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RESUMO 

 

Este trabalho tem o objetivo de demonstrar o que está sendo discutido no país sobre 

a Audiência de custodia, e qual a verdadeira necessidade de tal procedimento que 

está sendo trazido para a legislação brasileira, demonstrando como pode afetar a 

sociedade como um todo principalmente no controle da grande quantidade de prisão 

provisória efetivada no país, e também a discussão sobre as benesses que está 

surtindo efeito e as mazelas que já foram apontadas por várias classes, após a 

aplicação desde novo instrumento do processo e como atendeu as expectativas de 

se adequar ao Pacto Internacional de Direitos Humanos. 
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ABSTRACT 

This paper aims to demonstrate what is being discussed in the country about the 

custody hearing, and what is the real need for such a procedure that is being brought 

into Brazilian law, demonstrating how it can affect society as a whole, mainly in the 

control of a large amount of provisional arrest carried out in the country, as well as 

the discussion about the benefits that are taking effect and the problems that have 

already been pointed out by various classes, after the application of the new 

instrument of the process and how it met the expectations to conform to the 

International Covenant of Human Rights. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O trabalho de conclusão de curso a ser desenvolvido trata do novo projeto de 

lei do Senado PL n°554/2011 e a resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça 

que tratam da implantação da audiência de custódia no Brasil. O trabalho aborda a 

mudança no Código de Processo Penal, modificando e possibilitando que a pessoa 

presa em flagrante delito deve ser apresentada para o Juiz em audiência de 

Custódia em prazo máximo de 24 horas Esse novo método no procedimento do 

processo penal já está amparado legalmente na Convenção Americana dos Direitos 

Humanos, mais conhecido como Pacto de São Jose da Costa Rica, o qual o Brasil é 

signatário desde o ano de 1992.  

Sabe-se que, no direito brasileiro a regra é que a prisão seja a última opção, 

ou seja, utilizada somente quando outras medidas penais não contenha o indivíduo 

que cometeu o crime. As prisões cautelares no Brasil estão sendo altamente 

difundidos em todas as instancias, prisões estas, sem nenhuma condenação, desta 

feita, a implantação da Audiência de Custódia está sendo discutida amplamente em 

toda a sociedade. A implantação da audiência de custodia busca primeiramente a 

proteger os direitos fundamentais da pessoa humana, pactuado na Convenção 

Americana dos Direitos Humanos, e também há um rigoroso controle das prisões 

cautelares aplicadas no país. Por se tratar de um tema que vem gerando muita 

especulação sobre a sua correta implantação sendo jurídica e jurisdicional, o 

trabalho busca uma melhor compreensão sobre a audiência de custódia, sua 

previsão normativa, definição, principais características, a importância para a 

proteção dos direitos humanos do preso, controle da população prisional e análise 

dos dados obtidos das audiências já realizadas. 

Para a produção deste trabalho será realizado levantamento bibliográfico 

sobre o assunto/tema audiência de custódia, com intuito de conhecer a analisar as 

contribuições teóricas elaboradas e publicadas por autores renomados, bem como 

estudantes que estão discutindo o tema, e o que eles trazem para acrescentar no 

conhecimento geral.  

O trabalho se desenvolve utilizando o meio exploratório do assunto e de 

dados junto ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça), consequentemente visa o 
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aprimoramento do conhecimento do tema. Analisando de forma ampla a Doutrina, 

leis, artigos para tratar de forma mais ampla e completa o assunto. 

Dividindo-se em Três capítulos. O primeiro capítulo aborda os aspectos legais 

da implantação da audiência de custódia, os tratados internacionais que trazem esta 

tendência, juntamente com o ordenamento jurídico brasileiro. O segundo capítulo 

versa sobre as prisões cautelares no Brasil e o que muda no código de processo 

penal com a implantação da audiência de custódia. O terceiro capítulo verifica como 

a implantação está ocorrendo e quais os possíveis resultados. 

O presente trabalho tem o objetivo de conceituar o que é a audiência de 

custódia e como irá funcionar, analisar e apresentar os aspectos positivos e 

negativos da audiência de custódia, encontrados durante a elaboração do trabalho e 

análise dos dados obtidos. 
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2 ASPECTOS LEGAIS DA AUDIENCIA DE CUSTÓDIA  

 

A audiência de custódia é uma forma de garantir a integridade física e os 

direitos fundamentais do preso que possam ser indisponíveis com a sua prisão, pois 

com a audiência de custódia o preso será apresentado ao Juiz em um prazo não 

superior a 24 horas com intuito de se observar a legalidade da prisão e se há 

elementos suficientes para que a pessoa continue presa.  

Assim explica LOPES JUNIOR E PAIVA (2014, p.03) 

 

A denominada audiência de custódia consiste, basicamente, no direito de 
(todo) cidadão preso ser conduzido, sem demora, à presença de um juiz 
para que nesta ocasião, (i) se faça cessar eventuais atos de maus tratos ou 
de tortura e, também, (ii) para que se promova um espaço democrático de 
discussão acerca da legalidade e necessidade da prisão. (LOPES JÚNIOR 
E PAIVA, 2014, p.03). 
 

Após o fato delitivo, cabe as forças de segurança pública realizar a prisão do 

suspeito “autor” com cometimento do crime, seja em flagrante delito ou após 

investigação oriundo do inquérito policial. Durante a prisão do indivíduo, o órgão de 

segurança pública que realizou deve se primar pelo respeito, e a proteção da 

integridade física e da vida da pessoa.  

Após a prisão o indivíduo preso é levado a presença do juiz para que seja 

ouvido, más por quais motivos? Vários doutrinadores expõem os objetivos da 

audiência de custódia, que sempre levam a principal que é verificar se a prisão é 

manifestamente legal e foi cumprida conforme o respeito aos direitos humanos, é o 

que nos ensina ARIAS VICENCIO; 

 

Os objetivos da audiência de custódia consistem em: a) averiguar a 
ocorrência de algum tipo de violência porventura praticada contra a pessoa 
apresentada, em particular, tortura ou maus-tratos, desde a efetivação de 
sua prisão cautelar por parte das autoridades públicas encarregadas do ato, 
até o momento da apresentação em audiência de custódia; b) identificar 
corretamente a pessoa contra quem foi expedida a ordem de prisão; c) ouvir 
a pessoa apresentada acerca das circunstancias em que realizou sua prisão 
pelas autoridades públicas (certificando-a em todo caso, acerca da 
possibilidade do uso do direito constitucional do silêncio); d) verificar a 
legalidade do ato de prisão, bem como se não se encontra extinta a 
punibilidade.(ARIAS VICENCIO, 2005, p.245-246). 

 

Todos Tratados Internacionais de Direitos Humanos versam sobre essa 

inovação jurídica e que todos os países seguem, as normas dizem que a pessoa 
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presa deve ser apresentada ao Juiz, conforme vem expresso no Pacto de São Jose 

da Costa Rica previsto no item 5 do artigo 7°: 

 

Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à 
presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer 
funções judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser 
posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua 
liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu 
comparecimento em juízo. (BRASIL, 1992) 

 

Apresentado também no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 

previsto no Item 3 do artigo 9°: 

 

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 se posta em liberdade. A prisão preventiva de 
pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas 
a soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o 
comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos do 
processo e, se necessário for, para a execução da sentença. (BRASIL, 
1992) 

 

Vislumbrando os aspectos legais da audiência de custodia, vale dizer que no 

Brasil diante de uma prisão em flagrante, como ter certeza de que aquela pessoa 

realmente deve aguardar todo o processo presa? É sabido que na Constituição 

Federal de 1988 do Brasil, diz que ninguém será considerado culpado até o 

transitado em julgado.  

 

Art. 5º.  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes (EC nº 45/2004) 
LVII- ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória; (BRASIL, 1988). 
 

Como traz na Constituição federal que ninguém será culpado até sentença 

penal condenatória, vem também expresso no artigo 306 do Código de Processo 

Penal que estabelece a imediata comunicação ao juiz de que alguém foi detido, bem 

como a posterior remessa do auto de prisão em flagrante para homologação ou 

relaxamento.  
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“Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão 

comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do 

preso ou à pessoa por ele indicada” 

O mais recente fundamento jurídico sobre a audiência de custódia é o PLS 

554/2011 de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que busca implementar 

definitivamente a lateralização, da norma brasileira de apresentação do preso 

perante o Juiz, com as normas que dispõem Tratados internacionais de Direitos 

humanos. 

 

Art. 306.  
A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados 
imediatamente pelo delegado de polícia responsável pela lavratura do auto 
de prisão em flagrante ao juiz competente, ao Ministério Público e à 
Defensoria Pública quando não houver advogado habilitado nos autos, bem 
como à família do preso ou à pessoa por ele indicada.  
§ 1o Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será 
encaminhado pelo delegado de polícia ao juiz competente e ao Ministério 
Público o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome 
de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública respectiva.  
§ 2o No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de 
culpa, assinada pelo delegado de polícia, com o motivo da prisão, 
capitulação jurídica, o nome do condutor e os das testemunhas.  
§ 3o Imediatamente após a lavratura do auto de prisão em flagrante, diante 
da ocorrência de suposta violação aos direitos fundamentais da pessoa 
presa, o delegado de polícia em despacho fundamentado determinará a 
adoção das medidas cabíveis para a preservação da integridade do preso, 
além de determinar a apuração das violações apontadas, instaurando de 
imediato inquérito policial para apuração dos fatos, requisitando a realização 
de perícias, exames complementares, também determinando a busca de 
outros meios de prova cabíveis.  
§ 4o No prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a prisão em 
flagrante, o preso será conduzido à presença do juiz para ser ouvido, com 
vistas às medidas previstas no art. 310 e para que se verifique se estão 
sendo respeitados seus direitos fundamentais, devendo a autoridade 
judiciária tomar as mediadas cabíveis para preservá-los e para apurar 
eventual violação.  
§ 5º Na audiência de custódia de que trata o parágrafo quarto, o juiz ouvirá 
o Ministério Público, que poderá, caso entenda necessária, requerer a 
prisão preventiva ou outra medida cautelar alternativa à prisão, em seguida, 
ouvirá o preso e, após manifestação da defesa técnica, decidirá 
fundamentadamente, nos termos do art. 310.  
§ 6º A oitiva a que se refere o parágrafo anterior será registrada em autos 
apartados, não poderá ser utilizada como meio de prova contra o depoente 
e versará, exclusivamente, sobre a legalidade e necessidade da prisão; a 
prevenção  
da ocorrência de tortura ou de maus -tratos; e os direitos assegurados ao 
preso e ao acusado.  
§ 7º A oitiva do preso em juízo sempre se dará na presença de seu 
advogado, ou, se não tiver ou não o indicar, na de Defensor Público, e na 
do membro do Ministério Público, que poderão inquirir o preso sobre os 
temas previstos no parágrafo sexto, bem como se manifestar previamente à 
decisão judicial de que trata o art. 310.  
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§ 8º Na impossibilidade, devidamente certificada e comprovada, da 
autoridade judiciária realizar a inquirição do preso quando da sua 
apresentação, a autoridade custodiante ou o delegado de polícia, por meio 
de seus agentes, tomará recibo do serventuário judiciário responsável, 
determinando a juntada nos autos neste último caso, retornando com o 
preso e comunicando o fato de imediato ao Ministério Público, à Defensoria 
Pública e ao Conselho Nacional de Justiça.  
§ 9º Nos casos de crimes de competência da Polícia Federal, quando o 
município do local da lavratura do flagrante delito não coincidir com sede da 
Justiça Federal, a autoridade custodiante ou o delegado de polícia federal 
deverá determinar a seus agentes que conduza o preso ao Juízo de Direito 
do local da lavratura da peça flagrancial no prazo máximo de vinte e quatro 
horas, ocasião em que deverá ser apresentado o auto de prisão em 
flagrante acompanhado de todas as oitivas colhidas e, caso o -autuado não 
informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.” 
(BRASIL, 2011) 
 

Com a redação deste novo projeto passou-se a exigir que várias providencias 

protetivas sejam adotadas após a prisão do suspeito do crime, e que neste primeiro 

momento deverá ser observado se houve violação aos direitos fundamentais da 

pessoa, devendo o Juiz decidir pela ratificação da prisão em flagrante ou o 

relaxamento da prisão.  

Portanto, é vislumbrado que esse projeto não é algo novo mundialmente 

diante dos Tratados Internacionais, no Brasil está somente se adequando a 

legislação mundial. 
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3 AS PRISÕES CAUTELARES NO BRASIL E O QUE MUDA NO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL COM A IMPLANTAÇÃO DA AUDINCIA DE CUSTÓDIA.  

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 o seu texto consagrou 

de forma enérgica a dignidade da pessoa humana, vários autores renomados a 

citam como a Constituição cidadã, devido a elevada carga protetiva as pessoas, que 

é a base para um Estado democrático de Direito.  

 Com isso mesmo que um indivíduo cometa um delito reprovável e passível 

de repressão Estatal, deve ter seus direitos respeitados, para não ter sua dignidade 

ofendida, desse princípio da dignidade da pessoa humana advém outros como; 

ampla defesa e contraditório, legalidade, presunção de inocência e o devido 

processo legal. 

As prisões cautelares trazem de forma o princípio da presunção de inocência, 

que indica primeiramente que o acusado não pode ser considerado culpado antes 

de transito julgado, e que o acusado não pode ser apenado sem condenação. 

Porem é amplamente visto que é aplicado as prisões cautelares, que podem ser 

preventivas, provisórias ou temporárias.  

Desta forma a Constituição Federal promove a garantia de liberdade contra 

qualquer prisão anterior a condenação definitiva. Como nos ensina (PACELLI, 2013, 

p. 498) “toda e qualquer prisão deverá se pautar na necessidade ou 

indispensabilidade da providência, a ser aferida em decisão fundamentada do juiz e 

do tribunal, segundo determinada e relevante finalidade” 

Porem de outra forma também há questão da proporcionalidade, caso o delito 

seja muito grave ou o delinquente não possa permanecer no meio social, desta feita 

a função central do Estado é resguardar o convívio social separando coercitivamente 

os delinquentes da lei por meio da força estatal. Tendo assim fundamento para a as 

prisões cautelares.  

Para Nucci (2014, p. 26) “A prisão cautelar é fruto da necessidade de se obter 

uma investigação ou instrução criminal produtiva, eficiente e livre de interferências”. 

 Vislumbrando isso, as prisões cautelares só serão decretadas quando for 

extremamente necessária para assegurar que o acusado não interfira no curso do 

processo a modo de prejudicar.  



15 
 

A necessidade da paz social e um convívio sem a sensação de segurança, é 

de extrema importância e se vê que em alguns momentos após o delito a própria 

sociedade se preocupa com a segurança, resultante desta sensação de insegurança 

os nobres juristas se baseiam na proteção coletiva social e proteção ate do devido 

processo para decretar prisões provisórias, não para punir, pois se é necessário 

para a segurança social. 

 

3.1 PRISÃO TEMPORÁRIA 

 

3.1.1 Conceito  

A prisão temporária foi instituída pela lei N°7.960 de 1989 e trata de uma 

medida cautelar que visa proteger a sociedade, impedindo que o acusado continue a 

delinquir no curso do processo que ele responde. Nucci corrobora (2014, p48): 

 

A prisão temporária é uma das modalidades de prisão cautelar, de cunho 
persecutório penal, decretada na fase de investigação criminal, com o 
objetivo de aprimorá-la, tornando-a eficiente, dentro dos parâmetros 
constitucionais. Inexiste qualquer possibilidade de decretação da temporária 
durante a fase judicial; para esse estágio da persecução penal, serve-se o 
Estado da prisão preventiva. 
 

Sendo a prisão temporária medida cautelar, não há que se falar em prisão 

pena, pois esta prisão temporária é instituída para proteger o processo, e para que o 

suspeito não possa interferir nas diligências, findado o prazo se a prisão não for 

convertida em prisão preventiva a pessoa presa deve ser colocada imediatamente 

em liberdade. 

 

3.1.2 Cabimento 

Para que essa modalidade de prisão cautelar seja imposta ao acusado, deve 

respeitar algumas possibilidades de cabimento, que são expressas no artigo 1° da 

lei 7.960, para que se enquadre nas possibilidades.  

 

Art. 1° Caberá prisão temporária:  
I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;  
II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos 
necessários ao esclarecimento de sua identidade;  
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III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova 
admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos 
seguintes crimes:  
a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°);  
b) sequestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1° e 2°);  
c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°);  
d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°);  
e) extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°);  
f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e 
parágrafo único);  
g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua combinação com o art. 
223, caput, e parágrafo único);  
h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223 caput, e 
parágrafo único);  
i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°); 
 j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal 
qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com art. 285);  
l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal;  
m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 1956), 
em qualquer de suas formas típicas;  
n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976);  
o) crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986. 
(BRASIL, 1989) 
 

Desta feita, observando as possibilidades de cabimento explícitos na lei, essa 

prisão deve respeitar de forma clara, para ser aplicada, para que o acusado não 

atrapalhe a investigação criminal. Analisando a lei expressa se vê que as 

possibilidades devem ser analisadas juntamente, assim explica: 

 

[...]não se pode decretar a temporária somente porque o inciso I foi 
preenchido, pois isso implicaria viabilizar a prisão para qualquer delito, 
inclusive os de menor potencial ofensivo, desde que fosse imprescindível 
para a investigação policial [...] Não parece lógico, ainda, decretar a 
temporária unicamente porque o agente não tem residência fixa ou não é 
corretamente identificado, em qualquer delito. Logo, o mais aceitado é 
combinar essas duas situações com os crimes enumerados no inciso III, e 
outras leis especiais, de natureza grave, o que justifica a segregação 
cautelar do indiciado.  (NUCCI 2013, P.599) 
 

Vale ainda frisar que a prisão temporária deve ser decretada durante a fase 

inquisitiva do processo, diferente da fase judicial que a medida utilizada e a prisão 

preventiva.  

3.1.3 Prazos  

O prazo regular para a prisão temporária está previsto no artigo 2° da lei 

7.960/89, que dispõe o prazo de 5 dias e podendo ser prorrogado uma única vez por 

igual período. 
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Art. 2° A prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da 
representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério 
Público, e terá o prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual período em 
caso de extrema e comprovada necessidade. 
 

No que se trata de crime Hediondo e equiparados o prazo será de 30 dias e 

prorrogáveis também por uma única vez por igual período. Que veio disposto no 

artigo 2° da lei 8.072/90. 

 

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: 
I - anistia, graça e indulto; 
II – fiança; 
... § 4

o
  A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei n

o
 7.960, de 21 de 

dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e 
comprovada necessidade.      (Incluído pela Lei nº 11.464, de 2007) 
(BRASIL, 2007). 

 

3.2 PRISÃO PREVENTIVA  

 

3.2.1 Conceito 

A prisão preventiva vem expressa no Código de Processo Penal no artigo 311 

e é uma medida cautelar que pode ser decretada pelo juiz a qualquer momento para 

assegurar a finalidade útil do processo criminal: 

 

3.3 Decreto Lei nº 3.689 de 03 de outubro de 1941 
Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, 
caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da 
ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do 
assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela 
Lei nº 12.403, de 2011).(BRASIL, 2011) 
 

Segundo (CAPEZ, 2014, p.335), a prisão preventiva possui natureza 

tipicamente cautelar, pois tem por finalidade a garantia da eficácia de um futuro 

provimento jurisdicional, o qual poderá tornar-se impraticável em algumas hipóteses, 

caso o acusado permaneça em liberdade até que haja um pronunciamento 

jurisdicional definitivo. Trata-se de uma medida excepcional, na medida em que sua 

decretação só é admitida quando demonstrado o “periculum in mora e fumus boni 

iuris”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7960.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7960.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11464.htm#art1
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91622/cpp-decreto-lei-n-3-689-de-03-de-outubro-de-1941#art-311
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Sendo a prisão preventiva de natureza cautelar, ou seja, protetiva, não há que 

se falar em prisão pena, e sua finalidade é garantir o seguimento necessário do 

processo, quando há possibilidade de fuga ou de interferência no processo. 

 

3.3.1 Do Cabimento. 

Para o devido cabimento da prisão preventiva deve o magistrado analisar os 

requisitos que autorizam essa medida, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum 

in mora. O juiz só a pode decretar se estiver demonstrado a probabilidade de que o 

réu tenha sido o autor do ilícito cometido. 

Como a liberdade é regra em nosso ordenamento jurídico, não se pode 

decretar uma prisão preventiva de uma pessoa presumidamente inocente, se não 

possua nenhum indicio da participação do delito e a certeza do delito.    

Não necessariamente terá que obter uma prova plena de autoria do fato 

ilícito, mas exige-se que tenha meros indícios e que demonstre de forma. 

 

A prisão preventiva deve ser a ultima ratio (última opção) a ser adotada, 
devendo-se primar pelos direitos e garantias individuais, de acordo o 
princípio penal da intervenção mínima, e não pode ser aplicada em 
infrações penais que não possuam a cominação, isolada, cumulada ou 
alternativa, de pena privativa de liberdade (NUCCI, 2011, p. 34). 
 

Diante da possibilidade de risco deve ser analisado pelo magistrado é a 

garantia da ordem pública, que visa impedir que o acusado que esteja solto, não 

continue a cometer delitos, ou amedrontar e coagir testemunhas o famoso 

“periculum in mora”, garantindo assim a seguimento normal do processo.   

 

3.3.2 Dos Prazos  

Na prisão preventiva não possui prazo para a sua duração determinado em 

lei, mas deve atender aos princípios da proporcionalidade e necessidade.  

Como inexiste em lei um prazo determinado para a duração da prisão 

preventiva, a regra é que perdure até quando seja necessário. Claro que é 

necessário respeitar a razoabilidade de duração, atendendo sempre os princípios da 

proporcionalidade e necessidade.  
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A prisão preventiva tem a finalidade de assegurar o bom andamento da 

instrução criminal, não podendo se prolongar indefinidamente, posto que, se isto 

ocorrer configura constrangimento ilegal.  

 

3.4 DAS MUDANÇAS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

Sobre as mudanças mais importantes consequentes do projeto de lei que 

tramita no Senado Federal, o PLS nº 554, do ano de 2011, atribuindo uma nova 

redação aos parágrafos do artigo 306 do CPP, conforme se vê: 

 

“Art. 306. (…) 
§ 1.º No prazo máximo de vinte e quatro horas após a prisão em flagrante, o 
preso será conduzido à presença do juiz para ser ouvido, com vistas às 
medidas previstas no art. 310 e para que se verifique se estão sendo 
respeitados seus direitos fundamentais, devendo a autoridade judicial tomar 
as medidas cabíveis para preservá-los e para apurar eventual violação. 
§ 2.º A oitiva a que se refere o § 1.º não poderá ser utilizada como meio de 
prova contra o depoente e versará, exclusivamente, sobre a legalidade e 
necessidade da prisão; a prevenção da ocorrência de tortura ou de maus-
tratos; e os direitos assegurados ao preso e ao acusado. 
§ 3.º A apresentação do preso em juízo deverá ser acompanhada do auto 
de prisão em flagrante e da nota de culpa que lhe foi entregue, mediante 
recibo, assinada pela autoridade policial, com o motivo da prisão, o nome do 
condutor e os nomes das testemunhas. 
§ 4.º A oitiva do preso em juízo sempre se dará na presença de seu 
advogado, ou, se não o tiver ou não o indicar, na de Defensor Público, e na 
do membro do Ministério Público, que poderão inquirir o preso sobre os 
temas previstos no § 2.º, bem como se manifestar previamente à decisão 
judicial de que trata o art. 310 deste Código”. (BRASIL, 2011) 
 

Nessa linha o projeto de lei 554/2011 representa uma enorme mudança no 

código de processo penal e uma conquista democrática, pois tutela a dignidade 

humana do autuado em flagrante e que também garante o imediato acesso a 

jurisdição criminal e a possibilidade de defender-se com os braços da ampla defesa 

e o contraditório, levando o conduzido a ter um contato pessoal com o juiz logo após 

a sua prisão.  
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4 OS PROCEDIMENTOS, BENESSES E MAZELAS DAS AUDIÊNCIAS DE 

CUSTÓDIA APLICADAS NO SISTEMA JURÍDICO PENAL BRASILEIRO.  

 

4.1 PROCEDIMENTOS DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 

Conforme o projeto de lei 554/2011 que altera o art. 306 do Código de 

Processo Penal e a resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça, inserindo a 

audiência de custódia na prática processual brasileira. 

No inicio das discussões sobre o projeto de lei 554/2011 propunha somente 

apresentação do preso ao juiz em 24 horas, contudo esse projeto já sofreu várias 

alterações e ainda não foi votado e promulgado como lei.  

No entanto na busca de uma legislação que fosse viável pra a implantação da 

audiência de custódia no país e que esta realmente protegesse o aspecto legal 

primário da ampla defesa e contraditório, Conselho Nacional de Justiça apresentou a 

Resolução 213 que é seguida para a prática da audiência de custódia no Brasil. 

Com a publicação da Resolução 213, veio às regras da audiência de custódia; 

 

Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, 
independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente 
apresentada, em até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade 
judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou 
sua prisão ou apreensão. (CNJ, 2015) 

 

Nesse sentido se firmou que a apresentação da pessoa presa se tornou regra 

após a prisão, para que o juiz determine qual será o próximo passo do processo e 

como se deu a prisão. Outra lição que se pode tirar deste artigo é que ele cita 

especificamente “pessoa presa em flagrante” porem no entendimento 

jurisprudencial, é de pessoas detidas, como mostra (ALFLEN, 2017, p. 18) 

 

Há que se concluir que a menção especificamente que à “pessoa presa em 
flagrante” consistiu em uma impropriedade decorrente de uma má técnica 
na redação do dispositivo, e não uma tentativa de limitação no alcance do 
instituto da audiência de custódia a qual deve ocorrer em qualquer caso de 
privação de liberdade decorrente de prisão cautelar ou definitiva. 

(ALFLEN, 2017, p. 18) 
 

Com a resolução 213 do CNJ, que difere do texto Do PLS 554/2011, na 

resolução trás a necessidade para a realização da audiência de custódia a presença 
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do ministério Público, como este órgão traz da proteção dos direitos dos indivíduos e 

como fiscal da lei, e de um advogado como seu defensor; 

“Art. 4º A audiência de custódia será realizada na presença do Ministério 

Público e da Defensoria Pública, caso a pessoa detida não possua defensor 

constituído no momento da lavratura do flagrante.” (CNJ, 2015). 

Durante a audiência de custodia o juiz faz a entrevista a pessoa presa com 

intuito de saber mais sobre a conduta da pessoa no delito, saber como foi realizada 

a prisão e analisar os fatos apresentados. 

O juiz após ouvir o preso, deferirá que o Ministério Público e o Advogado 

realizem perguntas ao preso, indeferindo questionamentos em análise de mérito do 

fato, pois esta fase de analise de mérito não deve ser discutida na audiência de 

custódia. Neste momento o Ministério Público e o advogado poderão requerer 

parecer favorável ao relaxamento de prisão ou a permanência do indivíduo preso. 

Após todos terminarem os questionamentos, o juiz preferirá a decisão sobre o 

relaxamento da prisão, manutenção da prisão ou até mesmo a aplicação de outra 

medida cautelar diversa da prisão; 

 

Art. 8º Na audiência de custódia, a autoridade judicial entrevistará a pessoa 
presa em flagrante, devendo: 
I - esclarecer o que é a audiência de custódia, ressaltando as questões a 
serem analisadas pela autoridade judicial; 
II - assegurar que a pessoa presa não esteja algemada, salvo em casos de 
resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física 
própria ou alheia, devendo a excepcionalidade ser justificada por escrito; 
III - dar ciência sobre seu direito de permanecer em silêncio; 
IV - questionar se lhe foi dada ciência e efetiva oportunidade de exercício 
dos direitos constitucionais inerentes à sua condição, particularmente o 
direito de consultar-se com advogado ou defensor público, o de ser atendido 
por médico e o de comunicar-se com seus familiares; 
V - indagar sobre as circunstâncias de sua prisão ou apreensão; 
VI - perguntar sobre o tratamento recebido em todos os locais por onde 
passou antes da apresentação à audiência, questionando sobre a 
ocorrência de tortura e maus tratos e adotando as providências cabíveis; 
VII - verificar se houve a realização de exame de corpo de delito, 
determinando sua realização nos casos em que: 
a) não tiver sido realizado; 
b) os registros se mostrarem insuficientes; 
c) a alegação de tortura e maus tratos referir-se a momento posterior ao 
exame realizado; 
d) o exame tiver sido realizado na presença de agente policial, observando-
se a Recomendação CNJ 49/2014 quanto à formulação de quesitos ao 
perito; 
VIII - abster-se de formular perguntas com finalidade de produzir prova para 
a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em 
flagrante; 
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IX - adotar as providências a seu cargo para sanar possíveis 
irregularidades; 
X - averiguar, por perguntas e visualmente, hipóteses de gravidez, 
existência de filhos ou dependentes sob cuidados da pessoa presa em 
flagrante delito, histórico de doença grave, incluídos os transtornos mentais 
e a dependência química, para analisar o cabimento de encaminhamento 
assistencial e da concessão da liberdade provisória, sem ou com a 
imposição de medida cautelar. 
§ 1º Após a oitiva da pessoa presa em flagrante delito, o juiz deferirá ao 
Ministério Público e à defesa técnica, nesta ordem, reperguntas compatíveis 
com a natureza do ato, devendo indeferir as perguntas relativas ao mérito 
dos fatos que possam constituir eventual imputação, permitindo-lhes, em 
seguida, requerer: 
I - o relaxamento da prisão em flagrante; 
II - a concessão da liberdade provisória sem ou com aplicação de medida 
cautelar diversa da prisão; 
III - a decretação de prisão preventiva; 
IV - a adoção de outras medidas necessárias à preservação de direitos da 
pessoa presa. (CNJ, 2015) 
 

Outrossim, durante a audiência de custódia se o juiz identificar se houve 

maus tratos ou algum tipo de abuso contra o indivíduo preso, deve o juiz determinar 

que seja apurado os abusos, como nos é demonstrado: 

 

Art. 11. Havendo declaração da pessoa presa em flagrante delito de que foi 
vítima de tortura e maus tratos ou entendimento da autoridade judicial de 
que há indícios da prática de tortura, será determinado o registro das 
informações, adotadas as providências cabíveis para a investigação da 
denúncia e preservação da segurança física e psicológica da vítima, que 
será encaminhada para atendimento médico e psicossocial especializado. 
(CNJ, 2015) 

 

Pode-se observar que a aplicação da audiência de custódia tem um rito de 

realização simples e que neste molde é vislumbrado inúmeras situações que podem 

mudar os rumos do processo e especialmente da pessoa presa. 

Quando o juiz decide de forma diferente da manutenção da prisão, de certa 

forma está corroborando com todos os aspectos buscados na audiência de custódia, 

que é a necessidade de proteção do indivíduo, ou seja, em caso de prisão 

manifestamente ilegal ou até mesmo quando de verifica um possível abuso por parte 

do órgão de segurança pública. 

 

4.2 AS BENESSES DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA  

É sabido que no Brasil os direitos humanos são violados de diversas formas, 

principalmente quando se fala no sistema jurídico penitenciário, mesmo sabendo 
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que se enfrenta uma enorme crescente da criminalidade não se pode aceitar que 

tais direitos sejam omitidos e que a cada dia demonstra mais força paralela contra o 

Estado, e a única maneira de se combater esse crescimento é com uma aplicação 

das forças de segurança pública mais efetiva e pontual. No combate a criminalidade 

as polícias brasileiras no geral, realizam inúmeras prisões em flagrante delito, dando 

uma resposta célere, combatendo o imediatismo após o crime, porém esse trabalho 

pode ser comparado com o termo de “enxugar gelo”. 

Com a realização da prisão do indivíduo após o cometimento de um crime e 

ou o cumprimento de um mandado de prisão, com a inovação da audiência de 

custodia, todos os presos “suspeitos” devem ser apresentados para o juiz em 24 

horas conforme preconiza a lei sobre a Audiência de Custodia. Isso é fato e é 

realizado, para o controle e minimização de prisões manifestamente ilegais, 

possibilitando a autoridade judiciaria a apreciação de cada prisão, evitando abusos 

em prisões ilegais, mas, o que não se pode deixar de observar que esse 

instrumento, que deve ser utilizado para a proteção dos direitos humanos, não pode 

se desvirtuar em algum ponto e ser utilizado simplesmente para o controle 

populacional carcerário  

Desta feita pode-se notar por várias formas as benesses da audiência de 

custodia, principalmente pela simples missão de reduzir a população carcerária no 

país, bem como o rígido instrumento de controle contra prisões manifestamente 

ilegais e descabidas, economia de receita pública empregada na segurança pública 

e alinhamento jurídico brasileiro com as normas de proteção de direitos humanos 

internacionais. 

Sobre a diminuição da população carcerária já é notório que a audiência de 

custodia surtiu efeito positivo na diminuição de presos. Após a realização da 

audiência de acordo com o site do CNJ em vários estados os resultados já são de 

redução nos números de prisões provisórias, conforme dado retirado do site do CNJ, 

como é ensinado; 

 

Em um mês de funcionamento, o projeto Audiências de Custódia, do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), levado ao estado do Espírito Santo 
pelo Ministro Ricardo Lewandowski, reduziu em 50% o número de presos 
provisórios que ingressaram no sistema prisional do Espírito Santo. Entre os 
dias 21 de maio de 22 de junho, 505 autos de prisão em flagrante delito 
foram recebidos no Centro de Triagem do Complexo Penitenciário, que 
concentra os flagrantes registrados nos municípios de Vitória, Serra, 
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Cariacica, Vila Velha e Viana. Do total de presos indiciados, 317 foram 
soltos após as audiências de custódia (50,63% do total). 
Segundo balanço divulgado nesta sexta-feira (26/6) pelo Tribunal de Justiça 
do Espírito Santo (TJES), 630 presos foram ouvidos por juízes em 
audiências de custódia nesse primeiro mês do projeto no estado. Durante 
as audiências, realizadas no máximo 24 horas após a prisão, o juiz analisa 
a validade e necessidade de manutenção da prisão ou a possibilidade de 
adoção de uma medida alternativa à prisão preventiva. No Espírito Santo, 
segundo estado a implementar o projeto de acordo com as diretrizes do 
projeto concebido no CNJ, as audiências são realizadas das 8h às 18 horas, 
inclusive nos finais de semana e feriados. 
 
Do total de presos indiciados, 311 tiveram a prisão provisória convertida em 
prisão preventiva. Foi concedido o relaxamento da prisão a 15 presos e 
outros 254 tiveram a liberdade provisória decretada sem o pagamento de 
fiança, mas com aplicação de medida cautelar. Foi concedida liberdade 
provisória sem pagamento de fiança a 26 presos e com pagamento de 
fiança a outros 19. Em cinco casos foi decretada a liberdade provisória do 
preso mediante o pagamento de fiança e a imposição de medida cautelar. 
Segundo dados do TJES, apenas 2,76% das pessoas liberadas voltaram a 
cometer algum crime.(CNJ 2015) 
 

Nesse sentido se observa que após a implantação da audiência de custódia, 

conseguiu reduzir de forma abrangente a população carcerária, evitando inúmeras 

prisões desnecessárias na faixa de quase 50% das pessoas presas, estas que iriam 

permanecer presas por meses até a primeira audiência com o juiz. 

Outro importante benefício vislumbrado foi que após a aplicação da audiência 

de custodia gerou maior proteção e controle de prisões manifestamente ilegais, 

essas prisões além de ferir intensamente no direito primordial do ser humano que é 

a liberdade, fere lesivamente o princípio da presunção de inocência, demonstrando 

que o cidadão poderia permanecer com sua liberdade privada por razões 

desnecessárias.   

Por inúmeras vezes cidadão que por um acaso ou apenas por falta de ser 

ouvido permanecia detido desnecessariamente, com a audiência de custódia, 

milhares de prisões como estas estão sendo impedidas, promovendo assim uma 

segurança jurídica e justiça social de qualidade, alguns dados apresentados pelo 

CNJ a respeito de tais prisões; 

 

Principal política criminal da atual gestão do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), as audiências de custódia já evitaram a prisão desnecessária de 
mais de 45 mil pessoas que, segundo a legislação brasileira, não 
precisavam aguardar o julgamento no cárcere. Dados fornecidos pelos 
tribunais até junho de 2016 mostram que, entre as 93,4 mil audiências de 
custódia realizadas, 47,46% resultaram em liberdade, com ou sem a 
imposição de medidas cautelares. Já a taxa de conversão de prisão em 
flagrante em prisão preventiva ficou em 52,54% (50 mil casos). 
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A audiência de custódia consiste na apresentação do preso em flagrante a 
um juiz em até 24h, ação que dá ao magistrado mais elementos antes de 
decidir sobre a necessidade da prisão preventiva – atualmente, 40% dos 
presos do país são provisórios, o que representa cerca de 250 mil pessoas. 
Além de dar cumprimento a tratados internacionais ratificados pelo Brasil, 
essa avaliação mais criteriosa da situação do preso em flagrante reforça 
soluções já adotadas pela legislação brasileira, que desde 2011 prevê uma 
série de medidas cautelares alternativas à prisão nos casos em que couber 
(Lei n. 12.403/2011). 
O CNJ começou a desenvolver as audiências de custódia de forma piloto 
em São Paulo em fevereiro de 2015 e, desde então, acordos com tribunais 
levaram a metodologia a todo o país. Dados coletados pelo Departamento 
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de 
Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ (DMF) mostram que as 
unidades da federação que mais fizeram audiências de custódia foram São 
Paulo (24,2 mil), Minas Gerais (8,6 mil), Distrito Federal (7,5 mil) e Paraná 
(5,4 mil), enquanto a maior proporção de liberdades provisórias foi 
observada nos estados de Alagoas (78,78%), Bahia (65,17%), Mato Grosso 
(59,92%) e Acre (58,76%).(CNJ 2016) 
 

Foi observado com o desfecho da audiência de custódia em todo país, 

inúmeras pessoas que tiveram sua liberdade decretada pelo juiz, poderiam 

permanecer presas desnecessariamente caso não tivesses sido assistidas pela 

audiência de custódia, penalizando pessoas que por muitas vezes não deveriam 

estar sendo expostas a tal tratamento. 

Embora o profissionalismo e milhares de horas de treinamentos com base na 

aplicação dos direitos humanos nas forças policiais brasileiras, ainda existem 

praticas abusivas em alguns casos. Essas reclamações das pessoas que tinham 

seus direitos tolhidos pelas instituições, agora com o advindo da audiência de 

custódia, podem relatar os abusos diretamente para o juiz na audiência, não se pode 

generalizar o que todos os presos entrevistados na audiência registrem que foram 

agredidos ou que tiveram seus direitos privados verdadeiramente, já que além de 

realizar essas alegações, estas são apuradas pelos órgãos correcionais para saber 

se são verídicas. 

Nas audiências realizadas foram vislumbradas varias denúncias de abusos 

contra os indivíduos presos, mais uma vez a audiência de custodia apresenta um 

beneficio em favor de toda sociedade, protegendo e ajudando a esclarecer práticas 

de abusos de autoridade que antes só eram verificadas muito tempo depois, como 

mostra o CNJ; 

 

As audiências de custódia também se mostraram importante ferramenta na 
detecção de possíveis casos de violência ou abusos cometidos no ato de 
prisão, com mais de 5 mil registros até o momento (5,32% do total). Embora 
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São Paulo seja o estado com maiores números absolutos, com quase 2 mil 
casos, a unidade da federação com maior percentual proporcional é o 
Amazonas, com 511 alegações de violência registradas em quase 40% das 
audiências de custódia.(CNJ 2016) 
 

Nota-se que ainda existe vários casos de abusos cometidos no momento de 

prisão, e que de forma célere agora esses abuso são trazidos à tona, pois são 

apresentados logo após a prisão na audiência de custódia, isso gera uma sensação 

e possibilidade de conseguir acobertar tal abuso, pois não existia tal fiscalização 

imediata., como pode nos ensinar BRANDALISE 2017: 

 

Quer-se diminuir as consequências decorrentes de condutas definidas como 
tortura, através da busca, percepção e materialização de indícios quanto a 
ela, bem como de outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, 
praticados que são por agentes públicos, e a rápida apresentação à 
autoridade judicial é vista como critério importante. (BRANDALISE, 2017, 
p.135) 
 

A audiência de custódia traz vários benefícios isso já é fato, mas foi falado de 

população carcerária e de proteção de direitos humanos de liberdade, cabe salientar 

também que em tempos de crise como esta ocorrendo mundialmente e a busca para 

a redução de gastos públicos, o CNJ trouxe uma estimativa de economia para os 

cofres com a audiência de custódia, essa economia se dará pela redução de gastos 

efetivos de cada indivíduo que estaria preso desnecessariamente, essa economia 

será em torno de 4,3 bilhões conforme nos é apresentado no portal do CNJ, 

conforme palavras do Ministro Lewandowski, vejam: 

 

A adesão de todos os estados ao projeto Audiência de Custódia, idealizado 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para permitir a apresentação do 
preso em flagrante a um juiz em 24 horas, pode resultar na economia de R$ 
4,3 bilhões aos cofres públicos. A estimativa foi divulgada pelo presidente 
do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo 
Lewandowski, durante o lançamento do projeto em Minas Gerais nesta 
sexta-feira (17/7). 
“O preso custa, em média, R$ 3 mil reais por mês ao Estado. Se lograrmos 
implantar as audiências de custódia em todo o país até 2016, isso poderá 
resultar em economia de R$ 4,3 bilhões que poderão ser aplicados em 
educação, saúde, transporte público, e outros serviços”, disse o ministro. A 
economia ocorre porque, com a audiência de custódia, o juiz tem mais 
elementos para decidir pela liberdade provisória condicional, reduzindo a 
população carcerária e desonerando os cofres públicos. 
Lewandowski também falou sobre as necessidades legais que levaram o 
CNJ a desenvolver a metodologia, como o fato de o Brasil ser signatário do 
Pacto de San Jose da Costa Rica, de 1992, que prevê a apresentação do 
preso em flagrante a um juiz no menor prazo possível. Ele lembrou que o 
Brasil é o quarto país que mais encarcera no mundo, sendo que 41% são 
presos provisórios. “São pessoas que passam em média quatro meses até 
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verem um juiz, vivendo a ofensa ao princípio da inocência e da não 
culpabilidade. É importante que corrijamos essa situação em um processo 
humano e civilizatório”(CNJ 2015) 
 

Nesse contexto, é de extrema importância que o Estado brasileiro com o 

implemento da audiência de custódia consiga realizar a economia esperada, para 

que esse valor economizado possa realmente ser empregado até mesmo no retorno 

da verba para a segurança, demonstrando assim a maior efetividade na politica 

nacional de segurança pública, tornando assim um ciclo completo que possa atender 

as expectativas das pessoas que necessitam deste serviço oferecido pelo Estado. 

Outra vantagem importante é a demonstração da paridade legal do Brasil com 

as normatizações e tratados internacionais, demonstra assim que a implantação da 

audiência de custodia reforça os compromissos do Brasil na proteção de direitos 

humanos pactuados mundialmente, por exemplo, o art. 7° do Pacto de San Jose da 

Costa Rica. Demostrando assim a adequação do nosso ordenamento jurídico e 

procedimentos legais que buscam a proteção dos direitos humanos, 

consequentemente colocando o Brasil pareado com os demais países protetores e 

signatários de tratados que protegem e amparam os direitos humanos no mundo. 

Dados importantíssimos devem ser apresentados, a saber, sobre à 

reincidência de autores após o inicio e funcionamento da  audiência de custódia em 

todo país,  esse índice está em torno de 4% por terem cometido novamente crimes e 

que foram apresentados novamente ao juiz em audiência de custódia, como é 

mostrado; 

 

Nas cortes de Espirito Santo, Mato Grosso, São Paulo, Ceará, Pernambuco, 
Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Bahia, o chamado índice de 
reingresso é de 4%. Das 6513 pessoas que receberam liberdade provisória 
em audiência de custódia nesses nove Estados, apenas 264 pessoas 
voltaram a ser apresentadas a um juiz por terem cometido um crime 
novamente. Um dos principais fatos dos dados preliminares, saudado pelo 
presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), Augusto de 
Arruda Botelho, no mesmo artigo, é “que antes da audiência de custódia os 
presos esperavam meses até terem sua prisão analisada por juiz que em 
muitos casos considerava a prisão não era necessária”. (CNJ 2015) 
 

Outrossim, vale salientar que diante das informações demonstradas pelo CNJ 

demonstram primariamente que após a aplicação da audiência de custódia a taxa de 

reincidência de pessoas que retornam para outro cometimento de crime fia em torno 

de 4%, uma taxa relativamente baixa.  
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As benesses advindas após esse novo instrumento implementado no país 

necessariamente demonstram que está cumprindo os intuitos que primeiramente 

foram almejados, ou seja, o controle da população carcerário com a redução de 

milhares inserções de novos indivíduos presos no sistema prisional, a proteção dos 

direitos pessoais de liberdade e o do princípio da presunção de inocência, sendo 

que vários indivíduos que teriam os direitos tolhidos pelo Estado, conseguiram 

através da audiência de custódia que tivessem seus direitos protegidos, a economia 

gerada está na expectativa de bilhões, isso demonstra que é de grande valia para o 

Estado 

 E finalmente e não menos importante é que o país com mais essa ferramenta 

conseguiu aproximar mais as suas legislações com as legislações internacionais de 

proteção aos direitos humanos, desta feita pode-se apresentar sem especular que o 

a audiência de custódia beneficia sim a sociedade brasileira em um todo, trazendo 

benefícios específicos para a população carcerária, para o Estado brasileiro, para a 

sociedade que não está ligada diretamente com a ferramenta, más que, certamente 

colherá os benefícios principalmente sobre a economia estatal, que poderá custear 

outros projetos sociais.  

 

4.3 AS MAZELAS NA APLICAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS  

Com o inicio das audiências de custódias os principais órgão envolvidos como 

as forças policiais, o Ministério Público e Poder Judiciário, já declararam por meio de 

manifestações oficiais ou atem mesmo por entidades de classe representativas 

contra esse procedimento, pela falta de estrutura, falta de segurança e 

principalmente falta de pessoal. Outra grande preocupação é que nestas audiências 

o preso se passe de autor a vitima da sociedade. 

A muito se fala em vitimização dos envolvidos em crimes, há pessoas que 

dizem que tudo isso é por conta da falta de oportunidade de qualificação 

profissional, falta de educação de qualidade, falta de estrutura familiar. Embora o 

Estado tente resolver todos os problemas sociais ainda existem falhas em vários 

pontos, a busca é sempre para alcançar o maior número de pessoas para ser 

atendidas pelos recursos estatais.  
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Quando se fala em vitimização, pode-se notar sempre os indivíduos que 

cometem crimes e não se responsabilizam e sempre preferem culpar o Estado e a 

sociedade por falta de oportunidade. Sempre se ouve histórias que o criminoso foi 

agredido, ou que teve seus direitos ceifados por agentes da lei, por diversas as 

vezes essas histórias são somente para que o judiciário e a sociedade se apenem 

por estes indivíduos criminosos.  

Com a implementação da audiência de custódia várias destas denuncias 

foram realizadas contra as forças policias, pois os criminosos sabem que a 

audiência de custódia foi criada também com este intuito de esclarecer algum 

possível fato de abuso de autoridade. Contudo inúmeras denuncias foram 

registradas contra agentes da lei.  

 

As Audiências de Custódia ao invés de servirem como potêncializadoras da 
instrução criminal, foram reduzidas à mera verificação da integridade física 
do preso e da necessidade ou não de manutenção de sua privação de 
liberdade; servindo apenas para questionar a legalidade e legitimidade da 
ação policial, retirando do agente público a presunção de idoneidade e 
colocando-o na condição de suspeito e, senão estimulando, ao menos 
favorecendo a multiplicação de acusações levianas e infundadas em 
desfavor dos policiais. Perquirir ao preso se foi ou está sendo vítima de 
violência ou abuso é procedimento basilar para garantia de seus direitos 
individuais. Todavia, tomar essa argumentação como verdadeira sem 
sequer ouvir os responsáveis pela prisão a esse respeito, como tem 
ocorrido frequentemente, é privilegiar o infrator e penalizar o agente público. 
(JUNIOR CRUZ, 2016) 
 

Para os agentes da lei que estão diariamente nas ruas lutando contra a 

criminalidade, esse procedimento de audiência de custódia não representa 

claramente a justiça e a vontade social, as denúncias demasiadas de violência 

policial que na sua grande maioria são infundadas atrapalham o que realmente é a 

proposta e a necessidade da audiência de custódia.   

 

Quanto aos policiais, a maior crítica advém do fato, que, segundos alguns 
policiais, alegam que alguns magistrados não estariam analisando todos os 
aspectos que envolvem a audiência de custódia, qual seja, a análise da 
necessidade e legalidade da prisão provisória até sentença final, ficando 
adstritos, tão somente, no depoimento do preso quanto a possíveis torturas 
praticadas pelos policiais.  
Sabemos que muitas vezes é necessário o uso progressivo da força como 
forma de contenção no momento da voz de prisão dada pelos policiais. Os 
magistrados, obviamente, devem repelir toda e qualquer forma de abuso e 
prática de tortura, pois este também é um dos aspectos e fundamentos da 
audiência. Porém, deve haver proporcionalidade na referida análise, 
levando em conta que a resistência à voz de prisão é quase certa, fazendo 
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necessário o uso progressivo para obtenção de sucesso na abordagem. 
(SOUZA DARELA, 2016) 

 

Contudo, nas audiências de custódias os indivíduos presos podem relatar o 

que bem entendem, pois, não possuem o compromisso com a verdade podendo a 

qualquer momento relatar qualquer tipo de violência, existem casos que essas 

denúncias são verídicas, sendo que todas as denúncias são enviadas para órgãos 

correcionais para apuração da sua veracidade, porém a maioria são denuncias 

infundadas com intuito somente de pressionar o judiciário a não culpar o suspeito e 

culpar o agente da lei, fazendo uma total inversão de valores.  

A audiência de custódia apesar de estar ocorrendo através de uma resolução 

do CNJ, ela traz varias dificuldades para que seja realizado tal procedimento, em 

várias cidades brasileiras não tem juiz titular, ou seja, o juiz está em uma comarca 

longínqua que dificulta o deslocamento do preso para que seja realizada a audiência 

de custódia.  

 

No que diz respeito às Delegacias de Polícia das cidades de médio ou 

pequeno porte, a realidade é bem diversa. Além de também não possuírem 

condições mínimas de garantir alimentação e higiene aos sujeitos flagrados, 

a imensa maioria delas sequer carceragem possui. (ANDRADE, 2017, p.45) 

 

O que se extrai do Pacto de São José da Costa Rica é que a autoridade que 

realizou a prisão é quem conduza o preso para a audiência de custódia, entretanto 

essa normativa não fora abarcada no procedimento brasileiro, pois, aqui existe a 

figura da Policia Judiciária na pessoa do Delegado de Policia que recebe todas as 

prisões em flagrante.  

Alguns estudiosos já falam que a audiência de custódia já acontecia com a 

presença do Delegado que é autoridade Judiciaria, porém assim não é feito, após o 

recebimento do flagrante o Delegado remete os autos para o juiz realizar a audiência 

de custodia. Então são vários passos em que o próprio Estado tem que dar antes de 

realizar a audiência, tudo isso gera tempo de orçamento para realizar. 

Pois não fica claro no Brasil quem ira realizar esse deslocamento com o preso 

para a audiência, em determinados locais, nem Delegacias de Polícia Civil existe, 

sendo atendidos somente por Policiais Militares, que após a prisão podem deslocar 

vários quilômetros para apresentar o preso ao Delegado de Polícia que após o 
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Flagrante envia os autos para o Judiciário e quem desloca com o preso é a 

Administração penitenciária, é demasiadamente oneroso e perigoso esse trajeto.  

 

Se o deslocamento do sujeito flagrado deve-se dar pela policia judiciaria, 
em razão de ele não poder ser encaminhado a uma unidade prisional sem o 
prévio decreto de sua prisão preventiva, ao natural surge a seguinte 
questão: qual sentido de aquele mesmo artigo fazer referencia a Secretaria 
de administração Penitenciaria como responsável por esse 
encaminhamento, já que, quem deverá efetiva-lo, seriam os agentes 
penitenciários, pressupondo, assim o ingresso em uma unidade prisional? 
(ANDRADE, 2017, p.46) 
 

Então a duvida paira sobre quem, na verdade é o titular e responsável para 

realizar este deslocamento com o indivíduo preso, a administração pública ficou 

somente com o problema para que fosse resolvido visto que a determinação do CNJ 

não buscou soluções e sim impôs a norma, desconhecendo a parte operacional, 

esses entraves onerosos e atividades burocráticas irão somente complicar o 

procedimento, causando vários questionamentos sobre a sua necessidade real. 

Nos outros poderem também existem percalços que para a aplicação da 

audiência de custodia, no judiciário por exemplo; os próprios juízes não estão 

acostumados a identificar possíveis violências contra presos, terão dificuldades para 

disponibilizar espaços específicos para a acomodação dos presos bem como a 

realização, sem falar em honorários dos juízes e seus auxiliares para atender essa 

demanda em tempo tão hábil, como é demonstrado por  ANDRADE e ALFLEN, 

2017. 

 

Em termos práticos, imaginemos duas Delegacias de Policia de uma capital 
de Estado levando, separadamente, seus autos de prisão em flagrante e os 
respectivos sujeitos conduzidos para a realização da audiência de custodia. 
Se em cada auto de prisão em flagrante, houver mais de um sujeito preso, 
algo alias, rotineiro, não poderão eles ficar nos corredores dos foros 
esperando sua vez de serem ouvidos pelo juiz. Com isso a lógica 
operacional já existente para a oitiva de acusados presos preventivamente, 
portanto, sujeitos já denunciados, deverá ser a mesma disponibilizada aos 
sujeitos presos em flagrante. A diferença que para a audiência de custódia 
essa estrutura deverá estar presente aos sábados, domingos, feriados, 
noites e madrugadas por parte do poder judiciário. (ANDRADE, ALFLEN 
2017, p.148) 

 

Nos procedimentos do processo também terá algumas modificações, pois, o 

juiz que realizar a audiência de custódia não poderá ser o responsável pelo 
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processo, isso causará ainda mais problemas, pois em algumas comarcar existe 

apenas uma vara, impossibilitando a diferenciação de juízes nestes casos: 

 

Ninguém menos que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento 
no sentido de que o juiz que realiza interrogatório na fase de investigação 
não poderá atuar no futuro processo, ao passo que as Cortes Internacionais 
de direitos humanos assentaram a necessidade de obediência ao princípio 
do juiz que investiga não julga. Resultado prático de ambas as posições é 
que, com a realização da audiência de custódia, após a aprovação do PLS 
nº 554/ de 2011, ou a plena colocação em prática da Resolução n°213, do 
CNJ, necessitaremos dois juízes para atuarem em um mesmo fato: um 
primeiro, para a audiência de apresentação judicial do sujeito, e um 
segundo, para o futuro processo de conhecimento. A impressão deixada, 
portanto, é que o CNJ aderiu à necessidade de implantação da audiência de 
custodia no país, mas desconhece as regras aplicáveis ao instituto que 
tratou de regulamentar. Seja como for, o impacto será fortemente sentido 
pelo Poder Judiciário em dois níveis distintos: necessidade de mais juízes e 
aumento nos custos da máquina judiciária. (ANDRADE, ALFLEN, 2017, 
p.150) 
 

Diante disso o que é demonstrado é que o Legislativo com o PLS 544/2011 e 

principalmente o CNJ com a Resolução 213 querem a qualquer preço implantar a 

audiência de custódia sem antes realizar um estudo de viabilidade operacional e 

financeira causando maiores constrangimentos para os presos e os agentes 

públicos que labutam nesta área. 

Para os promotores públicos o problema também não será diferente pois de 

acordo com a Resolução 213 do CNJ, deve o promotor acompanhar a realização de 

todas as audiências de custódia, vale ressaltar que os Promotores já realizam um 

procedimento parecido que é a apresentação de adolescente em situação de 

flagrante de crime, porém a audiência de custódia será realizada com todo preso, e 

em todos os dias e horários, causando uma enorme confusão sobre o período de 

trabalho dos promotores que além dos seus a fazeres normais terão que se 

desdobrar para acompanhar as audiências de custódias em períodos noturnos, 

sábados domingos e feriados, trabalhando em plantão e em expediente normal. E se 

for levado em consideração o déficit de pessoal do Ministério Público, esse novo 

encargo operacional causará prejuízo a outras áreas como a proteção de outros 

direitos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Este trabalho procurou apresentar o que é audiência de custódia, como é o 

rito, quais as novidades que foram implantadas e quais as principais características. 

Visto que é um procedimento novo e que foi implantado seguindo a legislação 

internacional a qual o Brasil é signatário, tendo assim a obrigação de acompanhar os 

tratados que assim acompanha. 

A audiência de custodia é um procedimento inserido no processo penal 

brasileiro em que o preso é apresentado ao juiz em no máximo 24 horas após a sua 

prisão, essa medida foi implantada com intuito de proteger a dignidade da pessoa 

humana, pois, uma pessoa presa poderia permanecer encarcerada por até três 

meses sem a real necessidade aguardando somente uma audiência com o juízo. 

Desta feita foi observado no decorrer do trabalho que após a aplicação 

dessas medidas vários posicionamentos foram disparados no intuito de tentar 

aprender e entender se aquele era o real motivo da aplicação da medida. Alguns 

citaram que essa medida somente foi adotada com intuito para a diminuição da 

população carcerária no Brasil que está muito alta, outros, porém, relataram que 

essa medida foi para além de reduzir a população carcerária más também 

economizar o dinheiro público e investir em outras politicas públicas. Outrossim, 

existe benefícios e mazelas que vieram junto com a audiência de custódia. 

Os benefícios mais acompanhados durante a formulação do trabalho foi a 

diminuição da população carcerária no Brasil, ou seja, inúmeras pessoas que se não 

fossem ouvidas em audiência de custódia estaria com a prisão preventiva decretada 

e estariam presos, a suposta economia com o indivíduo que etária preso em caso de 

prisão decretada, e por fim o real benefício que é a tentativa da proteção dos direitos 

humanos. 

As mazelas foram observadas, que o CNJ apesar de permanecer ao judiciário 

não conseguiu agradar nem mesmo a classe dos juristas, que ficaram sem nenhuma 

estrutura física, pessoal e financeira para implantar a referida audiência, outro ponto 

negativo foi para com os agentes da lei que foram inundados com falsas denuncias 

de abusos, os criminosos se vitimizando para tentar uma liberdade em face de 

possíveis agressões aos direitos, e o ministério público que não possui o quadro de 
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pessoal para atender com qualidade as audiências de custódias e realizar todos os 

outros trabalhos de proteção aos direitos sociais. 

O que se percebe que é somente com algumas mudanças no projeto de lei 

554/2011 do senado federal que ainda não foi totalmente votado, que realmente 

esse procedimento da audiência de custódia ganhará uma forma mais centrada que 

se adaptará de forma mais eficaz na legislação e operacionalização da justiça 

brasileira, alcançando assim o resultado que se espera de uma norma vigente para 

proteger os direitos humanos. 
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