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RESUMO

Este trabalho científico propõe a delimitação, descrição objetiva e eficiente da
realidade empiricamente observável do instituto jurídico-processual denominado
audiência de custódia, abordando os aspectos históricos da construção normativa no
ordenamento jurídico brasileiro e sua implementação pelo Tribunal de Justiça de
Alagoas, realizando uma análise doutrinária e jurisprudencial à luz da Constituição
Federal e dos tratados internacionais de proteção de direitos humanos ratificados
pelo Brasil. Possibilitando uma descrição quantitativa dos resultados obtidos com a
realização das audiências de custódia na capital do estado de Alagoas, foram
coletados dados estáticos oficiais, mediante a experimentação e observação quanto
sua eficiência, constituindo um importante auxílio para a investigação dos resultados
práticos

das

audiências

de

custódia

no

sistema

penitenciário

alagoano,

considerando a devida probabilidade da realidade estudada, promovendo uma
análise acerca das prisões cautelares, em particular, a prisão preventiva.

Palavras-chave: audiência de custódia; prisão cautelar; direito processual penal;
direitos humanos.

ABSTRACT

This scientific work proposes the delimitation, objective and efficient
description of the empirically observable reality of the legal-procedural institute called
custody hearing, addressing the historical aspects of normative construction in the
Brazilian legal system and its implementation by the Court of Justice of Alagoas,
conducting a doctrinal analysis and jurisprudential in the light of the Federal
Constitution and the international treaties for the protection of human rights ratified by
Brazil. By providing a quantitative description of the results obtained with custody
hearings in the state capital of Alagoas, official static data were collected through
experimentation and observation regarding its efficiency, constituting an important
aid for the investigation of the practical results of the custody hearings in the Alagoan
penitentiary system, considering the due probability of the studied reality, promoting
an analysis about the precautionary prisons, in particular, the preventive prison.

Keywords: custody hearing; precautionary prison; criminal Procedural Law; human
rights.
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1 INTRODUÇÃO

Torna-se importante no estado democrático de direito a estrita observância do
processo

penal

constitucional,

com

reflexo

no

ordenamento

jurídico

infraconstitucional dos direitos fundamentais do preso, através da implementação e
implantação eficiente do novel instituto denominado audiência de custódia, propondo
este trabalho de conclusão uma análise percuciente acerca dos seus aspectos
históricos normativos, doutrinários e jurisprudenciais, principalmente abordando a
condução imediata da pessoa presa à autoridade judicial, como meio eficaz para
prevenir e reprimir a prática de tortura no momento da prisão, assegurando,
portanto, o direito à integridade física e psicológica das pessoas submetidas à
custódia estatal, previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos e na
Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou
Degradantes.
A pesquisa além de buscar um arcabouço doutrinário e jurisprudencial,
apresenta uma análise quantitativa dos resultados provenientes da implantação
efetiva da audiência de custódia pelo Tribunal de Justiça de Alagoas na capital do
estado, tomando por base uma análise empírica de política criminal no controle da
população

carcerária

dos

presídios

alagoanos,

sob

os

aspectos

de

constitucionalidade da Resolução CNJ nº 213/2015, inspirada no art. 7º do Pacto de
São José da Costa Rica.
Considerando a importância de se estabelecer a constitucionalidade
normativa que deu origem ao instituto processual da audiência de custódia, será
analisado os aspectos legais, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal
– STF e seu disciplinamento por meio da Resolução CNJ nº 213/2015. Contudo,
considerando o disposto no artigo 306, do Código de Processo Penal, objetivando
dirimir qualquer dúvida de legalidade, está tramitando no Congresso Nacional o
projeto de lei (PLS 544/2011), que no parágrafo primeiro do referido artigo
disciplinará a matéria, positivando expressamente o instituto processual da
audiência de custódia em nosso ordenamento jurídico pátrio.
Com a exigibilidade da apresentação do preso em flagrante delito à
autoridade judiciária, no prazo máximo de 24 horas da prisão, houve a imperiosa
necessidade de uma mudança estrutural no Poder Judiciário, na Polícia Judiciária e
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nas unidades prisionais, em todo o Brasil, com o fim de atender a demanda de
apresentação de presos de forma célere e sem interrupção temporal, observando
uma rotina permanente e de caráter preliminar, independentemente dos atos
procedimentais na formação da relação jurídica-processual e da realização das
audiências de instrução e julgamento, prevendo a possibilidade da organização
judiciária de cada estado designar varas específicas para realizar de forma contínua
as audiências de custódia, priorizando sua implantação inicial nas capitais,
resultando no esforço empírico visando a construção da presente pesquisa no
Estado de Alagoas, em particular na cidade de Maceió.
Por consequência do comando originado do STF e do CNJ, não diferente dos
demais Estados da federação, o Tribunal de Justiça de Alagoas disciplinou a matéria
através da Resolução nº 21/2015, prevendo a implantação progressiva no estado,
iniciando pela comarca da capital e, posteriormente, havendo a necessidade de uma
melhor adequação à realidade forense da comarca da capital, foram editadas as
Resoluções TJ/AL nº 24/2015 e 20/2016, que disciplinou de forma eficiente a
execução das audiências de custódia e a apresentação dos presos pela Polícia
Judiciária, disciplinando o procedimento, inclusive, a interveniência do Ministério
Público, Ordem dos Advogados e Defensoria Pública, indispensáveis à atividade
jurisdicional que prioriza a apresentação pessoal do preso em flagrante delito
perante um juiz, permitindo-lhe o contato pessoal, de modo a assegurar o respeito
aos direitos fundamentais da pessoa submetida à constrição cautelar da liberdade.
Atendendo a sistemática do novo instrumento processual, a polícia judiciária
passou a apresentar diariamente os presos custodiados por força de prisão em
flagrante, especificamente na comarca de Maceió, perante os juízes, priorizando a
realização das audiências de custódia, inicialmente, pela 17º Vara Criminal da
Capital e, durante os finais de semana e feriados, ficariam ao encargo das varas
criminais plantonistas.
O presente trabalho de conclusão se propõe analisar o processamento
jurídico do instrumento processual da audiência de custódia, sem se afastar de uma
visão empírica da realidade, abordando os aspectos históricos e jurídicos a seguir
delineados à luz da Constituição Federal, embasando a pesquisa na doutrina
abalizada e jurisprudencial. Nesta perspectiva, será analisada a incorporação de
tratados internacionais de Direitos Humanos pelo ordenamento jurídico brasileiro
como fonte inspiradora e seus reflexos no sistema prisional alagoano.
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Observará o objeto jurídico em tela, avaliando os procedimentos formais da
audiência de custódia, toda via aprofundará a eficiência e aplicabilidade deste
instituto no controle da população carcerária do sistema prisional alagoano.
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2
CONSTRUÇÃO HISTÓRICA E SOCIOJURÍDICA DA AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA SOB O ASPECTO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PRESO
PROVISÓRIO.

A liberdade é um direito fundamental inerente a todos os seres humanos,
previsto em vários tratados e convenções que versam sobre os Direitos Humanos,
tendo como um dos principais pilares a Declaração Universal dos Direitos Humanos
de 10 de dezembro de 1948, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas
(ONU) e que defendem todas as garantias e direitos fundamentais dos seres
humanos.

2.1 O DIREITO A LIBERDADE E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Inspirados nos ideais iluministas, na Revolução Americana, na Revolução
Francesa e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Declaração
Universal também aborda em seu escopo os direitos garantidas voltadas a liberdade
do homem e como a mesma deve ser conduzida pelos países signatários da carta.
O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos trata em seu texto
sobre direito à liberdade como uma garantia fundamental inerente a “todos os seres
humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de
consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade”1.
Neste contexto histórico, inspirados pelas ideias iluministas, o jus puniendi
conferido ao Estado passou por importantes mudanças, vinculando os princípios
norteadores do Estado Democrático de Direito à construção dos meios necessários,
visando à concretização da paz social violada pela conduta criminosa e seus
resultados nefastos à ordem pública.
No ordenamento jurídico brasileiro, buscando assegurar o respeito às
liberdades civis, os direitos humanos e às garantias fundamentais, após um período
político (1964-1985) marcado pelo autoritarismo militar que estabeleceu a censura à
imprensa, a restrição dos direitos políticos, a supressão de direitos constitucionais e

1

Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 10 de dezembro de 1948 pela
Assembleia Geral das Nações Unidas – ONU.
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uma perseguição policial aos opositores do regime, através da edição de vários Atos
Institucionais, surge a Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988,
estabelecendo princípios democráticos que passaram a refletir diretamente no
ordenamento jurídico infraconstitucional, principalmente no sistema processual penal
brasileiro.
A célebre frase do jurista Ruy Barbosa de Oliveira, “a liberdade não é um luxo
dos tempos de bonança; é, sobretudo, o maior elemento de estabilidade das
instituições”, inspira a necessidade de adequar o regramento processual penal no
caminho da aplicação do direto penal objetivo, da prevenção e da proteção da
sociedade à luz do processo penal constitucional. (BARBOSA, 1942, p. 208)
A Carta Magna assegura no artigo 5º, inciso LVI, que “ninguém será privado
da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, consagrando direitos
fundamentais que deverão refletir na atividade do estado de encarceramento do
indivíduo, mormente quando da prisão provisória.
Quanto às modalidades de prisões provisórias no sistema normativo
processual brasileiro, a prisão em flagrante coexiste perfeitamente com a prisão
ordenada pela autoridade judiciária competente, ambas previstas no texto
constitucional em seu art. 5º, inciso LXI, cabendo a sua substituição pela prisão
preventiva quando presentes os requisitos e, pelo menos, um dos fundamentos
legais e presentes as hipóteses de cabimento, nos termos dos artigos 312 e 313, do
Código de Processo Penal Brasileiro; observando sempre que liberdade é a regra, a
prisão é a exceção.
Neste contexto jurídico-normativo urge um olhar acerca do papel do processo
penal brasileiro no enfrentamento da violência e da impunidade, considerando o
sistema criminal e uma justiça restaurativa, sem fecharmos os olhos para a grave
crise do sistema carcerário brasileiro.
"Mas a obviedade da prisão se fundamenta também em seu papel, suposto
ou exigido, de aparelho de transformar os indivíduos. Como não seria a
prisão imediatamente aceita, pois se só o que ela faz, ao encarcerar, ao
retreinar, ao tornar dócil, é reproduzir, podendo sempre acentuá-los um
pouco, todos os mecanismos que encontramos no corpo social? A prisão;
um quartel um pouco estrito, uma escola sem indulgência, uma oficina
sombria,

mas, levando ao fundo, nada qualitativamente diferente”
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(FOUCAULT, 1999, p. 196).

Quando se fala em prisão, é importante entendermos que este dispositivo
legal trata-se de uma medida de exceção, buscando sua aplicabilidade sempre
como último recurso em detrimento das demais medidas cautelares no intuito de se
prevalecer a justiça e o devido processo legal, evitando assim, prejuízos para o
cidadão ora sancionado, bem como ao decurso do processo.

2.2 AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

A Constituição Federal de 1988 foi inspirada nos preceitos previstos na
Declaração Universal dos Direitos Humanos e baseando-se nesses princípios,
positivaram em seu Artigo 5º os direitos e garantias fundamentais, dentre eles, os
dispositivos que versam sobre a liberdade dos indivíduos, impondo regimentos
impeditivos que permitam a aplicação da exceção deste fundamento.
O Artigo 5º dos incisos LXI ao LXVI afirmam que:
LXI – ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem estrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de
transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;
LXII – a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão
comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à
pessoa por ele indicada;
LXIII – o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de
advogado;
LXIV – o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão
ou por seu interrogatório policial;
LXV – a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade
judiciária;
LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a
liberdade provisória, com ou sem fiança.

Capitaneado pela ONU, por meio da Resolução 2002/12, foram construídos
princípios básicos para utilização de programas de justiça restaurativa em matéria
criminal de forma a orientar aos estados-membros o desenvolvimento e
implementação de medidas efetivas.
Nesse contexto surge a discussão acerca da necessidade de se exercer um
controle imediato da legalidade e da necessidade da prisão cautelar, de forma que o
sistema possa promover o acesso imediato à jurisdição penal, assegurando ao
preso às obrigações positivadas ao Estado Juiz, possibilitando eficazmente o
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processo penal constitucional, sob a garantia do princípio absoluto da dignidade
humana.
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, por ocasião do Pacto de
São José da Costa Rica (1969), em seu art. 7º, 5 – Direito à liberdade pessoal, já
estabelecia que:
“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 direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou
a ser posta em liberdade , sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua
liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu
comparecimento em juízo.”

Por meio do Decreto nº 592, de 5 de julho de 1992, o Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos foi recepcionado inteiramente no ordenamento
jurídico brasileiro da mesma forma, estabelece em seu artigo 9 que:
1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Ninguém
poderá ser preso ou encarcerado arbitrariamente. Ninguém poderá ser
privado de liberdade, salvo pelos motivos previstos em lei e em
conformidade com os procedimentos nela estabelecidos.
2. Qualquer pessoa, ao ser presa, deverá ser informada das razões da
prisão e notificada, sem demora, das acusações formuladas contra ela.
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.
4. Qualquer pessoa que seja privada de sua liberdade por prisão ou
encarceramento terá o direito de recorrer a um tribunal para que este decida
sobre a legislação de seu encarceramento e ordene sua soltura, caso a
prisão tenha sido ilegal.
5. Qualquer pessoa vítima de prisão ou encarceramento ilegais terá direito à
repartição.

No contexto transjurídico internacional, igual comando é previsto na
Convenção Europeia de Direitos do Homem (1952), em seu art. 5º, 3, quando
garante que “qualquer pessoa presa ou detida nas condições previstas no parágrafo
1, alínea c), do presente artigo deve ser apresentada imediatamente a um juiz ou
outro magistrado habilitado pela lei para exercer funções judiciais”.
Apesar dos documentos internacionais anteriores a Constituição da República
Federativa do Brasil, promulgada em 1988, registre-se que no texto constitucional,
não existe, expressamente, a determinação de que o preso deverá ser apresentado
pessoalmente à autoridade judiciária, tampouco refere-se ao termo audiência de
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custódia, abrindo uma discussão acerca do modelo a ser adotado no Brasil,
inclusive, sobre a razoabilidade do prazo para apresentação do custodiado
“flagranteado” perante um Juiz de Direito, o que poderia vir a dar causa a
morosidade na tutela jurisdicional acerca da análise da legalidade do Auto de Prisão
em Flagrante e as condições pessoais do preso quando de sua prisão;
Contextualizando

a

problemática

suscitada,

sem

regras

normativas

processuais definidas no Brasil e, em especial nas Comarcas do Estado de Alagoas,
o custodiado preso por força de prisão em flagrante delito, mantém muitas vezes seu
primeiro contato com o magistrado, meses após o advento da prisão acautelatória, já
na fase de instrução processual, privando-o em muitos casos, de acordo com a
natureza do delito, do direito de ter sua prisão analisada pela autoridade judiciária
competente, de forma a verificar a necessidade e adequação da constrição cautelar,
proporcionando a justiça penal a contrario sensu dos tratados internacionais.
Firma-se no texto constitucional, no §2º do artigo 5º, que os tratados
internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil possuem o status de
norma Constitucional. Sendo o conteúdo normativo e principio lógico contido no
referido artigo, cláusula pétrea, torna-se importante gizarmos que os direitos e
garantias expressos no texto constitucional não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios adotados, ou tratados internacionais que o Brasil seja
signatário.
Diante da construção histórica e sociojurídica apresentada, na busca de uma
atuação efetiva do judiciário brasileiro para efetivação das garantias constitucionais
do preso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a partir de 2015, lançou o projeto
modelo denominado audiências de custódia.
Registre-se que logo após o STF julgar improcedente a ADI nº 5240, proposta
pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, concedeu parcialmente
cautelar suscitada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347,
em que se pediam providências para a crise prisional do país, no sentido que os
Juízes e Tribunais passassem a realizar “audiências de custódia”, objetivando a
apresentação do preso perante a autoridade judiciária, vinte e quatro horas da sua
prisão.
Após um levantamento estarrecedor da situação carcerária brasileira,
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inclusive, do número elevado de presos provisórios, o Conselho Nacional de Justiça
editou a Resolução nº 213, de 15 de dezembro de 2015, que entrou em vigor em 1º
de fevereiro de 2016, regulamentando a audiência de custódia.

2.3 AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – SEUS ASPECTOS FORMAIS E NATUREZA
JURÍDICA.

A audiência de custódia é um dispositivo processual que foi implantado no
ordenamento jurídico brasileiro com o intuito de apresentar o preso em flagrante à
autoridade judiciaria em um prazo razoável, com o objetivo de analisar se os
pressupostos legais da prisão em flagrante foram ou não cumpridos para que haja a
devida homologação do Auto de Prisão em Flagrante, preservando a garantia
processual e os direitos do preso; analisando a possibilidade da conversão da
constrição cautelar em Prisão Preventiva ou a substituição por outras medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 282 e 319 do Código de
Processo Penal.
Muito se discute acerca da natureza jurídica da audiência de custódia e sua
constitucionalidade, face o seu ingresso no sistema judicial ter se dado por via de
Resolução do CNJ, uma vez que sabe-se que à União, privativamente, cabe legislar
sobre matéria de natureza processual, nos termos do artigo 22, inciso I, da
Constituição Federal, que compete privativamente à União legislar sobre direito civil,
comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho.
Sustentam os que contestam a legalidade da Resolução CNJ nº 213/2015,
que os Tratados Internacionais são enunciados que, por si só, não são
autoaplicáveis. No entanto, seus defensores entendem a possibilidade de aplicar,
pela similitude, a audiência de apresentação prevista no art. 171, do ECA,
considerando a relevância da apresentação imediata do preso por constrição
emanada de ordem judicial, nos moldes previstos no art. 287 do Código de Processo
Penal que, se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não
obstará à prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz
que tiver expedido o mandado.
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De igual forma, o artigo 306 do CPP prevê que a prisão de qualquer pessoa e
o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à
família do preso ou a pessoa por ele indicada.
Para que haja plena eficácia da audiência de custódia, o preso deverá ser
apresentado em um prazo de até 24 horas a um juiz de direito, com a participação
do Ministério Público e da Defensoria Pública ou advogado devidamente constituído,
onde, o magistrado analisará o Auto de Prisão em Flagrante e verificará se os
pressupostos legais foram devidamente cumpridos pela autoridade policial,
decidindo pela homologação ou não do referido instituto e pela necessidade ou não
da manutenção da prisão, legitimando o devido processo legal. Ressalte-se, que o
juiz que realizou a audiência de custódia, encaminhará os autos ao juiz com
competência jurisdicional para processar e julgar o crime “sub examine”.
A audiência de custódia não tem como finalidade analisar o mérito do fato
delitivo em si, e sim, analisar se os pressupostos legais quando da lavratura da
prisão em flagrante ou no cumprimento de ordem judicial de prisão cautelar foram ou
não preenchidos, possibilitando decidir pela manutenção ou não da constrição
cautelar de prisão, convertendo-a em prisão preventiva ou substituindo-a pelas
medidas cautelares diversas da prisão, consoante rol elencado no artigo 319 do
Código Penal Brasileiro.
Conforme já demonstrado, a implantação da audiência de custódia no
ordenamento jurídico brasileiro é fundamentada no Artigo 7º, itens 5 e 6 do Pacto de
São José da Costa Rica e no Artigo 9º itens 3 e 4 do Pacto Sobre Direitos Civis e
Políticos de Nova York, os quais defendem a ideia de que toda pessoa que for
presa, deverá em prazo razoável, ser apresentado a uma autoridade judiciaria para
que se analise sobre a legalidade da prisão e decida sobre a manutenção ou não da
mesma, assegurando os direitos e garantias fundamentais do individuo e que sua
liberdade não acarrete prejuízo ao decurso o processo.
Artigo 7. Direito à liberdade pessoal
[...]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 julgada dentro de um prazo razoável
ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo.
Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu
comparecimento em juízo.
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6. Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou
tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a
legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua soltura se a prisão ou
a detenção forem ilegais. Nos Estados Partes cujas leis prevêem que toda
pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito a
recorrer a um juiz ou tribunal competente a fim de que este decida sobre a
legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser restringido nem
abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra
pessoa.

No mesmo entendimento, o dispositivo previsto no do Pacto Sobre Direitos
Civis e Políticos de Nova York afirma que:
Artigo 9º.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.
4. Qualquer pessoa que seja privada de sua liberdade por prisão ou
encarceramento terá o direito de recorrer a um tribunal para que este
decida sobre a legislação de seu encarceramento e ordene sua soltura,
caso a prisão tenha sido ilegal.

Vale salientar que os tratados e convenções sobre direitos humanos que
forem devidamente recebidos pelo Congresso Nacional e que cumpram os
requisitos expostos no § 3º do Artigo 5º da CF 88 são equivalentes as Emendas
Constitucionais, e o Pacto de São José da Costa Rica, o qual o Brasil recepcionou
em seu ordenamento jurídico e devidamente ratificado através do Decreto nº
678/92, a partir da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, serviu como um
dos principais fundamentos para a criação e implantação das audiências de
custódia.
No Brasil, como visto, inspirou inicialmente a implantação da audiência de
custódia pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em conjunto com o Ministério
da Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o projeto piloto
executado pelo Estado de São Paulo, no qual todo preso, seja preso em flagrante
delito ou por cumprimento de mandado de prisão, fossem apresentados à
autoridade judiciaria em um prazo de 24 horas, para a devida analise quanto à
legalidade do instituto da prisão provisória.
Em âmbito nacional, numa decisão proativa e resolutiva, o CNJ editou a
Resolução Nº: 213/2015, determinando que todos os Tribunais de Justiça e
Tribunais Federais do Brasil, passassem a realizar as audiências de custódia em
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seus Estados e Regiões, como projeto modelo para a inclusão, em definitivo, deste
instituto processual no ordenamento jurídico brasileiro.
Em seu escopo, o Artigo 1º, parágrafos 1º e 2º da Resolução 213/2015
afirma:
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.
§ 1º A comunicação da prisão em flagrante à autoridade judicial, que se
dará por meio do encaminhamento do auto de prisão em flagrante, de
acordo com as rotinas previstas em cada Estado da Federação, não supre
a apresentação pessoal determinada no caput.
§ 2º Entende-se por autoridade judicial competente aquela assim disposta
pelas leis de organização judiciária locais, ou, salvo omissão, definida por
ato normativo do Tribunal de Justiça ou Tribunal Federal local que instituir
as audiências de apresentação, incluído o juiz plantonista.

Apesar da implantação das audiências de custódia, por via de resolução,
suscitarem algumas polêmicas acerca de sua viabilidade, eficiência e sua
constitucionalidade, principalmente pela dúvida da aplicabilidade do referido
instituto apenas por ocasião das prisões em flagrante ou se também caberia no
caso de cumprimento das prisões cautelares por ordem judicial. Nesse sentido, o
artigo 13, paragrafo único, da Resolução 213/2015 é bem claro quando prevê:
Art. 13. A apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas
também será assegurada às pessoas presas em decorrência de
cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, aplicando-se,
no que couber, os procedimentos previstos nesta Resolução.
Parágrafo único. Todos 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.

De acordo com o citado dispositivo resolutivo, a determinação expressa da
norma demostra a exigibilidade, além da prisão em flagrante, de que os presos por
prisão cautelar ou definitiva sejam submetidos, no mesmo prazo razoável, a
realização das audiências de custódia “aplicando-se, no que couber” os
procedimentos que se encontram previstos na referida Resolução.
No decurso da implantação e a viabilidade de execução das audiências de
custódia, a responsabilidade objetiva de apresentar o preso é reservada à polícia
judiciaria, em âmbito estadual à Polícia Civil, e no âmbito federal à Polícia Federal.
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Contudo, torna-se importante registrar que sua execução, desde o início do
processo de implantação, tem se tornado uma tarefa hercúlea pelas dificuldades
enfrentadas devido à falta de estrutura operacional, logística e de pessoal das
polícias, principalmente a dos Estados, que suportam o ônus decorrente da falta de
investimentos por parte do poder público que vem, ao longo dos tempos,
desaparelhando a polícia judiciária investigativa.
Neste contexto, com mais responsabilidades ao encargo da polícia judiciária,
na apresentação de presos, diariamente, para fins de realização das audiências de
custódia, sem investimentos ou adequações necessárias, vem se registrando
atrasos e prejuízos na efetivação plena em todo território brasileiro, limitando a
possibilidade da concretização das prestigiadas garantias constitucionais, apenas
nas prisões realizadas nas capitais e nas principias cidades dos Estados e no
Distrito Federal.
Visando normatizar o instituto da audiência de custódia, por via de lei
ordinária federal, introduzindo-o no sistema processual penal brasileiro, tramita no
Congresso Nacional o projeto de Lei nº 554/11, de propositura do Senador Antônio
Carlos Valadares, que propõe a alteração do artigo 306, § 1º, do Código de
Processo Penal, consagrando as garantias constitucionais e internacionais que
serviram de inspiração.
No processo legislativo, já consta nova redação ao texto original, aprovada
pelo plenário do Senado Federal e desde o dia 06 de dezembro de 2016, o projeto
foi remetido para à Câmara dos Deputados, dando continuidade ao trâmite legal
para a sua devida promulgação.
O atual texto do art. 306, § 1º do CPP, que reclama uma reforma legislativa,
prevê as seguintes medidas judiciais:
Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão
comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a
pessoa por ele indicada. (Redação dada pela Lei nº 11.449, de 2007).
§ 1o Dentro em 24h (vinte e quatro horas) depois da prisão, será
encaminhado ao juiz competente 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.

A nova redação proposta visa regulamentar a audiência de custódia, sob a
égide

do

Código

de

Processo

Penal,

transformando-a

em

um

instituto

expressamente positivado no ordenamento jurídico e tentando diminuir os embates
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doutrinários referentes ao tema, fundamentando a construção jurisprudencial.
Visando entender a importância e a aplicação prática do instituto da audiência
de custódia, será necessária uma abordagem objetiva no capítulo seguinte,
desenvolvendo

os

atos

procedimentais,

trazendo

à

discussão

os

pontos

convergentes e sua evolução no caso concreto, buscando analisar sua efetivação e
identificar possíveis falhas em sua execução.
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3 EVOLUÇÃO NORMATIVA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO SISTEMA
PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO

Como vimos anteriormente, a Constituição Federal de 88 recepcionou em seu
texto os direitos e garantias fundamentais influenciados pelos tratados e convenções
internacionais voltados aos direitos humanos, o qual o Brasil é signatário e
devidamente ratificados e promulgados com sua inserção em nosso ordenamento
jurídico.
Consequentemente, promovidos pela influência desses direitos externos,
todos os tratados e convenções consagrados em nossa Carta Magna, foram
recepcionados pelo ordenamento jurídico brasileiro e passaram a ser acolhidos
como fonte de direito internacional pela Constituição Federal.
De acordo com Pacelli, as medidas externas são refletidas no ordenamento
interno por meio de adoção de regras previstas nos tratados e convenções
internacionais.
A adesão às normas internacionais firmadas em tratados e convenções
internacionais, subscritas, ratificadas e promulgadas pelo Brasil (por meio
de Decreto Legislativo e Decreto Executivo), implicará a adoção de regras
processuais penais eventualmente ali previstas. (PACELLI, 2013, p. 19).

Baseando-se nesse contexto, a implantação das audiências de custódia,
inicialmente como projeto modelo, levou o judiciário brasileiro a um patamar mais
elevado no que diz respeito ao cumprimento dos ideais defendidos pelos tratados e
convenções internacionais, principalmente nos que se referem aos direitos
humanos, promovendo assim uma segurança jurídica com a adesão ao texto
constitucional.
Com a sua criação respaldada nos fundamentos do Artigo 7º do Pacto de São
José da Costa Rica e em outros tratados e convenções que versam sobre direitos
humanos ao qual foram adotados pelo Brasil e inspirado no Artigo 5º da Constituição
Federal, que trata sobre os direitos e garantias fundamentais, Badaró nos ensina
que:
“A Constituição de 1988 assegura uma série de garantias em relação à
prisão cautelar, visando conter abusos e estabelecer um conjunto de meios
protetivos para evitar que tal prisão possa implicar qualquer outra restrição
além daquelas estritamente previstas na lei.” (BADARÓ, 2014, p.02)
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Alancado nesta realidade e devidamente inserido no ordenamento jurídico
nacional, a audiência de custódia surgiu com a necessidade de se analisar os autos
de prisão em flagrante e mandados de prisão, visando proporcionar razoabilidade
nas analises destes procedimentos no intuito de se evitar abusos e prisões ilegais
que gerariam possíveis violações nos direitos e garantias fundamentais dos presos
provisórios.
Um dos principais motivos que alavancou este movimento para a implantação
do referido instituto é a grave crise existente no sistema penitenciário brasileiro, que
vive um verdadeiro caos provocado pela omissão do Estado onde, corriqueiramente,
a dignidade da pessoa humana e os direitos do preso são violados, sujeitos a
prisões

superlotadas,

estruturas

precárias

e

a

proliferação

de

doenças

infectocontagiosas, agravando ainda mais essa realidade.
Frente a esta crise vivida nos presídios e casas de detenções pelo Brasil,
onde é constante a quebra dos direitos e garantias do preso, a audiência de custódia
veio como medida para remediar esses transtornos, buscando novas alternativas
adversas da prisão quando não se faz necessária sua aplicação mediante o caso
concreto.
Grande parte da população carcerária são presos provisórios, sem ao menos
ter uma condenação em primeira instância, onde parte deles sequer tiveram
audiências de instrução processual ou qualquer tipo de contato com a justiça. Muitos
desses detentos poderiam estar respondendo processo crime em liberdade,
considerando uma análise prévia e percuciente pelo juiz, verificando a presença dos
requisitos legais, da necessidade e da adequação da constrição cautelar, bem como
identificando possíveis arbitrariedades na prisão cautelar.
Com efeito, tal procedimento de análise perfunctória dos autos de prisão em
flagrante, que dão causa a manutenção de prisões cautelares desnecessárias,
poderiam ser melhor averiguadas caso houvesse a apresentação do preso
custodiado à autoridade judiciária em prazo razoável.
Tendo como finalidade assegurar o conjunto de direitos inerentes à dignidade
da pessoa humana, bem como afastar eventuais abusos cometidos contra o preso e,
visualizando a necessidade de se adequar aos preceitos estabelecidos nas cartas
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ao qual é signatário, foi que o Brasil aderiu à implantação das audiências de
custodia através da Resolução 213/15 do CNJ.
Com a sua normatização pelo Conselho Nacional de Justiça através da
referida resolução, juntamente com o Tribunal de Justiça de São Paulo, teve início
em fevereiro de 2015, as primeiras Audiências de Custodia, visando reprimir
qualquer ilegalidade nas prisões em flagrante e analisando se os pressupostos para
a homologação do Auto de Prisão em Flagrante estão presentes, principalmente se
a medida constritiva da liberdade é necessária e adequada à luz dos comandos
constitucionais e da legislação processual, convergindo para uma justa decisão
diante do caso concreto de concessão da liberdade provisória ou substituição da
prisão por outras medidas cautelares diversas e, como medida extrema, a conversão
em prisão preventiva.
Após a implementação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, foi impetrada
no Supremo Tribunal Federal, uma Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 347, de propositura do PSOL. Por consequência, em seção
realizada no dia 09 de Setembro de 2015, o STF concedeu parcialmente a cautelar
requerida na Arguição, determinando que:
[...] aos juízes e tribunais que passem a realizar audiências de custódia, no
prazo máximo de 90 dias, de modo a viabilizar o comparecimento do preso
perante a autoridade judiciária em até 24 horas contadas do momento da
prisão. Os ministros também entenderam que deve ser liberado, sem
qualquer tipo de limitação, o saldo acumulado do Fundo Penitenciário
Nacional para utilização na finalidade para a qual foi criado, proibindo a
realização de novos contingenciamentos.

Após a decisão inovadora do STF, é que as audiências de custódia passaram
a vigorar de acordo com os fundamentos estabelecidos no Pacto de San José da
Costa Rica, aprovada por maioria de votos da Suprema Corte e devidamente
inserida em nosso sistema processual penal.
A Resolução 213/2015, do Conselho Nacional de Justiça, disciplina a
obrigatoriedade da apresentação pessoal dos presos em flagrante delito, bem como
os presos por mandados de prisão, a um Magistrado no prazo de 24 horas, inclusive
nos fins de semana e feriados, no momento da comunicação do flagrante, com o
protocolo do APF e da Nota de Culpa, para ser ouvido sobre as circunstâncias da
prisão ou apreensão, caso seja menor de idade.
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Antes da sua implantação, a comunicação do Auto de Prisão em Flagrante
obedecia ao comando legal, sendo realizada ao magistrado em um prazo de 24
horas, porém, não havia a obrigatoriedade da apresentação pessoal do preso
perante um juiz. O artigo 306, do Código de Processo Penal, prevê que a prisão de
qualquer pessoa seja prontamente comunicada a um magistrado, mas não há
previsão legal para a apresentação pessoal do preso à autoridade judiciária. 2
Como foi anteriormente citado, está tramitando no Congresso Nacional um
Projeto de Lei, a PLS 554/11, de propositura do Senador Antônio Carlos Valadares,
que propõe a alteração do paragrafo 1º do artigo 306 do CPP, incluído a
obrigatoriedade da realização das audiências de custódia em todo o Brasil.
Segue abaixo as ementas do proposto projeto de lei:
Ementa:
Altera o § 1º do art. 306 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para
determinar o prazo de vinte e quatro horas para a
apresentação do preso à autoridade judicial, após efetivada
sua prisão em flagrante.
Explicação da Ementa:
Altera o §1º do artigo 306 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941 (Código de Processo Penal) para dispor que
no prazo máximo de vinte e quatro horas após a realização
da prisão, o preso deverá ser conduzido à presença do juiz
competente, juntamente com o auto de prisão em flagrante,
acompanhado das oitivas colhidas e, caso o autuado não
informe o nome de seu advogado, cópia integral para a
Defensoria Pública

O projeto proposto torna expressa a obrigatoriedade da apresentação do
preso, no mesmo prazo de 24 horas, a presença de um juiz competente, juntamente
com o Auto de Prisão em Flagrante como forma de garantir os direitos do preso,
dando-se ao conduzido o direito a ampla defesa, ao positivar no próprio artigo, o
encaminhamento do procedimento com copia integral à Defensoria Pública, caso
não haja indicação de advogado particular.

2

“Art. 306 A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente
ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. (Redação dada pela Lei nº
11.449, de 2007)”.
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O referido Projeto de Lei já foi aprovado no Plenário do Senado Federal e
encaminhado à Câmara dos Deputados, onde já foi apreciado pela Comissão de
Constituição e Justiça – CCJ, e está no aguardo para ser apreciado e votado no
plenário da respectiva casa legislativa.
Torna-se relevante citar que é garantida a ampla defesa ao preso
“flagranteado” por se tratar de um procedimento realizado antes do oferecimento da
denúncia e que o magistrado não pode formular perguntas relacionadas ao mérito
em si, evitando, a análise de antecipação do mérito da causa penal.
O juiz deve conduzir seu interrogatório baseando-se nas circunstâncias da
prisão para identificar possíveis ilegalidades que possam comprometer a devida
lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e decidir pela homologação ou não e a
manutenção da prisão, sem se afastar da análise dos requisitos da necessidade e
cabimento da prisão, podendo conceder a liberdade provisória e aplicação de
medidas cautelares diversas, nos moldes dos artigos 282 e 319, do Código de
Processo Penal.
Na realização da audiência de custódia, é necessária a presença do membro
do Ministério Público e do advogado do preso e se caso não houver, da Defensoria
Pública, sendo vedada a presença dos policiais que efetuaram a prisão do
custodiado ou dos que participarão da persecução penal inquisitorial.
Após a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante ou do cumprimento do
Mandado de Prisão, todo procedimento deverá ser encaminhado juntamente com o
preso para a realização da audiência de custódia, como já anteriormente explicitado,
no prazo de 24 horas, contados da prisão em flagrante.
Na audiência, o juiz, em vista do Auto de Prisão em Flagrante, informará o
preso sobre seus direitos e garantias e arguirá o autuado sobre as circunstâncias de
sua prisão. Após a oitiva do custodiado, o magistrado franqueará a palavra ao
membro do Ministério Público para que se manifeste acerca da legalidade da prisão
e das medidas necessárias e adequadas a serem aplicadas no caso concreto e,
sucessivamente, à defesa, podendo ser o advogado particular e, se caso não houver
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constituído, um defensor público atuará como forma de garantir o direito a ampla
defesa do preso.
As decisões que podem ser proferidas pelo juiz na audiência de custódia são:
o relaxamento da prisão por atipicidade de conduta, o relaxamento da prisão por
descumprimento de preceito constitucional ou ilegalidade procedimental, à
concessão de liberdade provisória vinculada ou não à fiança, podendo também
aplicar, cumulativamente ou não, as medidas cautelares diversas da prisão ou a
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez presentes os
requisitos legais e fundamentos.
A Resolução CNJ 213/2015, conforme o exposto, assegura que durante a
audiência o Ministério Público e a defesa poderão se manifestar a respeito da
necessidade e pertinência da referida prisão, caracterizando a observância ao
princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. Ao final do ato, o juiz
decidirá de forma fundamentada, se relaxará a prisão que porventura se caracterize
como ilegal, se aplicará algumas das medidas cautelares adversas da prisão ou se
converterá a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Após as decisões do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF
347 e da ADI 5.240, ficou estabelecido a obrigatoriedade da apresentação do preso
ao Juiz e a constitucionalidade da disciplina pelos Tribunais dessa apresentação
(art. 96, I, “a”, da CF).
O Conselho Nacional de Justiça padronizou e aprimorou os procedimentos
que estavam sendo adotados nas Audiências de Custódia pelos Tribunais de Justiça
Estaduais, como forma de uniformizar as audiências de apresentação em
consonância com a Resolução vigente.
Uma medida cautelar prevista na Resolução CNJ nº 213/15, que merece
destaque, é o uso de tornozeleira eletrônica como alternativa à prisão, em caráter
excepcional, e que só será aplicada quando não for possível a concessão da
liberdade provisória, vinculada ou não com outras obrigações menos gravosas.
Com a obrigatoriedade de se passar por reavaliação periódica, a tornozeleira
deve ser destinada apenas aos presos acusados por crimes com pena superior a
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quatro anos ou condenados por outro crime com sentença transitada em julgado,
além de pessoas em cumprimento de outras medidas protetivas de urgência.
O instituto da prisão provisória, de natureza cautelar, é uma medida
excepcional que se aplica somente nos casos expressos em lei e quando a hipótese
não comportar nenhuma das medidas cautelares alternativas, dessa forma, a
audiência de custódia tem como paradigma o combate à superlotação carcerária, já
que a apresentação do preso ao juiz no prazo de 24 horas, possibilita a apreciação
da legalidade da prisão,

dirimindo a possibilidade de prisões ilegais e

consequentemente, das práticas de tortura no ato da prisão, de modo a assegurar
aos custodiados o direito à integridade física e psicológica.
Caso não haja a realização da audiência de custódia, tal fato concretiza-se
como uma ilegalidade, conforme adverte Badaró, citado na obra de Alfen e Andrade
(2016, p. 124), tornando-se a prisão ilegal e passível de relaxamento “a realização
da chamada audiência de custódia é etapa procedimental essencial para a
legalidade da prisão. [...] A ilegalidade da prisão que não observe tal regra é
evidente e a mesma deverá ser imediatamente relaxada”.
Contudo, o entendimento jurisprudencial da Corte Interamericana de Direitos
Humanos é pacífico no sentido de que caso não ocorra à condução do preso à
autoridade judicial competente sem demora, as consequências seriam: se procede a
apresentação imediata ao juiz, esteja sem processo ou em investigação; ou se
coloca o preso em liberdade prontamente, conforme Alfen e Andrade (2016, p. 90).

3.1 PROCEDIMENTOS FORMAIS DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

No intuito de assegurar a observância dos princípios constitucionais nos
casos de prisão em flagrante, a Resolução CNJ nº 213/2015, disciplinou
procedimentos indispensáveis à garantia dos direitos fundamentais do autuado,
assegurando os princípios absolutos da dignidade da pessoa, da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal.
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Convém saber que todo preso em flagrante delito será conduzido,
independente da motivação ou natureza do crime, no período de 24 horas, à
presença de um Juiz, sendo ouvido sobre as circunstâncias da prisão, conforme
dispõe o artigo 1º da Resolução 213/15, do Conselho Nacional de Justiça.
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.

No entanto, em seus parágrafos seguintes, expressa a necessária
comunicação da prisão à autoridade judicial e sua competência para apresentação
(art. 1º §1, 2, 3).
Art. 1º, § 1º A comunicação da prisão em flagrante à autoridade judicial, que
se dará por meio do encaminhamento do auto de prisão em flagrante, de
acordo com as rotinas previstas em cada Estado da Federação, não supre a
apresentação pessoal determinada no caput. § 2º Entende-se por
autoridade judicial competente aquela assim disposta pelas leis de
organização judiciária locais, ou, salvo omissão, definida por ato normativo
do Tribunal de Justiça ou Tribunal Federal local que instituir as audiências
de apresentação, incluído o juiz plantonista. § 3º No caso de prisão em
flagrante delito da competência originária de Tribunal, a apresentação do
preso poderá ser feita ao juiz que o Presidente do Tribunal ou Relator
designar para esse fim.

No mesmo artigo, especificamente nos parágrafos 4º e 5º, são previstas
algumas exceções quanto a impossibilidade de apresentação no prazo estipulado no
caput, por falta de autoridade.
§ 4º Estando a pessoa presa acometida de grave enfermidade, ou havendo
circunstância comprovadamente excepcional que a impossibilite de ser
apresentada ao juiz no prazo do caput, deverá ser assegurada a realização
da audiência no local em que ela se encontre e, nos casos em que o
deslocamento se mostre inviável, deverá ser providenciada a condução
para a audiência de custódia imediatamente após restabelecida sua
condição de saúde ou de apresentação.
§ 5º O CNJ, ouvidos os órgãos jurisdicionais locais, editará ato
complementar a esta Resolução, regulamentando, em caráter excepcional,
os prazos para apresentação à autoridade judicial da pessoa presa em
Municípios ou sedes regionais a serem especificados, em que o juiz
competente ou plantonista esteja impossibilitado de cumprir o prazo
estabelecido no caput.

Torna-se latente a preocupação do CNJ em garantir que os direitos dos
presos sejam garantidos quando determina, de acordo com a Resolução 213/15, a
imediata apresentação do preso,

as peculiaridades da competência para
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apresentação, citando quais os procedimentos cabíveis em casos de enfermidade
grave, de circunstâncias excepcionais ou qualquer motivo que impossibilite a devida
apresentação do preso na audiência de custódia.
De acordo com esse entendimento, a audiência de custódia tem por finalidade
prevenir a prática da tortura pelos agentes do Estado que efetuam a prisão, pois a
integridade física e psicológica do preso é um direito garantido pela Constituição
Federal em seu Artigo 5º, inciso III que diz: “ninguém será submetido à tortura nem a
tratamento desumano ou degradante”, e inciso XLVII, alínea “e” quando diz “não
haverá penas cruéis”.
Pelos motivos evidenciados é que se faz necessária a celeridade na
apresentação do preso na audiência de custódia, com a garantia de que suas
declarações não serão consideradas como meio de prova, por não ser considerada
uma fase probatória, sendo vedada a possibilidade de utilização dos depoimentos
prestados pelo preso na fase processual.
Neste sentido, Andrade e Alfen (2016, p. 139) explicam;
[...] não pode ela [a confissão da pessoa presa na audiência de custódia]
ser considerada prova irrepetível, pois o réu terá, obrigatoriamente,
disponibilizada a oportunidade de ser interrogado em juízo quando da ação
penal oferecida. Ele não perde seus direitos processuais fundamentais por
ter agora declarado, ainda que fuja – ou seja, revel –, pois o direito ao
interrogatório remanescerá, inclusive em sede de apelação nos termos do
artigo 616 do Código de Processo Penal [...].

Como explicito, a audiência de custódia tem por finalidade garantir que os
direitos dos presos sejam devidamente cumpridos à luz da Constituição Federal,
alancados nos princípios estabelecidos nos tratados e convenções internacionais e
garantindo a integridade e a ampla defesa, no intuito de se evitar abusos que
possam comprometer, a posteriori, o devido processo legal.
Sendo uma nova aquisição do sistema processual brasileiro, com grande
importância sócio jurídica, inclusive como política criminal, a efetivação das
audiências de custódia no Estado de Alagoas será a seguir objeto de análise com
foco em sua eficácia e tendo como parâmetro a população carcerária no sistema
prisional alagoano, onde serão abordados os aspectos legais de sua implantação e
eficiência
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4 DA IMPLANTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA NO ESTADO DE
ALAGOAS

Semelhante aos demais Estados da Federação, o sistema penitenciário
alagoano passa por uma grave crise tendo como sua principal consequência a
superlotação dos presídios e casas de custódia do Estado.
Por possuir uma demanda de presos superior a quantidade de vagas
existentes nas penitenciarias estaduais, faz-se necessária a criar uma solução para
minimizar este problema que causa constantes violações dos direitos fundamentais
dos presos, onde muitos são tratados de forma degradante ao serem encarcerados
a ambientes insalubres e expostos a todo tipo de doenças em condições
subumanas.
Neste contexto, a audiência de custódia veio como alternativa a dirimir essa
realidade com a finalidade de se avaliar a legalidade da prisão e evitar que mais
presos provisórios adentrem no sistema penitenciário de forma ilegal, agravando
ainda mais este caos já existente.
No ano de 2015, o então Presidente do Supremo Tribunal Federal e do
Conselho Nacional de Justiça, Ministro Ricardo Lewandowski, visitou os Tribunais de
Justiça pelo Brasil em campanha para a implantação do projeto audiências de
custódia, em âmbito nacional, o qual visitou em 02 de outubro de 2015, o Estado de
Alagoas no intuito de promover este instituto no Estado, inaugurando assim, as
audiências de custódia em Alagoas.
Antecipando este movimento corrente em todo o Brasil ora apresentado pelo
CNJ, sua implantação no Estado foi positivada através da Resolução nº 21 de 15 de
Setembro de 2015 do Tribunal de Justiça de Alagoas, servindo como marco inicial
para sua realização, como prevê o Artigo 1º da Resolução:
Art. 1º Fica implantada a audiência de custódia com a finalidade de
apresentar a pessoa presa em flagrante delito, em até 24 (vinte e quatro)
horas após a comunicação de sua prisão, em observância ao disposto no
art. 7º, item 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de
San José da Costa Rica).
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Como se tratava de um novo instituto a ser implantado, cuja necessidade de
se montar uma estrutura que pudesse atender as exigências para a sua devida
funcionalidade, ficou determinado pelo TJAL que as audiências de custódia teriam
seu inicio restringido inicialmente à comarca de Maceió e que passaria,
gradativamente, a sua realização em outras comarcas de acordo com a instalação
efetiva da estrutura necessária para a sua realização, em consonância com o
Paragrafo Único do artigo 1º que diz:
Parágrafo único. A audiência de custódia será inicialmente implantada na
Comarca de Maceió e nas demais Comarcas ocorrerá de forma gradativa,
por ato da Presidência do Tribunal de Justiça, a partir da instalação efetiva
da estrutura necessária pelos demais órgãos estaduais envolvidos no
desenvolvimento das ações específicas.

Por ser um novo procedimento inserido no judiciário alagoano, já existia a
prática da autoridade policial em enviar através do sistema de automação do Poder
Judiciário do Estado de Alagoas (SAJ), os Autos de Prisão em Flagrante (APF) para
a devida apreciação do magistrado, porém, através da referida resolução, o preso
deveria ser encaminhado à presença do juiz competente para realização da
audiência de apresentação do autuado, juntamente com o APF.
Em seu artigo 2º, ficou definida a atribuição do delegado de polícia em
providenciar os meios necessários para a apresentação dos presos “flagranteado”,
em prazo razoável, à audiência de custódia, de acordo com o que disciplina a
referida Resolução:
Art. 2º A autoridade policial providenciará a apresentação da pessoa detida,
em até 24 horas após a comunicação de sua prisão, ao juiz competente,
para participar da audiência de custódia.
§ 1º O auto de prisão em flagrante será encaminhado na forma do art. 306,
§ 1º, do Código de Processo Penal, instruído com a folha de antecedentes
criminais do preso e, quando necessário, com o laudo do Instituto Médico
Legal acerca da integridade física do conduzido.

Mediante esta nova realidade inserida no contexto do Poder Judiciário
alagoano e, consequentemente, no âmbito da Polícia Civil, detectou-se algumas
dificuldades para a efetivação plena das audiências de custódia, principalmente,
relacionadas a sua operacionalidade por parte das instituições policiais e a efetiva
realização pelo Poder Judiciário. Registre-se que, houve casos em que a Polícia
Judiciária apesar de realizar a apresentação dos presos custodiados no Fórum da
capital, com a finalidade de realização das audiências de custódia, porém em
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algumas ocasiões não se realizaram pela falta de definição da vara judicial que
realizaria os atos procedimentais.
Para resolver tal controvérsia o Tribunal de Justiça de Alagoas editou em
15 de Dezembro de 2015 a Resolução n° 24/2015, que alterando a Resolução
21/2015 definiu nova redação, criando uma estratégia eficaz para a efetivação das
audiências de custódia, ao dispor um sistema de rodizio entre as varas criminais da
capital em regime de plantão, exclusivamente, para a realização das referidas
audiências.
A nova redação do artigo 4º da Resolução 24/2015, diz:
“Art. 4º As Audiências de Custódia serão realizadas pelas 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª,
8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 17ª Varas Criminais da Capital, em regime de
plantão diário, durante o horário regular de expediente forense, atendendo a
Escala a ser elaborada e divulgada, trimestralmente, pela Corregedoria
Geral da Justiça do Estado de Alagoas.”

Essa nova disposição normativa contida na Resolução TJ/AL 24/2015, propõe
uma forma mais eficiente para a realização deste instituto, inclusive, com a definição
de sua realização aos finais de semana e feriados, fato este, que não vinha
acorrendo por falta de regulamentação e definição das varas plantonistas para a
realização das audiências de custódia.
Em seu artigo 6º, a referida Resolução modificou o artigo 10, da Resolução
TJAL nº 21/2015, passando a viger com a seguinte redação:
“Art. 10. Poderão ser realizadas Audiências de Custódia nos plantões de
final de semana e durante os feriados forenses cabendo aos Juízes
Plantonistas à adoção das devidas providências.”

Diante do exposto, a Resolução TJ/AL 24/2015 foi de fundamental
importância para corrigir o imbróglio causado pela omissão da Resolução TJ/AL
21/2015, quanto a indicação das varas judiciais responsáveis pela realização das
audiências de custódia, face as consequências jurídicas que podem advir pela não
apresentação do preso custodiado, dando causa à ilegalidade da manutenção da
prisão cautelar, comprometendo assim o devido processo legal, resultando em seu
relaxamento.
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Ainda que a passos lentos, é perceptível a evolução da efetivação das
audiências de custódia na comarca de Maceió. Contudo, mesmo com a definição do
rodizio das varas criminais com competência para a realização das audiências,
ainda existiam pontos controversos que dificultavam sua execução, a exemplo do
citado rodizio das varas criminais em regime de plantão exclusivo para apresentação
dos presos autuados à audiência de custódia, em flagrante prejuízo ao regular e
célere funcionamento das respectivas varas judiciais, de forma a prejudicar a
realização das audiências de instrução e julgamento, dando causa a adiamentos de
atos processuais, bem como ao acúmulo de atos procedimentais dessa natureza
durante os plantões dos finais de semana, feriados e recessos forenses.
Ao analisar este fato e como forma de aumentar a efetividade das audiências
de custodia, o TJAL editou uma nova Resolução nº 20 de 29 de março de 2016,
atribuindo à 17º Vara Criminal da Capital, competência para realização das
audiências de custódia no horário normal de expediente forense, visto que a referida
vara judicial detém um colegiado de juízes que poderiam se revezar entre si, de
forma a não prejudicar o andamento das próprias audiências de instrução e
julgamento e demais atos processuais.
Em seu artigo 3º, que alterou o artigo 4º da resolução 21/2015, anteriormente
alterado pela Resolução 24/2015, recebeu nova redação ao dispor que na comarca
da capital, as audiências de custódia serão realizadas pela 17ª Vara Criminal da
Capital, durante o horário regular de expediente forense.
Desta forma, ficou atribuída à realização das audiências de custódia pela 17º
Vara Criminal da Capital durante o expediente forense e nos plantões dos finais de
semana e feriados, ficando sua realização a cargo das demais varas criminais em
regime de rodizio estabelecido pelo Tribunal de Justiça.
Para dar maior efetividade no intuito de fortalecer os trabalhos relacionados
às audiências de custódia, no que diz respeito à quantidade de flagrantes realizados
em detrimento dos apresentados em tempo razoável, foi criada pelo Tribunal de
Justiça

uma

Central

de

Audiência

de

Custódia,

objetivando

facilitar

o

encaminhamento dos Autos de Prisão em Flagrante, por meio eletrônico através do
sistema de distribuição do fórum, sendo distribuídos diretamente à vara competente
para realização das audiências, bem como a criação do Núcleo de Apoio as
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Audiências de Custódia (NAAC), que juntamente com o Grupo de Monitoramento e
Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF), tem a finalidade de desenvolver as
atividades administrativas relacionadas às Audiências de Custódia, como prevê o
Artigo 5º § 1º, 2°, 3º, incisos I ao IX da Resolução 20/2016:
Art. 5º Fica criado o Núcleo de Apoio às Audiências de Custódia – NAAC,
que desenvolverá as atividades administrativas junto ao Grupo de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, de que trata a
Resolução CNJ nº 214, de 15 de dezembro de 2015, a ser estruturado pelo
Tribunal de Justiça.
§ 1º O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário –
GMF é um órgão vinculado à Presidência do Tribunal de Justiça.
§ 2º O NAAC será vinculado ao GMF e terá em sua composição até 2 (dois)
servidores, da estrutura de pessoal do quadro efetivo ou ocupante de cargo
em comissão ou função comissionada, preferencialmente com formação
em Direito.
§ 3º São atribuições do NAAC:
I – sugerir e elaborar as minutas dos normativos referentes às audiências de
custódia;
II – sugerir, viabilizar e auxiliar a celebração de convênios entre o Tribunal
de Justiça de Alagoas e demais órgãos da Administração Pública para a
realização de audiências de custódia;
III – auxiliar magistrados e servidores a realizar o cadastramento de dados
no Sistema de Audiência de Custódia – SISTAC do Conselho Nacional de
Justiça;
IV – zelar pela correta e contínua alimentação do SISTAC no âmbito do
Poder Judiciário de Alagoas;
V – padronizar os procedimentos de audiência de custódia no âmbito do
Poder Judiciário de Alagoas;
VI – apresentar soluções e alternativas para aprimorar as audiências de
custódia em Maceió e, principalmente, nas demais cidades do interior do
Estado de Alagoas;
VII - auxiliar magistrados e servidores nos questionamentos em relação aos
procedimentos da realização das audiências de custódia;
VIII – organizar cursos e treinamentos sobre os normativos e procedimentos
relacionados às audiências de custódia;
IX – realizar outras atividades correlatas determinadas pela Presidência do
Tribunal de Justiça de Alagoas.

Com a determinação da apresentação dos autuados à autoridade judiciária
em um prazo razoável de até 24 horas, ficou estabelecido um horário para a
realização das audiências, estimado diariamente das 13 às 14 horas, como previsto
na nova redação do Artigo 3º da Resolução 21/2015, modificada no Artigo 3º da
24/2015, independentemente da requisição dos presos pela autoridade judiciária.
“Art. 3º A autoridade policial competente terá a obrigação de apresentar o
autuado, diariamente, aos Juízes Plantonistas, no horário das 13 às 14
horas, observado o prazo já estabelecido no Art. 1º desta Resolução,
independentemente de requisição dos presos pela autoridade judiciária.”

Tal procedimento passou a gerar constantes problemas, principalmente na
condução dos autuados por parte da Policia Civil, visto que em alguns casos os
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presos eram apresentados na audiência e por questões técnicas, o referido
peticionamento eletrônico do APF não era disponibilizado pelo SAJ, impossibilitando
a visualização pelo magistrado, o que impedia a realização da audiência, dando
causa ao seu adiamento para o dia posterior, em prejuízo do direito subjetivo dos
presos, podendo dar causa a ilegalidade de suas prisões cautelares pela não
apreciação em tempo razoável dos requisitos legais e circunstancias da constrição
cautelar sub examine.
Como as devidas correções do sistema de automação do Poder Judiciário
(SAJ) ajustando os prazos para o peticionamento dos APF e a hora de apresentação
dos presos, a Resolução 20/2015, deu nova redação ao Artigo 3º da Resolução
21/2015, definindo como regra atual o horário e as condições para a apresentação
dos autuados.
“Art. 3º Na Comarca de Maceió, a autoridade policial competente terá a
obrigação de apresentar o autuado, diariamente, ao Juiz da unidade
judiciária competente, no horário das 13 às 14 horas, para a realização das
audiências de custódia.”

Corrigido esses problemas para se evitar dar causa a ilegalidade das prisões
pela não apreciação do Auto e Prisão em Flagrante por parte da autoridade judiciaria
competente, e como forma de controle para diminuir a superlotação da população
carcerária, o Tribunal de Justiça, por meio da Resolução 20/2016, em seu artigo 1º,
acrescentou o § 5º ao artigo 2º da Resolução 21/2015, com a determinação de vedar
a entrada dos presos “flagranteados” no sistema penitenciário que não tenham sido
apresentados à audiência de custódia.
Com a alteração proposta no artigo 1º da Resolução 20/2015, a nova redação
dispõe no §5º que fica vedado o encaminhamento de preso em flagrante delito ao
sistema prisional quando não submetido à audiência de custódia.
Essa nova determinação na prática, visa à obrigatoriedade da apresentação
de todos os presos “flagranteados” na comarca de Maceió, e que se encontram nas
carceragens das Centrais de Flagrantes da Policia Civil, para que sejam
encaminhados e apresentados diante de um juiz e efetiva realização das audiências
de custódia, buscando garantir que todas as prisões cautelares de natureza
flagrancial, realizadas na comarca da Capital, sejam devidamente analisadas pelo
magistrado competente, de forma a promover percucietemente constatação da
legalidade do APF ou não, de forma a possibilitar que sejam adotadas as medidas
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judiciais necessárias e adequadas ao caso concreto, inclusive, medida cautelar
diversa da prisão, contribuindo assim, no controle proativo da população carcerária,
desafogando o sistema penitenciário alagoano.

4.1 A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COMO POLITICA CRIMINAL NO CONTROLE DA
SUPERLOTAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO ALAGOANO

A partir de 2016, quando as audiências de custódia passaram a ser
contabilizadas para fins estatísticos, especificamente entre os meses de abril à
dezembro, foram registrados, na Comarca de Maceió, 1038 Autos de Prisão em
Flagrante, dos quais 223 APFs não foram objeto de análise por um juiz em audiência
de custódia. Efetivamente, cerca de 48% dos presos flagranteados, não foram
submetidos à audiência de custódia naquele ano por razões diversas, que serão a
seguir demonstradas, conforme os quadros estatísticos disponibilizados no portal do
NAAC, no site do TJAL.

Fonte: Núcleo de Apoio as Audiências de Custódia.3

No total, foram realizadas ao longo do ano de 2016, cerca de 815 audiências
de custódia, só na capital, com um percentual de 67,48% dessas prisões sendo
convertidas em prisões preventivas e 30,80%, deste total, foram concedidas a
liberdade provisória.

3

http://www.tjal.jus.br/?pag=vicepresidenciaGmfAudienciaDeCustodia
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Fonte: Núcleo de Apoio as Audiências de Custódia.

Só em 2016, baseando-se em dados oficiais, mais de 30% dos presos
flagranteados foram postos em liberdade por terem seus autos de prisões em
flagrante devidamente apreciados pelo juiz onde se puderam analisar todos os prérequisitos para a homologação do APF e sobre a necessidade da manutenção da
referida prisão e sua conversão em prisão preventiva. É certo que mais de 250
pessoas deixaram de ingressar no sistema penitenciário alagoano, pelo fato de
terem suas constrições cautelares de prisão submetidas às audiências de custódia.
No ano de 2017, com uma melhor estruturação do Núcleo de Apoio às
Audiências de Custódia, juntamente com melhorias estruturais e logísticos por parte
da Policia Civil, as audiências passaram a ter maior assiduidade e a porcentagem de
presos apresentados em razão dos autos de prisão em flagrante subiram para uma
média de 95% de apresentações, demostrando a eficiência na realização das
audiências de custódia.
Em média, foram realizadas 1437 audiências de custódia de um total de 1518
APFs, demonstrando uma evolução considerável.
Outro dado importante foi o aumento das concessões de liberdades
provisórias nas audiências de custódia no decorrer de 2017, ultrapassando em mais
de 50% do total de flagrantes apresentados, superando em muito as marcas do ano
antecedente, se não vejamos:
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Fonte: Núcleo de Apoio as Audiências de Custódia.

Efetivamente, as Audiências de Custódia tem contribuindo para o controle da
população carcerária nos presídios alagoanos, porém este instituto torna-se
insuficiente se não houver por parte do Poder Judiciário, uma modernização dos
trâmites judiciais, objetivando emprestar celeridade ao andamento do processo,
assegurando as garantias do processo penal constitucional como um todo,
considerando seu inicio até a sentença penal, de forma a se obter uma prestação
jurisdicional eficiente e justa composição da lide penal.
Com um Judiciário rápido na prestação jurisdicional penal, modernizado e
com recursos de pessoal capaz de atender toda demanda de forma célere,
poderíamos ter o ideal de uma justiça mais “justa”, igualitária e eficiente, atendendo
em tempo razoável os anseios da sociedade, conforme preceitua a Constituição
Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, que garante a todos que, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação.
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CONCLUSÃO

Norteado pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa e da não
culpabilidade, podemos afirmar que a prisão processual de natureza cautelar e
instrumental é revestida de caráter excepcional, sendo exigida à sua aplicação a
observância dos requisitos da necessidade e adequação no caso concreto, após a
presença dos pressupostos legais e hipóteses de cabimento da prisão preventiva,
consoante o disposto no Código Processo Penal, tornando-se o instrumento
processual da audiência de custódia, o meio eficiente à análise da legalidade da
prisão em flagrante pelo juiz, bem como a necessidade e adequação da
continuidade da prisão cautelar ou eventual concessão da liberdade provisória, com
ou sem imposição de outras medidas cautelares, sem afastar a possibilidade de se
avaliar eventuais práticas de tortura e maus-tratos infligido ao preso e outras
irregularidades, outrora subtraída do olhar imediato do juiz.
Conforme divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, estima-se que, com a
implantação das audiências de custódia, as prisões provisórias no Brasil diminuíram
em 50%, gerando uma economia de 4,3 bilhões de reais aos cofres públicos,
considerando que cada preso custa, em média, 36 mil reais por ano à administração
penitenciária4. Portanto, da análise empírica e embasado nos dados estatísticos
oficiais fornecidos pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, é de fácil constatação que a
implementação das audiências de custódia na capital, apesar de no ano de 2016
apontar as estatísticas para cerca de 30% de concessões de liberdades provisórias,
registre-se que no ano de 2017, verifica-se um considerável aumento de aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, atingindo um percentual de 53,86%
apenas na concessão de liberdades provisórias, sendo no caso de prisão domiciliar
registrado um percentual 4,18% e relaxamento de prisões em 1,74%, ultrapassando
a média nacional, face um total de 59,78% de presos em flagrante delito que não
ingressaram no Sistema Prisional Alagoano.
Com esta constatação é premente concluir que a audiência de custódia vem
ao encontro dos anseios de uma justiça célere, igualitária e eficiente, consagrando a
dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil e
4

http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia
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princípio constitucional absoluto, corolário do sistema jurídico pátrio e pedra angular
do Estado Democrático de Direito.
No plano normativo da criação da audiência de custódia, apesar da discussão
por parte da doutrina que suscita a sua inconstitucionalidade, face seu ingresso no
ordenamento jurídico através de Resolução do CNJ, se deu com amparo em decisão
do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo o caráter supralegal do Pacto de São
José da Costa Rica que prevê expressamente o referido instrumento processual,
emprestando constitucionalidade à Resolução CNJ 213/2015 e sua integração
definitiva no ordenamento jurídico brasileiro através do processo legislativo, uma vez
que tramita no Congresso Nacional, o Projeto de Lei Substitutivo 554/2011, que visa
positivar e disciplinar a audiência de custódia, alterando o parágrafo primeiro do
artigo 306, do CPP, conferindo obrigatoriedade à apresentação em caráter pessoal
do preso perante a autoridade judiciária, no prazo razoável de até 24 horas após a
prisão em flagrante, dirimindo qualquer embate no plano de validade da norma.
Em Alagoas, a matéria está disciplinada nas Resoluções TJ/AL 21/2015,
24/2015 e 20/2016, as quais regulamentam a implantação progressiva em caráter
definitivo das audiências de custódia no Estado de Alagoas, possibilitando uma
execução satisfatória do novel instrumento processual, face os resultados positivos
obtidos em sua efetivação na capital, considerando em segundo plano, uma política
pública eficiente para desafogar o sistema prisional.
Neste contexto sócio jurídico, restou comprovado da análise dos dados
estatísticos e da observação empírica da execução da audiência de custódia, que
sua aplicabilidade e eficiência vem contribuindo para a redução dos números de
presos no sistema penitenciário alagoano, após a atuação preliminar do sistema
judicial na apresentação pessoal do preso em flagrante delito, trazendo considerável
economia ao erário. No entanto, como medida isolada, o instrumento processual
“sub examine” não se torna capaz de solucionar eficazmente o problema da
superlotação do sistema penitenciário, que carece de políticas sociais de Estado
sólidas na prevenção da criminalidade.
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Conclui-se, portanto, que o instrumento processual da audiência de custódia
constitui-se em seu fim precípuo, um instrumento eficiente para resguardar os
direitos e garantias fundamentais dos presos provisórios, como meio hábil à
identificação de possíveis violações à dignidade da pessoa humana, bem como
irregularidades que caracterizem a prisão arbitrária, emprestando legalidade à
persecução penal e na aferição de sua eficácia enquanto instrumento de política
criminal.
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