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RESUMO

O  presente  artigo,  por  intermédio  de  pesquisa  bibliográfica,  de  abordagem  qualitativa,  utilizando  o
método hipotético-dedutivo, busca informações com as explicações,  frente  à  implantação  do instituto
audiência  de  custódia  no  ordenamento  jurídico  brasileiro.  A  audiência  de  Custódia  que  tem  como
respaldo  a  Resolução  nº  213,  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  bem  como  em  normas  e  tratados
internacionais (como o Pacto de San Jose da Costa Rica e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e
Políticos), e visa assegurar a integridade física, desafogar o sistema carcerário, bem como evitar possíveis
violações aos direitos humanos dos presos, além de garantir o controle judicial das prisões e dar ênfase na
adoção das medidas alternativas ao encarceramento provisório. Atualmente, sua implantação se dá em
algumas  comarcas,  não  sendo  ainda  aplicada  em todo  o  território  nacional  e  tem como formatação
conforme disposto na Resolução nº 213, a obrigatoriedade de apresentação do preso em até 24 horas da
comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente. Sendo o objetivo principal a possibilidade de
o magistrado averiguar uma possível ilegalidade na prisão, a ocorrência de tortura física e/ou psicológica
ou a necessidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas. A audiência de custódia é formada,
além do preso (por óbvio), estarão presentes um defensor (nomeado pelo juiz, público ou indicado pelo
flagrado), um promotor de justiça e um juiz. Desta forma, caracteriza-se por ser um momento de contato
entre o flagrado e a autoridade judicial antes do recebimento da denúncia, que principia o processo penal
de conhecimento. Com intuito de analisar questões processuais da prisão, assim como, questões relativas
às garantias dos direitos humanos do preso.
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ABSTRACT

The present article, through a bibliographical research, of a qualitative approach, using the hypothetical-
deductive method, seeks information with the explanations, in front of the implantation of the custodial
hearing institute in the Brazilian legal system. The Custody hearing, which is supported by Resolution nº
213 of the National Council of Justice, as well as international norms and treaties (such as the Pact of San
Jose of Costa Rica and the International Covenant on Civil and Political Rights), and aims at ensuring
Physical integrity, unburdening the prison system, as well as preventing possible violations of prisoners'
human rights, as well as ensuring judicial control of prisons and emphasizing the adoption of alternative
measures to provisional incarceration. Currently, its implementation takes place in some districts, and is
not yet applied throughout the national territory and has as formatting as provided in Resolution nº 213,
the obligation to submit the prisoner within 24 hours of the flagrant communication, to the competent
judicial  authority.  The main objective being the possibility  of  the magistrate  investigating a possible
illegality in prison, the occurrence of physical and / or psychological torture or the necessity of applying
other precautionary measures. The custody hearing is formed, in addition to the inmate (of obvious), will
be present a defender (appointed by the judge, public or indicated by the caught), a prosecutor and a
judge. In this way, it is characterized as a moment of contact between the catch and the judicial authority
before receiving the complaint,  which begins the criminal  process  of knowledge. In order to analyze
procedural  issues  of  imprisonment,  as  well  as  issues  related  to  the  human  rights  guarantees  of  the
prisoner.
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por finalidade apresentar  as consequências instituto da

Audiência de Custódia e sua implantação no ordenamento jurídico brasileiro através de

acordo com a Resolução nº 213 do Conselho Nacional de Justiça, bem como o que vem

sido gerado com as respectivas audiências, bem como seus desdobramentos, levando

com parâmetros diversos institutos presentes no Código de Processo Penal aos tratados

internacionais ratificados pelo Brasil, que a preveem. Esse importante, mas não menos

polêmico, instituto tem como sua base de criação a controversa alteração de nosso quase

octogenário Código de Processo Penal, apresentada no ano de 2011 no Senado Federal,

sob  a  justificativa  de  uma  harmonização  do  Brasil  aos  tratados  e  convenções

internacionais de Direitos Humanos. 

Trata-se do Projeto de Lei do Senado nº 554, de 2011, que prevê a necessidade

de apresentação de toda pessoa presa em flagrante à autoridade judicial,  porquanto o

Brasil ser um dos poucos países da América Latina –quiçá, o único – a não abranger tal

direito em sua legislação. Desse modo, se dava aí a introdução da audiência de custódia

em nosso ordenamento jurídico.  No entanto,  esse projeto sofreu uma estagnação em

virtude  das  diversas  manifestações  contrárias  por  parte  de  instituições  públicas  e

representativas de segmentos da sociedade civil. 

Desta  feita,  essa  atitude  lançou  a  ideia  de  que  deveria  ser  implantado  a

audiência em âmbito nacional, independentemente do ato legislativo que a regularizaria.

Diante dessa realidade,  o Conselho Nacional  de Justiça deu início,  em fevereiro de

2015, com a parceria do Ministério da Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo a um

projeto-piloto  com  o  intuito  de  implantação  da  audiência  de  custódia  em  caráter

experimental naquele Estado. Desta forma, em 15 de dezembro de 2015, o Conselho

Nacional  de  Justiça  emitiu  a  Resolução  nº  213,  elencando  uma  regulamentação

minuciosa sobre a audiência de custódia e as consequências extraídas do depoimento do

flagrado. E nesse viés que o presente artigo tem por objetivo analisar a aplicabilidade

deste  instituto,  seus  fundamentos  legais,  bem como analisar  os  aspectos  positivos  e

negativos  de  sua  realização  e  a  diferenciação  entre  a  busca  pelo  desafogamento

carcerário, a busca pela garantia dos direitos humanos dos presos e a adoção de medidas

alternativas ao encarceramento provisório.   
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2 SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA FRENTE À

PROTEÇÃO  DAS  GARANTIAS  DOS  DIREITOS  HUMANOS  NO  DIREITO

PENAL.

A  audiência  de  custódia  é  baseada  na  Convenção  Internacional  de  Direitos

Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica), que traz que toda pessoa presa ou detida

deve ser conduzida à autoridade competente, sem demora, e tem o direito de ser julgada

em  prazo  razoável  ou  posta  em  liberdade.  Assim  como,  sua  liberdade  pode  ser

condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo2. A audiência

de custódia em um de seus principais objetivos busca a garantia de que os presos em

flagrante não sofram algum tipo de violação de seus direitos humanos em relação a

maus tratos e tortura, além do mais, assegura o direito de acesso à justiça por parte do

flagrado,  contemplando  a  garantia  à  ampla  defesa,  direito  este,  consolidado  na

Constituição Federal3.

A audiência de custódia, conforme leciona Caio Paiva “surge justamente neste

contexto de conter o poder punitivo, de potencializar a função do processo penal – e da

jurisdição  –  como  instrumento  de  proteção  dos  direitos  humanos  e  dos  princípios

processuais”.4

Segundo Renato Brasileiro de Lima, a audiência de custódia tem como objetivo:

não apenas [a] averiguação da legalidade da prisão em flagrante para fins de
possível  relaxamento,  coibindo,  assim,  eventuais  excessos  tão  comuns  no
Brasil como torturas e/ou maus-tratos, mas também o de conferir ao juiz uma
ferramenta  mais  eficaz  para  aferir  a  necessidade  da  decretação  da  prisão
preventiva  (ou  temporária)  ou  a  imposição  isolada  ou  cumulativa  das
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, I, II e III), sem prejuízo
de  possível  substituição  da  prisão  preventiva  pela  domiciliar,  se  acaso
presentes os pressupostos do art. 318 do CPP.5

A Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos  decidiu  que  apresentação  do

flagrado ao juiz: 

é essencial  para a proteção do direito à liberdade  pessoal  e para outorgar
proteção a outros direitos, como a vida e a integridade pessoal”, advertindo
que “o simples conhecimento por parte de um juiz de que uma pessoa está
detida  não  satisfaz  essa  garantia,  já  que  o  detido  deve  comparecer

2 Artigo 7º, item 5: Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (Pacto de San José da Costa
Rica).
3Brasil. Artigo 5º, LV: Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988.
4  PAIVA, Caio. Audiência de custódia e o processo penal brasileiro. Florianópolis: Empório do Direito,
2015. p. 29.
5 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 3. ed. rev. atual. amp. Salvador: Jus Podium, 
2015. p. 927.
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pessoalmente  e  apresentar  sua  declaração  ante  o  juiz  ou  autoridade
competente.6

Diante do exposto, a audiência de custódia tem se tornado em muitos casos um

excesso de garantia ao invés de apenas garantir os direitos à dignidade da pessoa presa,

acabou se tornando um meio entre os criminosos para que se obtenha uma liberdade

provisória na própria audiência de custódia, pois se tonou praxe relatar maus tratos no

momento da realização da prisão por parte dos policiais, o que de fato acaba por gerar

um descumprimento  e  uma  violação  dos  direitos  humanos  das  pessoas  segregadas.

Porém, esse artifício usado por criminosos vem causando um desconforto enorme entre

as  instituições  de  segurança  pública  e  o  judiciário,  haja  vista  ocorrer  casos  de

criminosos que obtiveram medidas cautelares contra policiais, ou seja, o policial deve

permanecer  há  certa  distância  de  determinado  cidadão  que  foi  abordado  e  que  no

momento da audiência de custódia injuriou o policial alegando ter sofrido maus tratos.

Usando desse direito de o preso ser levado ao magistrado, momento em que o

juiz analisará a concessão ou não das medidas previstas no artigo 310 do Código de

Processo  Penal,7ou  seja,  valorosos  princípios  processuais  estarão  sendo  levados  em

conta, quais sejam: presunção de inocência, ampla defesa e contraditório.

Ademais, com o aumento do encarceramento provisório, bem como de casos

relacionados à tortura, a audiência de custódia torna-se uma medida necessária para o

processo penal brasileiro, garantindo direitos fundamentais àqueles que se encontram

privados  de  liberdade  provisoriamente.  De  outra  parte,  não  deve  se  analisar  mais

friamente esse relato e os procedimentos da prisão para que não aconteça o que vem

acontecendo com frequência nas audiências, que é a liberação de presos perigosos que

alegaram maus tratos no momento da prisão, sem se quer terem provas deste fato.

Sendo o Brasil signatário do Pacto de San Jose da Costa Rica e com o dever de

garantir  os  direitos  humanos  daqueles  presos  em flagrante,  torna-se  a  audiência  de

custódia o meio necessário para o cumprimento do artigo 7º, do referido Pacto.

6  CORTE IDH. Caso Acosta Calderón vs. Equador. Fundo, reparações e custas. Sentença proferida em
24/06/2005, §78. In: PAIVA, Caio. Audiência de custódia e o processo penal brasileiro. Florianópolis:
Empório do Direito, 2015. p. 35.
7 Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I - relaxar a
prisão  ilegal;  ou  II  -  converter  a  prisão  em flagrante  em preventiva,  quando presentes  os  requisitos
constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares
diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Parágrafo único. Se o juiz
verificar,  pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos
incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
poderá,  fundamentadamente,  conceder  ao  acusado  liberdade  provisória,  mediante  termo  de
comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.
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3  DA  CULTURA  DO  ENCARCERAMENTO  À  RESULTADOS

PRELIMINARES DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

De  acordo  com  dados  do  DEPEN  (Departamento  Penitenciário  Nacional)

apenas no primeiro semestre de 2015 foram registradas 565 mortes violentas no sistema

carcerário nacional e a principal causa é o superlotamento das casas prisionais. 

Afirma  o  presidente  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  da  seccional

maranhense  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  Luiz  Antônio  Pedrosa  “com  a

superlotação exagerada, cresce a tensão entre os membros de facções criminosas e entre

os presos e os agentes prisionais”.8

Nesse  sentido,  acerca  da  audiência  de  custódia  e  o  desafogamento

carceráriodiscorre Fauzi Hassan Choukr:

Não foi por uma conversão normativa do CPP à CADH e à CR que o tema
entrou em debate público. Muito menos por uma conversão espiritual, aquela
do/para um determinado sistema, modelo e tampouco cultura de projeção da
pessoa humana no processo penal. Foi, sim, pela abertura, na pauta política,
de um espaço necessário para fazer algo que a reforma de 2011 no âmbito das
cautelares pessoais penais não conseguiu: diminuir a população carcerária de
presos sem condenação definitiva.9

A realização da audiência de custódia traz ao nosso ordenamento uma grande

benesse que é reverter  o pensamento que se tem no Brasil  de que com a prisão se

resolve o problema de segurança no país. Assim esse instituto visa também desafogar o

sistema carcerário ou prisões ilegais, estas que em diversos casos fazem com que as

pessoas  fiquem presas  provisoriamente  por anos,  contrariando totalmente  a razoável

duração do processo.

Esse  desafogamento  está  claro  através  do  Supremo  Tribunal  Federal  que

ratificou a importância da audiência de custódia para garantir  a dignidade da pessoa

humana, nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.240, de 20 de

agosto de 2015.

Da qual relatou o Ministro Celso de Mello:

Entendo que essa é uma medida absolutamente necessária, que claramente se
compreende no âmbito da defesa de direitos básicos da pessoa, especialmente

8Audiência  de  Custódia.  Conselho  Nacional  de  Justiça.  Disponível  em
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/09/0a99a0ab0eb26b96fdeaf529f0dec09b.pdf>
9 ANDRADE, Mauro Fonseca; e ALFLEN, Pablo Rodrigo. Audiência de Custódia da boa intenção à
boa técnica, ed. Porto Alegre: FMP, 2016. p. 107.
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o direito à preservação da sua natural incoercibilidade, pois permite que o TJ
promova  um  controle  jurisdicional  imediato  sobre  prisões  em  flagrante.”
“Essa  implementação  é  essencial  e  necessária  ao  resguardo  da  liberdade
individual, à preservação do estado natural de incoercibilidade das pessoas
em geral e mostra-se fiel ao mandamento constante da nossa Constituição, e
das declarações internacionais, que é o da proteção judicial efetiva.10

Já o Ministro Luiz Fux, diz:

Tem-se revelado extremamente eficiente  a audiência de custódia,  que tem
interferido diretamente na obstrução de prisões ilegais e nesse abarrotamento
do sistema prisional brasileiro.” “A apresentação do preso ao juiz nesse prazo
de 24 horas está intimamente ligada à ideia de uma garantia fundamental de
liberdade, que é o habeas corpus, e já constava da própria Magna Carta.11

O Ministro Celso Mello traz um dado relevante no julgamento da Arguição de

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347:

As audiências  de  apresentação  têm revelado  que  quase  50% das  pessoas
presas em flagrante são colocadas em liberdade em no máximo 24 horas. A
implementação dessa medida representa um gesto de respeito ao estado de
liberdade das pessoas e sobretudo um gesto de reverência à lei fundamental
da República.12

Isso demonstra o quanto a audiência de custódia, além da questão dos direitos

humanos, traz uma discussão à tona da possibilidade de diminuir a massa carcerária no

sistema caótico que é o sistema prisional brasileiro.

O Conselho  Nacional  de  Justiça  através  da  Resolução  213,  de  2015 busca

diminuir dois fenômenos no país: o aumento da população carcerária e o crescimento

absurdo de processos que chegam à justiça.

Para o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,desembargador

José  Aquino  Flores  de  Camargo,  a  adesão  do  Estado  ao  projeto  trará  grande

contribuição para a humanização do cárcere “com a iniciativa, será possível minimizar

as prisões desnecessárias, evitar  abusos e maus-tratos e conferir  um efetivo controle

judicial sobre o sistema prisional… Trata-se de um importante avanço civilizatório”.13

Umas das grandes tendências desse instituto é combater os males que sofrem

esses  cerca  de  40% de  presos  provisórios  que  temos  em nosso  sistema  carcerário,

10Brasil. Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. Brasília, CNJ, 2016, p. 
21.
11 Brasil. Conselho Nacional de Justiça.  AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. Brasília, CNJ, 2016, p. 21.
12Brasil. Conselho Nacional de Justiça.  AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. Brasília, CNJ, 2016, p. 21.

13Audiência  de  Custódia.  Conselho  Nacional  de  Justiça.  Disponível  em
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/09/0a99a0ab0eb26b96fdeaf529f0dec09b.pdf>
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pessoas  que  sofrem  maus-tratos  e  acabam  por  adentrar  nas  entranhas  do  crime

organizado, além de diminuir consideravelmente a população carcerária.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão de direitos humanos é um tema da qual atualmente muito se defende

e com a evolução dos tempos essas garantias estão cada vez mais latentes em nosso

ordenamento jurídico. 

Assim, a audiência de custódia surge como uma “aproximação” do preso em

flagrante com o juiz, caso em que ele poderá denunciar supostos abusos por parte da

autoridade policial e até mesmo se defender. Ressaltando que também terá o direito de

permanecer  silente.  Cabendo ao juiz  analisar  essas circunstâncias  e  todas as demais

referentes a (i)legalidade da prisão em flagrante.

Contudo, tem que se manter por parte do magistrado a autoridade policial para

que não se tire o poder de polícia e assim gere mais criminalidade, tendo em vista que

somente a argumentação de maus tratos tem ocasionado em libertações nas audiências

de custódia. O que deve ser melhor analisado caso a caso, com intuito de cumprir com o

Código de Processo Penal, bem como a garantia os direitos humanos.

Desta feita, a audiência de custódia tem seu propósito bem encaminhado, pois

toda pessoa tem direito à integridade física e moral. A grande discussão e que com o

passar do tempo deverá ser solucionada é a questão estrutural para sua realização em

todo o âmbito nacional, fato este que ainda não se concretizou.
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