Grande do Sul36: 

Tem as situações aonde[sic] o preso alega, mas não tem nenhuma marca. 

Nesse caso, eu estou agora falando por mim, naturalmente, eu não 

determino [a apuração dos fatos]. Se o promotor quiser, ele que peça, e 

ele que encaminhe, ou a defesa e ela que encaminhe. Eu, como juiz, não 

encaminho. Não encaminho por duas razões: primeiro para não banalizar, 

e segundo porque se eu determinar uma apuração de um fato que não 

houve, eu estou botando em risco até a própria pessoa ali, que alegou uma 

coisa que não é. Porque quando ele acusa alguém, que ele não tem prova 

nenhuma daquilo, e é aberto um processo contra alguém por aquilo, o 

sujeito pode até querer se vingar. Então, eu não faço. Eu particularmente 

só determino a apuração quando visualmente eu constato. Posição minha. 

 

Diante desse discurso podemos fazer inúmeros questionamentos da real função do 

magistrado na sua atuação profissional, principalmente por coadunar passivamente das 

supostas arbitrariedades do Estado, descreditando totalmente da real função do procedimento 

de apuração ou investigação. 

Registre-se que a Resolução nº 213 do CNJ trouxe, em seu teor, dois protocolos 

acerca das audiências de custódia, dispondo o segundo deles (Protocolo II) sobre os 

“procedimentos para oitiva, registro e encaminhamento de denúncias de tortura e outros 

tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes”, com o fim de “garantir condições 

adequadas” para investigação e para a adoção das providências cabíveis. Ou seja, há uma 

clara orientação para que se proceda à investigação nos casos em que houver manifestação 

por parte do custodiado sobre prática de qualquer tipo de violência – e diz-se “qualquer tipo”, 

inclusive a violência psicológica, como já defendido acima, pois o Protocolo II da Resolução 

213 faz menção explícita à já citada Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas 

cruéis, desumanos ou degradantes.  

No entanto, apesar da orientação do CNJ, em contato com os operadores 

envolvidos nas audiências de custódia de diversos estados, verificou-se o absoluto 

desconhecimento quanto ao procedimento a ser tomado nos casos em que o custodiado relata 

ter sofrido algum tipo de violência no momento de sua prisão. Não só os juízes, mas também 

                                                 
36 INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA. Panorama Nacional de Audiência de Custódia. Jan 

2017. Disponível em: < http://www.iddd.org.br/index.php/2017/12/15/relatorio-audiencias-de-custodia-

panorama-nacional/> Acesso em: 20 out 2018. 
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os defensores públicos e os promotores afirmaram não saber exatamente como está sendo 

tratada a questão desses relatos, evidenciando a falta de compromisso, clareza e uniformidade 

nos procedimentos adotados para o encaminhamento dessas questões e indicando a falta de 

interesse no combate à violência praticada por agentes do Estado. 

Os números apresentados apontam, portanto, a existência de desvio na conduta 

dos agentes de segurança, fato que torna urgente a ação dos Ministérios Públicos - que têm o 

dever constitucional de realizar o controle externo da atividade policial - contra o fenômeno 

da violência praticada nas prisões em flagrante. Não se pode negar, ademais, a aparente 

inércia também do Poder Judiciário, que diante do relato da prática de crimes deixa de 

instaurar os procedimentos de investigação cabíveis, e das Defensorias Públicas, que precisam 

de urgente construção de política de atuação, orientada pela e para toda a instituição, que seja 

intolerante a qualquer tipo de violência e que seja combativa, cumprindo o papel para o qual 

foi pensada e criada. 

Importante ressaltar que os números encontrados no monitoramento realizado 

pelo IDDD a única unidade federativa em que o número de concessões de liberdade 

ultrapassou o número de decretações de prisão preventiva foi o Distrito Federal, tendo o 

Ceará, Minas Gerais e São Paulo números próximos entre prisões e liberdades e Pernambuco 

e Rio de Janeiro foram os estados com maior número de decretação de prisões preventivas. 

  Levando em consideração que a prisão é medida excepcional, não parece um 

cenário ideal o aprisionamento provisório de mais da metade das pessoas levadas às 

audiências de custódia, sobretudo se for considerado o momento caótico de superlotação em 

que se encontram as unidades prisionais brasileiras. Nesse sentido, uma vez mais defende-se – 

embora reconhecendo o avanço percebido até o momento – a urgente e necessária alteração 

da lógica dos magistrados na percepção do que seja, de fato, conduta e realidade ensejadoras 

da aplicação da medida extrema de privação de liberdade. 

Mais preocupante ainda é a percepção de seletividade do sistema, quando se 

lançam olhares para quem são as pessoas mantidas presas nas audiências. Dos dados 

coletados pelos parceiros do IDDD, foi possível analisar a relação prisão/liberdade versus 

raça/cor nos estados de Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro, além de São Paulo. Esses 

dados nos mostram que pessoas negras tiveram um número proporcionalmente maior de 

respostas estatais de privação de liberdade.  

Outra importante informação que a pesquisa registra são as conversas entre 

magistrado e promotor no intervalo entre uma audiência e outra onde “combinam” o que será 

pleiteado pelo promotor e imposto pelo juiz em sua decisão, é tanto que o alinhamento entre o 
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requerido pelo Ministério Público e a decisão do magistrado, em sua grande maioria, é 

bastante coincidente, deixando clara a falta de compromisso com a especificidade de cada um, 

bem como com o instituto audiência de custódia.   

No tocante às medidas cautelares, o que se notou na pesquisa, ora em análise, foi 

que, dos casos para os quais a audiência de custódia resultou na concessão de liberdade, a 

esmagadora maioria teve a imposição de medida(s) cautelar(es) alternativa(s), bem como, 

houve a aplicação de mais de uma medida em diversos casos. Assim as medidas cautelares 

passam a ser uma alternativa a liberdade e não à prisão, como determina a lei. (dados no 

anexo) 

É de suma relevância falarmos de oportunidade para que setores do Estado, além 

do Judiciário, para que possam acessar e ajudar pessoas que se encontram em situação de alta 

vulnerabilidade social, como as referidas pessoas que se encontram em cumprimento de 

liberdade provisória com medidas cautelares. Percebeu-se na referida pesquisa do IDDD que 

essa é uma problemática que tem que ser mudada, principalmente, por ser uma das medidas 

mais eficazes de se evitar a reincidência no crime. 

O que se viu em alguns estados do Brasil, no entanto, é que existe pouca ou 

nenhuma estrutura de acompanhamento assistencial às pessoas que recebem liberdade 

provisória durante a audiência de custódia, sendo o Ceará o que se mostrou mais apto ao 

atendimento psicossocial, onde há a Central de Acompanhamento de Medidas Cautelares, 

para onde são encaminhadas todas as pessoas que passaram pela audiência de custódia e 

tiveram concedida a liberdade provisória vinculada à imposição de alguma medida cautelar 

diversa da prisão. Nessa central, elas são cadastradas e avaliadas para o cumprimento da 

medida, podendo ser encaminhadas, a grupos de reflexão ou a uma rede de apoio, a depender 

do caso.  

Não obstante, durante a pesquisa feita neste Estado, observou-se que, em apenas 

três casos, foi o juiz que determinou, diretamente, o encaminhamento do custodiado a um 

centro de assistência (rede de apoio), tendo sido o encaminhamento, em todos os outros casos, 

realizado pelos profissionais da Central de Acompanhamento de Medidas Cautelares.  

O encaminhamento da pessoa a um centro de atenção e de assistência, que de fato 

atenda suas necessidades observando as peculiaridades de cada caso, assim como a adequação 

à sua realidade e às suas possibilidades das medidas cautelares impostas, possibilitam a 

construção de um tipo de responsabilização do indivíduo pautada em seu protagonismo. É por 

esse motivo que fica clara a necessidade de adequação das audiências de custódia – e da 

atuação dos atores nela envolvidos – aos fins a que ela se presta, e é por isso que se defende, a 
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partir dessa pesquisa, o fortalecimento do papel dos centros de assistência social, assim como 

– porque ligados e imbricados – da ponderação de adequação das medidas cautelares à 

realidade do indivíduo. 

Contudo, o perfil socioeconômico verificado nos dados levantados ao ser 

comparado aos dados demográficos da população brasileira, torna-se evidente o caráter 

seletivo do sistema de justiça criminal, uma vez que o perfil das pessoas em privação de 

liberdade é de maioria de jovens negros, entre 18 e 24 anos, com precário acesso à educação - 

com apenas o primeiro grau incompleto - em ambos os sexos, deixando clara a deficiência de 

políticas públicas voltadas as classes sociais mais carentes e vítimas de um estado 

completamente deficiente em garantir os direitos fundamentais.   
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4 O PARADOXO ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA 

 

É inquestionável que o Projeto Audiência de Custódia (CNJ) representou um 

importante avanço no campo da Justiça criminal brasileira. Se, ao final de 2014, era comum 

as pessoas passarem meses presas sem ter acesso a um Defensor ou sem ter qualquer contato 

com um juiz, ao final de 2015 essa realidade já era outra, pelo menos em todas as capitais. É 

fato que a audiência de custódia ainda não acontece em todas as comarcas brasileiras, mas a 

sua nacionalização já foi determinada por decisão do Supremo Tribunal Federal (ADPF 347)37 

e regulamentada pela Resolução nº 213/2015, do CNJ, além de prevista na Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos. 

Contudo, diante das observações durante toda a pesquisa, pode-se afirmar que, do 

observado na prática, a Resolução do CNJ que regulamenta as audiências de custódia não tem 

sido implementada na íntegra por nenhum Estado. A norma é muito clara no sentido de 

garantir a finalidade e natureza do instituto. 

Assim, são objeto de regulamentação, dentre outros: o prazo de apresentação da 

pessoa presa; a necessidade da presença do Ministério Público e da Defensoria Pública, caso a 

pessoa não constitua advogado; o contato pessoal, prévio e reservado com advogado ou 

defensor público; a obrigatoriedade de registro da audiência no Sistema de Audiência de 

Custódia – SISTAC; a atenção aos relatos de tortura; a não manutenção de algemas sobre o 

ato; a compreensão e avaliação da real adequação e necessidade de medidas cautelares 

alternativas à prisão, com estipulação de prazos para seu cumprimento e para a reavaliação de 

sua manutenção; a excepcionalidade do uso de monitoração eletrônica; a determinação de 

apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas também das pessoas presas em 

decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, bem como a 

implementação da audiência de custódia em todas as comarcas. 

Foi possível observar, sobretudo nos estados onde o IDDD firmou parceria – e, 

portanto, pôde ter um olhar mais acurado –, que não há um só Estado que cumpra todas as 

determinações da resolução ora analisada38. Essa afirmação, no entanto, se faz com base nas 

dinâmicas e procedimentos observados in loco, durante o acompanhamento das audiências 

pelos parceiros. Isso porque as normas que instituem as audiências em cada estado da 

                                                 
37BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 347. disponíveis em: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=299385 Acesso em: 25 nov 2018. 
38 . BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução n. 213, 15 dez 2015. Disponível em: < 

http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3059> Acesso 25 nov 2018. 
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Federação (portarias, resoluções, provimentos e atos normativos conjuntos dos Tribunais de 

Justiça dos Estados)39, fazem referência à Resolução do CNJ e não especificam 

detalhadamente as dinâmicas das audiências de custódia. Assim, não se pode dizer que os 

documentos afrontem o quanto determinado pelo CNJ, mas as práticas apontam para uma 

inobservância ao fiel cumprimento da Resolução nº 213/2015. 

Estado do Rio Grande do Sul é certamente o que mais chama atenção no sentido 

de adotar um procedimento próprio. Lá, ao contrário do que acontece em todos os outros 

Estados Brasileiros, a audiência de custódia é realizada apenas nos casos em que já há prisão 

preventiva decretada por um juiz, que analisou tão somente os documentos do flagrante; ou 

seja, há uma apreciação inicial (e anterior à audiência de custódia) do auto de prisão em 

flagrante, assim como era feito no procedimento antigo, e apenas aqueles que tiveram a prisão 

em flagrante, nessa primeira análise, convertida em prisão preventiva passam por uma 

audiência de custódia. Isso faz com que as porcentagens de prisão provisória e liberdade 

provisória nesse estado sejam muito diferentes dos outros, chegando a mais de 80% o número 

de decretações de prisão preventiva40. 

A pesquisa apontou que, em todos os estados em que parceiros do IDDD lançaram 

olhar sobre as audiências de custódia, estas eram feitas apenas com pessoas detidas em 

flagrante, a despeito do que determina o artigo 13 da Resolução nº 213/2015 do CNJ, que diz 

que a apresentação em 24 horas será garantida também a todas as pessoas presas em 

decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva41. Bem assim, o 

parágrafo único do mesmo artigo determina que: 

 [t]odos os mandados de prisão deverão conter, expressamente, a 

determinação para que, no momento de seu cumprimento, a pessoa presa 

seja imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a 

expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos 

fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, 

conforme lei de organização judiciária local. 

 

Portanto, não tem sido respeitado e, nesse sentido, o que se pode afirmar com 

convicção é que a ausência de padrão e uniformidade por parte dos Estados na prática das 

audiências de custódia acarreta insegurança jurídica e tratamentos absolutamente diferentes às 

pessoas, reforçando a extrema importância de aprovação de lei federal que regulamente a 

                                                 
39 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Documentos audiência de custódia. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia/documentos> 
40 INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA. Monitoramento de Audiência de Custódia em são 

Paulo. 2015. Disponível em http://www.iddd.org.br/index.php/2016/05/31/monitoramento-das-audiencias-de-

custodia-em-sao-paulo/ Acesso em: 15 set 2018. 
41 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução n. 213, 15 dez 2015. Disponível em: < 

http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3059> Acesso 26 nov 2018. 

http://www.iddd.org.br/index.php/2016/05/31/monitoramento-das-audiencias-de-custodia-em-sao-paulo/
http://www.iddd.org.br/index.php/2016/05/31/monitoramento-das-audiencias-de-custodia-em-sao-paulo/
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3059
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matéria, tornando a prática uniforme, e a apresentação de toda pessoa presa a um juiz 

obrigatória. 

 

4.1 Enfoque na 17ª Vara Criminal – Vara Única Privativa de Audiência de Custódia da 

Comarca de Fortaleza 

 

Para realizar o monitoramento do projeto no Estado do Ceará, os pesquisadores da 

equipe se revezaram em visitas à Vara de Custódia, nas quais buscaram acompanhar o maior 

número de audiências possíveis, normalmente concentrando-se em uma das salas durante todo 

o período. Sempre que possível foram monitoradas audiências de juízes diferentes, com o 

objetivo de enriquecer os posicionamentos registrados na pesquisa. 

A análise se deu entre processos que tramitaram na 17ª Vara entre os dias 1º de 

fevereiro de 2016 e 31 de março de 2016, compreendendo dois meses de funcionamento. 

Para determinar o espaço amostral quantitativo, foram utilizadas as estatísticas 

referentes aos meses de setembro (336 audiências), outubro (553 audiências) e novembro (549 

audiências) de 2015, chegando-se à estimativa média de 48 audiências (amostra representativa 

de 10%). 

Com base nesses dados42, decidiu-se realizar o monitoramento de 60 audiências 

em cada mês pesquisado. Durante o mês de fevereiro de 2016, porém, houve a realização de 

um mutirão para reduzir a demanda acumulada da Vara, de modo que, nesse mês, foram feitas 

mais audiências do que o esperado. Entretanto, acredita-se que o número de audiências 

monitoradas tenha permanecido significativo, vez que foram efetivamente realizadas 732 

audiências no mês de fevereiro (8,2% destas foram monitoradas) e 583 em março (10,3% 

destas foram monitoradas). 

Contando com instalações próprias, a Vara Única Privativa de Audiências de 

Custódia foi inaugurada no dia 21 de agosto de 2015 e tem enfrentado diversas dificuldades 

em seu desenvolvimento, tendo o Tribunal de Justiça tomado medidas para contornar 

situações problemáticas encontradas para a consolidação da prática. 

Dentre elas pode-se destacar a mudança do horário de funcionamento da Vara, 

passando a operar apenas no período vespertino, a partir das 13h, evitando com isso a 

                                                 
42CEARÁ. Tribunal de Justiça. audiência de custódia. Disponível em: < https://www.tjce.jus.br/audiencia-

custodia/> Acesso  em: 20 nov 2018. 

https://www.tjce.jus.br/audiencia-custodia/
https://www.tjce.jus.br/audiencia-custodia/
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necessidade anterior de realização de dois traslados diários de presos, um no período da 

manhã e outro no período da tarde. 

Além disso, a Vara passou a fazer a publicação da pauta de audiências do dia no 

site do Tribunal de Justiça, medida adotada para agilizar a intimação dos advogados, que 

também pode ocorrer por outros meios céleres como contato telefônico. 

Ainda, houve um aumento no número de servidores públicos da Central Integrada 

de Apoio à Área Criminal (CIAAC), responsável pela realização de pesquisa de antecedentes 

criminais dos detidos, apontada como principal fator de demora para a realização da 

audiência, bem como a designação de novos juízes auxiliares para aumentar a capacidade de 

realização de audiências simultâneas, contando, no período, com 4 juízes fixos. 

A Vara de Audiências de Custódia localiza-se no Fórum da Cidade e conta com 

uma secretaria, balcão de atendimento, 4 salas de audiência e salas de apoio para a Secretaria 

de Justiça, para o Ministério Público e para Defensoria. A Vara localiza-se sobre a 

carceragem do Fórum, permitindo o trânsito rápido de presos entre as audiências.  

A Secretaria da Vara conta 1 juíza titular, 3 juízes auxiliares, 8 servidores, 8 

estagiários e 3 terceirizados. 

O Ministério Público dispõe de 2 promotores fixos, e 4 em revezamento, de 

acordo com a demanda. 

A Defensoria Pública, por sua vez, conta com 2 defensores fixos. Todos os dias é 

enviado 1 defensor extra dentre os defensores do Núcleo de Assistência ao Preso Provisório. 

Ressalte-se que um dos defensores fixos fica responsável por duas salas simultaneamente, o 

que resulta na necessidade frequente de serem nomeados advogados dativos. 

A Central de Acompanhamento de Medidas Cautelares, vinculada à SEJUS, é a 

central de apoio psicossocial disponível aos presos que recebem liberdade provisória com 

medidas cautelares diversas à prisão. Na Central, os presos são cadastrados e avaliados, sendo 

encaminhado a grupos reflexivos ou a uma rede de apoio, podendo participar de cursos ou 

oficinas de capacitação. A Central passa, então, a fazer o acompanhamento do comportamento 

do participante no projeto, avaliando o cumprimento das rotinas estabelecidas e fazendo 

visitas à residência ou instituições que frequente. 

A Vara não dispõe, outrossim, de médico para realizar perícias, as quais são feitas 

por órgão próprio do Estado, após encaminhamento. Não há equipe própria para atendimento 

de saúde, sendo chamada a equipe emergencial de paramédicos do Fórum em caso de 

eventual ocorrência. 
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Na carceragem são destinadas 3 celas para a Vara, sendo 1 exclusivamente para 

mulheres. Para fazer o deslocamento e acompanhamento dos presos em audiência, a Vara 

conta com 8 policiais militares. As condições da carceragem não são as melhores. Os presos 

bebem água da torneira e, apesar de existir boa ventilação e iluminação, havendo um grande 

corredor sem cobertura à frente das celas, há mau cheiro e apenas um sanitário em cada cela.  

Além dessas condições constatadas, os pesquisadores observaram que os presos 

apresentavam indícios de proliferação de micoses no rosto (conhecida como “pano branco”), 

o que pode indicar péssimas condições de saúde e higiene e superlotação do local onde 

encontram-se custodiados. Muitos dos presos chegavam às audiências descalços ou até com a 

mesma roupa do dia em que foram presos. Infere-se daí que os mesmos são submetidos a 

condições precárias de higienização.  

Foi notado também que algumas audiências são realizadas com muita rapidez, 

deixando de abordar questões importantes como a explicação do objetivo da audiência de 

custódia, bem como, a interrogativa sobre a ocorrência ou não de tortura. Em muitas 

audiências deixou-se de comentar, além disso, o(s) crime(s) responsável(eis) por gerar(em) a 

prisão. Nas poucas vezes em que foi perguntado aos presos se eles tinham conhecimento de 

qual delito havia dado causa ao seu cárcere, alguns não sabiam informar. 

Os policiais permanecem o tempo todo na sala de audiência, constrangendo, 

muitas vezes, os presos. Por vezes os mesmos policiais que os trazem da penitenciaria ficam 

na sala, o que, com certeza, impede ou constrange a denunciação da ocorrência de tortura. O 

clima muitas vezes fica tenso se o preso se comporta de uma forma, digamos “negativa”, 

como por exemplo negar a autoria dos fatos enquanto o Promotor os relata. Em uma das 

situações o policial ficou ameaçando várias vezes colocar as algemas ou retirar o preso da 

sala. São notórias as expressões de alguns policiais que, durante as respostas dos presos, 

davam risos contidos irônicos ou mostravam indignação, demonstrando sua total parcialidade 

e o prejuízo que isso acarreta para os presos com a presença daqueles durante as audiências.   

Percebeu-se também a exagerada aplicação das medidas diferentes da prisão nos 

casos em que se optou pela liberdade provisória. O exagero é de tal forma que as medidas 

mais parecem castigos. Na maioria das vezes a aplicação das medidas diferentes da prisão não 

são fundamentadas, dizendo-se apenas que o preso não preenche os requisitos do art. 312 do 
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CPP43, não se fundamentando, contudo, como deveria, a aplicação da monitoração eletrônica, 

uma das medidas utilizadas com grande frequência. 

O comparecimento periódico ao juízo, a proibição de ausentar-se da Comarca e o 

recolhimento noturno, nem se fala, esses são quase sempre automáticos, parece mais um 

“favor”, porque ao invés disso ele (o preso) seria submetido a prisão preventiva, sendo o 

Ceará um dos Estados a ter um dos maiores índices de uso abusivo de medidas cautelares, 

vejamos: 

Figura 2. Fonte: panorama iddd 

 

Não obstante isso, a esmagadora maioria dos atendimentos prévios realizados pela 

Defensoria Pública antes da audiência os policiais estavam presentes, o que contraria o 

disposto no art. 6 da Resolução nº 213/201544. 

Ademais, notou-se que a demanda por Defensores Públicos é bem maior do que o 

número de profissionais presentes para darem assistência aos presos. Em alguns casos, os 

defensores participavam de duas audiências que estavam ocorrendo no mesmo horário, 

permanecendo em uma delas apenas até o momento de apresentar a defesa. Feito isso, logo se 

retiravam da sala.  

  Vale salientar, também, principalmente pela relevância, a forte ligação entre 

Ministério Público e o Juiz. O peso do posicionamento da Promotoria nas decisões do 

                                                 

43 Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 

conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da 

existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).Parágrafo único.  

A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações 

impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

44 Art. 6º Antes da apresentação da pessoa presa ao juiz, será assegurado seu atendimento prévio e reservado por 

advogado por ela constituído ou defensor público, sem a presença de agentes policiais, sendo esclarecidos por 

funcionário credenciado os motivos, fundamentos e ritos que versam a audiência de custódia. Parágrafo único. 

Será reservado local apropriado visando a garantia da confidencialidade do atendimento prévio com advogado 

ou defensor público. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art282.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
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Magistrado ficou bastante evidente ao ponto de presumirmos a medida a ser adotada ao final 

da audiência. Isso serve de reflexão até que ponto a imparcialidade do Juiz prevalece. Um 

exemplo dessa imparcialidade foi a situação em que se presenciou o Magistrado pedindo 

auxílio ao MP para a tomada de decisão. Com alguns juízes, inclusive, a decisão era tomada 

antes mesmo da oitiva dos presos. No intervalo entre as audiências, era comum o Juiz, 

conversar informalmente com o Promotor e o Defensor, comentava qual medida considerava 

mais adequada para o caso que seria apresentado posteriormente e perguntava se aqueles 

concordavam com sua deliberação. 

              Outro aspecto bem preocupante é o descrédito da tríade (Juíz, Promotor 

e Defensor) com o Instituto Audiência de Custódia. Em quase sua totalidade, foi perceptível 

pelos pesquisadores, comentários incrédulos sobre a eficácia e sobre os resultados almejados 

pela audiência. Não era corriqueiro, mas acontecia com frequência de os pesquisadores serem 

recepcionados pelo juiz de forma grosseira e antipática. Inclusive, pedindo para registrar que 

eles tinham que obter resultados com os quais o Estado não ofertava condições, e que seus 

pedidos não eram atendidos a tempo.  

Essa conduta justifica a pressa que muitos tinham de finalizar a audiência, o mais 

rápido possível, como também, a distração do MP e da Defensoria, durante as oitivas. A 

sensação é que participavam por mera formalidade e pouco se importavam com a decisão 

final, principalmente se o preso, ao menos, entendeu o “juridiquês”. 

Um outro importante problema percebido pelos pesquisadores, foi a falta de um 

sistema computacional integrado para a busca de informações e antecedentes criminais. Esse 

óbice é o principal motivo de atraso das audiências. Com um sistema mais ágil e prático, 

gastaríamos menos tempo com cada acusado e um consequente aumento na demanda de 

presos ouvidos.  

Contudo, os dados e percepções obtidos na observação da 17ª Vara Criminal de 

Fortaleza são coincidentes os encontrados com os do restante do Brasil, significando que se 

trata de um problema nacional e não local, deixando clara a urgência de medidas que 

precisam ser adotadas para que todas as problemáticas elencadas sejam, minimizadas, e para 

que o Brasil respeite os Tratados Internacionais, os quais são signatários. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Na pesquisa desenvolvida, busca-se compreender melhor o que seriam as 

Audiências de Custódia e estabelecer as bases em que se funda, delineando as finalidades 

desse instituto, sua importância concreta e a maneira como ele influi positivamente na 

construção de um processo penal mais justo. 

A Audiência de apresentação, assim também conhecida, foi incorporada na prática 

jurídica nacional, por meio da Resolução, nº 213/2015, do CNJ (Conselho Nacional de 

Justiça) em parceria com o Ministério da Justiça e o Governo de São Paulo, primeiro Estado a 

implantar, tendo como objetivo corrigir uma lacuna histórica na justiça criminal, uma vez que, 

desde 1992, o Brasil já teria ratificado tratados internacionais, como a Convenção Americana 

de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) e o Pacto Internacional Sobre 

Direitos Civis e Políticos que já determinavam a aplicabilidade da referida audiência e já 

adotada em muitos países. 

Assim, diante desta situação desde 2011, com intuito de dar um tratamento 

adequado e dentro da legalidade da audiência de custódia, tramita no Senado Federal, o PL 

544, de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares (PSB/SE), propondo alterar a redação do 

§ 1º do art. 306 do CPP, que versa sobre o encaminhamento do auto de prisão em flagrante ao 

juiz em até 24 horas. 

O Conselho Nacional de Justiça, diante da lentidão, ou seja, omissão do Poder 

Legislativo Federal em votar o PLS 554/11 e as penitenciárias brasileiras estarem cada vez 

mais superlotadas com o caos se instalando e frequentes rebeliões, anunciou a intenção de 

implantar a audiência de custódia através de um projeto piloto que iniciaria suas atividades 

em alguns Tribunais Criminais de São Paulo capital e progressivamente estendendo-se para o 

interior do estado, com a finalidade de diminuir o encarceramento, aplicando medidas 

cautelares alternativas a prisão, reduzindo, então, a população carcerária e, consequentemente, 

esse modelo servisse de inspiração para todo o brasil. 

Contudo, em abril de 2015, o IDDD firmou um Termo de Cooperação 

Técnica45 com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Ministério da Justiça (MJ) com o 

objetivo de conjugar esforços para viabilizar a implementação do “Projeto Audiência de 

Custódia”. Essa cooperação técnica acontece em âmbito nacional e cabe ao IDDD, enquanto 

                                                 
45 INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA. Termo de cooperação. Disponível em: 

http://www.iddd.org.br/index.php/2015/04/29/iddd-assina-termo-de-cooperacao-com-cnj-e-ministerio-da-justica/ 

Acesso em: 15 out 2018. 

http://www.iddd.org.br/index.php/2015/04/29/iddd-assina-termo-de-cooperacao-com-cnj-e-ministerio-da-justica/
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organização da sociedade civil, exercer o acompanhamento, a análise e o monitoramento do 

projeto, visando a avaliar seus impactos, coletar dados e sinalizar seu impacto no sistema de 

justiça criminal brasileiro. 

Durante todo o período de monitoramento das referidas audiências, os 

pesquisadores parceiros permitiram que diferentes localidades fossem observadas e que 

diversas informações fossem levantadas em um grande panorama das audiências de custódia. 

A respectiva pesquisa possibilitou um olhar local sobre as audiências de custódia 

em determinados pontos de vistas como a presença de advogado na delegacia; contato 

pessoal; presença de polícia na sala de audiência; uso de algemas durante as audiências; os 

relatos de torturas; decisões proferidas nas audiências sobre medidas cautelares; 

encaminhamento assistencial e perfil socioeconômico, devendo ser levado em considerações, 

principalmente, diante das similitudes nos resultados das diferentes regiões. 

Para realizar o monitoramento do projeto no Estado do Ceará, os pesquisadores da 

equipe se revezaram em visitas à 17ª Vara Criminal, nas quais buscaram acompanhar o maior 

número de audiências possíveis, normalmente concentrando-se em uma das salas durante todo 

o período. Sempre que possível foram monitoradas audiências de juízes diferentes, com o 

objetivo de enriquecer os posicionamentos registrados na pesquisa. 

Contudo, os dados e percepções obtidos na observação da 17ª Vara Criminal de 

Fortaleza são coincidentes os encontrados com os do restante do Brasil, significando que se 

trata de um problema nacional e não local, deixando clara a urgência de medidas que 

precisam ser adotadas para que todas as problemáticas elencadas sejam, minimizadas, e para 

que o Brasil respeite os Tratados Internacionais, os quais são signatários. 

Disso se conclui que é urgente a mudança da lógica encarceradora e do exercício 

do controle sobre a pessoa. Ressalta-se, neste ponto, a importância da mobilização da 

sociedade civil, que vem se mostrando fundamental para o avanço das audiências de custódia, 

e do engajamento de juízes, promotores e defensores comprometidos com essas audiências, 

que tem tornado possível o projeto e que possibilitará a efetiva mudança do sistema de justiça 

criminal.  

A partir do cenário apresentado, portanto, pode-se afirmar que a audiência de 

custódia representa um significativo avanço, uma vez que cria oportunidades 

indiscutivelmente importantes para a humanização do sistema de justiça criminal, dando voz à 

pessoa presa desde o momento inicial da privação de sua liberdade. As críticas que aqui se 

fazem vão no sentido de aprimoramento de tão importante conquista, com o intuito de que 

sejam observados os direitos e garantias fundamentais como forma de estrito cumprimento 
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dos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e da Constituição Federal, 

constituindo-se um mecanismo de materialização da dignidade da pessoa humana, base do 

Estado Democrático de Direito. 
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