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Resumo: O presente trabalho analisa as audiências de custódia a luz dos princípios 

Constitucionais e aos pactos internacionais adotados pelo Brasil, sua aplicabilidade no território 

nacional brasileiro. Notório, é que a cultura do encarceramento há muito tempo vem sendo 

disseminada no Brasil, pois para muitos, a privação da liberdade não tem propósitos e somente a 
punição. Neste viés, a audiência de custódia nos traz grandes benefícios, sendo certo que o Estado 

tem de imediato o acusado de frente ao juiz e a suposta acusação, com possibilidades de 

aplicações de medidas cautelares diversas da prisão para muitos processos, evitando em alguns 
casos, prisões ilegais por exemplo.  

Palavras chaves: Audiência de Custódia. Garantismo Penal. Princípios Constitucionais. Prisão. 

Medidas Cautelares. 
 

Abstract: This paper analyzes custody hearings in light of the constitutional principles and the 

international covenants adopted by Brazil, their applicability in Brazilian national territory. 

Notorious, is that the culture of incarceration has long been disseminated in Brazil, because for 
many, deprivation of freedom has no purpose and only punishment. In this regard, the custody 

hearing brings us great benefits, being that the State immediately has the accused before the judge 

and the alleged accusation, with possibilities of applying several precautionary measures of the 
prison for many cases, avoiding in some cases, Illegal prisons for example. 

Key words: Custody Audience. Penal Warfare. Constitutional principles. Prison. Precautionary 

Measures. 

 

Introdução 

 

  O presente estudo se baseia nas audiências de custódia em conformidade com os 

princípios do garantismo penal, trata-se do direito do indivíduo preso, autuado em 

flagrante delito, de ser conduzido, sem demora, à presença de uma autoridade judiciária 

para que esta, na ocasião, tome conhecimento de possíveis atos de maus tratos ou de 

tortura e, ainda, para que se promova um espaço de dialética entre as partes acerca da 

legalidade ou ilegalidade da prisão cautelar. 

Lançada em 06 de fevereiro de 2015, em São Paulo, o CNJ em parceria com o 

Ministério da Justiça, implantaram o sistema das audiências de custódia, tendo como 

incentivador o ministro Lewandowski, presidente do CNJ, que manifestou a intenção de 

instalar o projeto em demais regiões do país. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 

2015). 
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A denominada audiência de custódia ou também de apresentação, é um 

instrumento processual que visa garantir direitos ao indivíduo preso, de ser conduzida à 

autoridade judiciária (juiz, desembargador ou ministro), sem demora, como o objetivo de 

sua prisão em flagrante ser analisada e a partir daí, serem decididas quais as medidas 

cabíveis. 

 A audiência de custódia representa uma conquista para sistema processual penal e 

encontra amparo legal, no Brasil, principalmente em dois documentos internacionais 

incorporados ao direito pátrio, quais sejam: O Pacto de São José da Costa Rica, o qual no 

art.7.5 aduz que: 

“Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem 

demora, à presença de um juiz ou de outra autoridade autorizada 

por lei a exercer as funções judiciais (...)”.   

Bem como no que se depreende do Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos, cujo art.9.3 reza que:  

“Qualquer pessoa presa ou encerrada em virtude de infração 

penal deve ser conduzida, sem demora, à presença de juiz ou de 

outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais 

(...)”. 

 

 Para o jurista André Nicolitt (2015, p.83) “portanto, a exigência da audiência de 

custódia está acima das leis ordinárias, devendo a aplicação do CPP e sua interpretação 

serem conforme os tratados, não podendo ser incompatíveis com os mesmos”. 

Há muito se buscava um mecanismo que fosse capaz de garantir ao indivíduo a 

possibilidade de tratamento que visasse a garantia do devido processo legal, objetivando 

eliminar ou reduzir a cultura do encarceramento no Brasil. 

I. Da audiência de custódia no ordenamento jurídico brasileiro  

 Inicialmente, podemos afirmar que o atual regramento estabelecido no Código de 

Processo Penal prevê que o contato físico entre o detido e o juiz, ocorrerá, na maioria dos 

casos, meses após a sua prisão, somente na audiência de instrução e julgamento (no 

interrogatório do réu), (PAIVA, 2015, p. 31). 
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 No entanto temos o respaldo jurídico que justifica a criação das audiências de 

custódia no Brasil na Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de San Jose 

da Costa Rica) que fora ratificada em nosso país, no ano de 1992. Prevê a Convenção, em 

seu artigo 7.5: “Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à 

presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e 

tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo 

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

assegurem o seu comparecimento em juízo.”. 

A audiência de apresentação do preso, para que seja dado efetivo cumprimento ao 

disposto no art.310, do CPP, com a redação alterada pela lei 12403/2011, apresenta-se 

como uma opção de garantir a efetividade do novo modelo das cautelares penais pessoais 

introduzidas no sistema do Código e com eficácia geral” (OLIVEIRA, 2015, p.101). 

Através dessa nova proposta de audiência, ressurge a esperança de garantir 

efetividade aos direitos fundamentais dos indivíduos preso em flagrante delito, 

principalmente no que tange a sua integridade física e moral (OLIVEIRA, 2015). 

Continua explicando a autora (p.102) que se trata de relevante instrumento de 

garantia dos direitos humanos fundamentais, que fortalece a visão do juiz como fiador 

desses mesmos direitos perante a sociedade e as instituições policiais hoje fragilizadas 

pela desconfiança de que são protagonistas de abusos e torturas por ocasião da realização 

de prisões em flagrantes e da documentação. 

 É preciso entender que a garantia da audiência de custodia situa-se nos tratados 

como mecanismo que visa assegurar o direito de liberdade. A ideia reside exatamente em 

levar o preso à presença de autoridade capaz de restabelecer o direito de liberdade. 

(NICOLITT, 2015, p.83). 

 Aduz o autor (p.83) que “tem-se então a audiência de custódia tem natureza 

jurídica de direito fundamental do preso, ex vi, art.5º, §2º da CF/1988 c/c art.7º, item 5 do 

Pacto de São José da Costa Rica e art. 9º, item 3 do Pacto Internacional de Direitos Civis 

e Políticos.  

 Embora a jurisprudência ainda não tenha avançado no reconhecimento e 

efetivação dessa garantia, começa a surgir na jurisprudência alguns acórdãos impondo o 

relaxamento da prisão em razão da não realização da audiência de custódia. Podemos 
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citar como exemplo, a decisão pioneira do TJRJ, do Relator Desembargador Luiz 

Noronha Dantas:  

 Por maioria e nos termos do voto do relator, foi concedida a ordem para relaxar a 

prisão do paciente, uma vez que, em dissonância com o disposto no art.7º, item 5, do 

Pacto de São José da Costa Rica, promulgado pelo Decreto 678/1992, não foi 

determinada em primeira instância a apresentação do paciente, imediatamente após a sua 

prisão, ao magistrado de primeiro grau para fins de audiência de custodia, ficando assim 

ratificada a liminar deferida pelo relator. 

 Em breve apanhado (NICOLITT, 2015, p.85,86), é possível verificar que são os 

seguintes os prazos para a apresentação do preso a um juiz, em alguns países: 

 - Reino Unido: em regra 24 horas, excepcionalmente 96 horas; 

 - França: 24 horas, como regra, podendo excepcionalmente chegar a 120 horas; 

 - Espanha: 72 horas, no máximo; 

 - Portugal: 48 horas, no máximo; 

 - Alemanha: no máximo 47 horas e 59 minutos. 

 Na realidade brasileira, diante da exigência de se comunicar em 24 horas a prisão 

e esta passar a ser de responsabilidade do magistrado que aferi a sua legalidade, 

sumariamente o principal objetivo (...), é evitar que a prisão preventiva se estenda 

inutilmente por meses. (NICOLITT, 2015, P.86) 

No Brasil, aproximadamente 50% dos presos, estão presos provisoriamente e 

neste caso, é certo que a audiência de custódia é instrumento importantíssimo para que o 

juiz possa aferir verdadeiramente a necessidade da prisão. (NICOLITT, 2015) 

Com efeito, (NICOLITT, 2015), considerando a realidade brasileira na qual o 

preso sem audiência de custódia, poderia ficar, quatro meses ou mais sem comparecer em 

juízo, considerando ainda a nossa dimensão geográfica, os índices judiciais, entre outros, 

a apresentação do preso no prazo de 10 dias parece cumprir as exigências da expressão 

“sem demora” contida nos tratados.   
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Dessa forma, o juiz deve ser comunicado em 24 horas da prisão, não relaxada e 

não concedida a liberdade provisória, ou seja, tendo sido convertida o flagrante em prisão 

preventiva, no máximo em 10 dias, deverá realizar-se a audiência de custódia. 

(NICOLLITT, 2015, p.87) 

A seguir, vejamos como as audiências de custódia têm sido aplicadas no estado do 

Rio de Janeiro: 

 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2015) 

Como um dos primeiros resultados eficazes da audiência de custódia no Brasil, 

temos o caso ocorrido em Belém do Pará, onde pelo menos 08 jovens voltaram a estudar 

após passarem pela audiência de custódia, ainda, segundo o juiz Rafael Maia, da Vara de 

inquérito policias, que preside a audiência de custódia no Brasil, 28 detidos seguiram para 

a matrícula. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2015). 

A Organização Não-Governamental Human Rights Watch reconhece nas 

audiências de custódia um esforço do Brasil para combater violações de direitos 

humanos, de acordo com o relatório anual da entidade, divulgado na quarta-feira 

(27/1/2016). (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016). 

Implantada em 2015 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelos tribunais 

em todos os estados brasileiros, a nova política do Conselho foi citada no relatório da 

ONG por se tratar de uma iniciativa do Poder Judiciário que tenta solucionar as violações 
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de direitos humanos que representam a superlotação no sistema carcerário, além da 

tortura e dos maus-tratos cometidos contra pessoas que são presas. (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016).    

“Violações crônicas de direitos humanos assolam o Brasil, incluindo execuções 

extrajudiciais pela polícia, a superlotação das prisões, tortura e maus-tratos a pessoas 

detidas. Alguns esforços recentes para reformar o sistema de Justiça criminal procuraram 

solucionar alguns desses problemas, mas outras iniciativas poderiam agravá-los, [...], 

afirma a ONG no relatório”. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016). 

Implantadas inicialmente nas capitais de todos os estados, as audiências de 

custódia começam a chegar ao interior dos estados e já recebeu adesão da Justiça Federal. 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016). 

 Assim, o Brasil necessita adequar-se aos compromissos assumidos nos tratados e 

convenções internacionais, devendo, destarte, garantir uma leitura convencional e 

constitucional do processo penal brasileiro (LIRA, 2015). 

  

II. Reflexos das audiências de custódia no Brasil 

 

 Inicialmente, nos portamos a falar sobre dados estatísticos dos primeiros meses de 

funcionamento das audiências de custódia em nove Tribunais de Justiça e nos indicam 

que os presos autorizados a esperar pelo julgamento em liberdade raramente voltam a ser 

detidos por novos crimes.  

 

 As audiências de custódia efetuadas nos Tribunais de Justiça do Espírito Santo, 

Mato Grosso, São Paulo, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e 

Bahia, o chamado índice de reingresso é de 4,05% das 6.513 pessoas que receberam 

liberdade provisória em audiência de custódia nesses nove estados, apenas 264 pessoas 

voltaram a ser apresentadas a um juiz por terem cometido um novo crime (CNJ 2015)1. 

 

                                                             
1 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Audiência de custódia alia mudança cultural e 

economia, diz presidente do CNJ. Disponível em:http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/80816-audiencia-de-

custodia-alia-mudanca-cultural-eeconomia-diz-presidente-do-cnj. Acesso em: 02 nov. 2015.  

http://www.cnj.jus/
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 Contudo, as audiências de custódia, como já falamos acima, um projeto difundido 

pelo ministro Ricardo Lewandowski e que já foi implantado nos 27 tribunais de Justiça 

do Brasil, os detidos em flagrante são apresentados a um juiz, que avalia se a pessoa 

precisa ficar sob custódia enquanto não é julgada, neste momento verifica-se fatos como 

a pessoa presa ser ré primária e o crime causar menor impacto à convivência social 

contribuem para que o acusado receba permissão de esperar ser julgado longe de uma 

prisão, muitas vezes sob a condição de cumprir uma medida cautelar, como por exemplo 

o uso de tornozeleira eletrônica (CNJ 2015)2. 

 

 Neste norte, com a implantação das audiências de custódia o Rio de Janeiro 

registrou 1,4% de reincidência, em um ano de implantação. Segundo dados da Defensoria 

do Estado, dos 2.567 atendidos, apenas 35 voltaram a ser apresentados, desde o início do 

projeto (CNJ 2015)3. 

 

 Neste viés, no Rio de Janeiro, a apresentação de presos provisórios a juízes em 24 

horas ocorre somente na comarca da capital, com planos de expansão para o interior. 

 

 De acordo com o entendimento do defensor público Emanuel Queiroz, 

coordenador de Defesa Criminal da Defensoria menciona que com os dados “as pessoas 

terão uma leitura efetiva das audiências de custódia. Em todos os relatórios, a reiteração 

criminosa, por exemplo, não passou de 1,5%. O dado afasta a conclusão de críticos de 

que o projeto elevaria a impunidade. A análise diária aponta em sentido contrário.” 

 Já na capital fluminense, no Estado do Rio de Janeiro, em média recebe 24 

audiências por dia e assim foram mantidas 69,7% das prisões tendo o furto como a 

segunda acusação mais comum nas decisões de soltura, atrás de delitos de trânsito. Dos 

35 reincidentes, 25 foram detidos por furto na primeira prisão, outros cinco por roubo e 

dois com drogas. Apenas um réu chegou a passar por três audiências no período analisado 

(CNJ 2015)4. 

                                                             
2 idem 

3 idem 

4 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Audiência de custódia alia mudança cultural e 

economia, diz presidente do CNJ. Disponível em:http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/80816-audiencia-de-

custodia-alia-mudanca-cultural-eeconomia-diz-presidente-do-cnj. Acesso em: 02 nov. 2015.  

http://www.cnj.jus/
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 Vale informar que a maioria dos delinquentes detidos, de acordo com os dados, 

são pretos e pardos, com baixa escolaridade, emprego informal e acusados de crime 

contra o patrimônio ou ligado a drogas. Sem advogado particular, buscaram a Defensoria 

Pública em 93,5% dos casos e desde o início das audiências de custódia, seis defensores 

se revezam para atender às sessões (CNJ 2015)5.  

 

 Portanto, as audiências de custódia contribuíram na qualidade do direito de defesa 

melhorou a qualidade da defesa de forma fundamental. O total de presos no Rio já passou 

de 50 mil. A Defensoria tinha muita dificuldade, porque o volume diário gira em torno de 

120 prisões. Era mais trabalhoso identificar, já com a pessoa presa, a razão do 

encarceramento (CNJ 2015)6. 

 Ao analisarmos as audiências de custódia realizadas no Tribunal de Justiça do 

Estado de Pernambuco e no da Bahia (desde meados e fim de agosto de 2016, 

respectivamente), 471 pessoas foram liberadas provisoriamente enquanto não são 

julgadas e apenas seis pessoas foram presas novamente – três em cada estado. No Paraná, 

apenas duas pessoas foram reapresentadas em juízo por cometer novo delito enquanto se 

encontrava em liberdade provisória, ao longo das dez primeiras semanas do projeto (CNJ 

2015)7. 

 No entanto, no Estado de Espírito Santo é onde temos o mais alto percentual de 

reingresso entre os nove Estados do levantamento, 7%, mas segundo o juiz Carlos 

Eduardo Lemos, que realiza audiências de custódia semanalmente, o índice reflete o alto 

grau de acerto dos magistrados na avaliação sobre a necessidade das prisões. “O índice de 

acerto na concessão de liberdades provisórias é muito grande (93%), considerando-se o 

total de liberdades, e nos dá tranquilidade para continuar trabalhando” (CNJ 2015)8. 

 

 Cabe ressaltar que a presença de imediato do juiz é decisiva para dissuadir o 

criminoso a reincidir no crime, de acordo com o juiz do Tribunal de Justiça do Estado do 

Espírito Santo (TJES). “Eu olho nos olhos da pessoa e digo: ‘esse crime de que te acusam 

                                                             
5 idem 

6 idem 

7 idem 

8 idem 
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não é sem consequência. Haverá um julgamento’. E as pessoas têm entendido a 

mensagem, sendo certo que as audiências de custódia não têm por objetivo soltar por 

soltar, pois também somos cidadãos e sofremos da mesma violência urbana”, afirmou 

Lemos. Das 1.014 pessoas libertadas provisoriamente, 71 foram reapresentados à Justiça 

em audiência de custódia entre o fim de maio, quando o projeto do CNJ foi adotado pelo 

TJES, e 13 de setembro de 2015 (CNJ 2015)9. 

 

 Agora, ao analisarmos o Estado de Mato Grosso, apenas cinco presos voltaram a 

participar de uma audiência de custódia nos dois primeiros meses de funcionamento do 

projeto, iniciado no fim de julho de 2015 no estado. No período, 362 pessoas presas em 

flagrante foram levadas a um juiz e 159 tiveram liberdade provisória concedida (CNJ 

2015)10.   

 Conforme o coordenador do projeto no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (TJMT), juiz Marcos Faleiros, ainda é cedo para analisar se o baixo índice de 

reingresso será mantido a longo prazo. Faleiros acredita, no entanto, que a oferta de 

serviços sociais tem ajudado aos detidos a não cometerem novos crimes (CNJ 2015)11. 

 

“São aplicadas várias medidas assistenciais às pessoas que recebem liberdade provisória, 

como o encaminhamento para emprego formal ou qualificação profissional. É importante, 

pois o subemprego e o desemprego são campo fértil para a criminalidade”, afirmou. 

Segundo o magistrado, ao oferecer oportunidades a quem mora na rua, muitas vezes por 

causa de dependência química, ou a quem esteja passando por outra situação de 

vulnerabilidade social, as audiências de custódia contribuem para reduzir os índices de 

criminalidade. “Essa estratégia das audiências de custódia funciona principalmente para 

os ‘mesocriminosos’, como chamamos quem comete crime em função da vulnerabilidade 

do seu meio social. Trata-se de um fator inibidor do crime”, afirmou Faleiros, que há oito 

anos lida com justiça criminal. 

 

                                                             
9 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Audiência de custódia alia mudança cultural e 

economia, diz presidente do CNJ. Disponível em:http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/80816-audiencia-de-

custodia-alia-mudanca-cultural-eeconomia-diz-presidente-do-cnj. Acesso em: 02 nov. 2015.  

10 idem  

11 idem 

http://www.cnj.jus/
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 Vale informar, que o baixo índice de reingresso repercute nos índices de 

violência, também impacta a quantidade de pessoas que entram no sistema prisional 

brasileiro, pois oito desses estados estão entre os dez com maior população carcerária no 

país. Conforme os dados mais recentes do Departamento Penitenciário Nacional (Depen-

MJ), em junho de 2014, 400.279 mil pessoas encontravam-se encarceradas em São Paulo, 

Espírito Santo, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Bahia. O 

número representa 65% da população prisional brasileira, que é de 607 mil presos (CNJ 

2015)12. 

 

 Ao abordarmos São Paulo, estado que tem um em cada três presos do Brasil (219 

mil pessoas), somente 4% das pessoas liberadas em audiências de custódia voltaram a 

cometer crimes desde o início do projeto, em fevereiro. As audiências evitaram que 4,2 

mil pessoas entrassem no sistema prisional paulista, que recebe cerca de 9,3 mil presos 

por mês (CNJ 2015)13.  

 

Entende ainda Ferrajoli: Para que uma norma exista ou esteja em vigor, é 

suficiente que satisfaça as condições de validade formal, as quais resguardam as formas e 

os procedimentos do ato normativo, bem como a competência do órgão que a emana. 

Para que seja válida, é necessário que satisfaça ainda as condições de validade 

substancial, as quais resguardam o seu conteúdo, ou seja, seu significado, sejam as 

condições formais suficientes para que uma norma esteja vigente, sejam substanciais 

necessárias para que esteja válida, estão estabelecidas pelas normas jurídicas que lhes 

disciplinam a produção em nível normativo superior. (FERRAJOLI, 2006). 

 

Entende-se que a simplificação advinda da dogmática tradicional de que a norma 

jurídica válida corresponde àquela norma produzida em conformidade com outra norma 

superior, hierarquicamente, do mesmo sistema jurídico, não satisfaz aos anseios da 

proposta garantista. (FERRAJOLI, 2006) 

 

                                                             
12 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Audiência de custódia alia mudança cultural e 

economia, diz presidente do CNJ. Disponível em:http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/80816-audiencia-de-

custodia-alia-mudanca-cultural-eeconomia-diz-presidente-do-cnj. Acesso em: 02 nov. 2015.  

13 idem 

http://www.cnj.jus/
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No entanto, em conformidade com Carvalho, 2003: Ocorre que, com a recepção 

dos valores iluministas pelas Constituições, a arquitetura do ordenamento e os vínculos 

entre as normas modificaram-se. A cadeia principiológica constitucionalizada (direitos 

fundamentais) determinou regras sobre a produção legal não reduzidas apenas às suas 

condições formais (procedimentais e de competência), mas, sobretudo, relativas ao seu 

conteúdo. (vínculos substanciais), (FERRAJOLI, 2006). 

 

Sendo neste entendimento em última instância, os direitos fundamentais insertos 

nas Constituições dos Estados Modernos configurariam os referenciais de conteúdo, e 

não critérios formais, das normas jurídicas inferiores. (FERRAJOLI, 2006) 

 

Muito embora tenhamos outra questão de grande importância na proposta 

garantista, que diz respeito à filosofia da política, refere-se à preocupação de Ferrajoli em 

justificar o Estado, não do ponto de vista interno, mas externamente ao sistema 

normativo, ou seja, a partir de um referencial ético-político. (FERRAJOLI, 2006) 

 

Assim, Ferrajoli utiliza-se do termo “autopoieses”, próprio dos teóricos 

sistêmicos, para caracterizar as correntes de pensamento que sustentam que o Estado 

constituiria um fim em si mesmo e, inversamente, emprega a expressão “heteropoiéticas” 

para definir as doutrinas que entendem que o Estado apresenta-se como instrumento de 

salvaguarda dos direitos fundamentais. 

 

Considerações finais 

 No presente estudo, viemos abordar o tema das audiências de custódia em 

conformidade com princípios do garantismo penal, assunto que tem levado grandes 

juristas ao debate. 

 Neste contexto, alguns juristas têm se filiado a corrente de que a prisão seria o 

meio mais adequado e necessário para a ressocialização do indivíduo e que, portanto, não 

veem nas audiências de custódia nenhum benefício para o processo penal e tão pouco 

para a sociedade. 
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 De outro lado, temos outra corrente que vem ganhando força e que pugna pela 

implantação das audiências de custódia, com o objetivo de garantir aos presos os seus 

direitos fundamentais, mas, sobretudo, resgatar o conceito de justiça e efetividade do 

processo penal para com a sociedade.  

 Esclarecemos também a aplicabilidade das audiências de custódia no ordenamento 

jurídico e ressaltamos que tal instituto já tinha sido previsto em diversos tratados 

celebrados pelo Brasil, quais sejam: Pacto de São José da Costa Rica e Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos. Ficou demonstrado também, que tal instituto 

encontra-se embasados nos princípios constitucionais e analisamos ainda as medidas 

cautelares diversas da prisão e das modalidades de prisões, que podem ambas serem 

aplicadas na ocasião das audiências de custódia.       

 Nota-se que com a implementação das audiências de custódia no Brasil, 

basicamente sob o aspecto normativo no ingresso de Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos ratificados pela República Federativa do Brasil no ordenamento jurídico do 

País concluímos que a medida visa assegurar a máxima efetividade dos Direitos 

Humanos. 

 No que tange à sua dinâmica prática, a audiência de custódia garante a qualquer 

pessoa presa que esta seja apresentada, sem demora e pessoalmente, a uma autoridade 

judiciária competente. 

 Neste contexto, a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, juntamente com 

Tribunais de Justiça dos Estados, assegura que o conduzido seja encaminhado ao juiz em 

até 24 horas após a prisão em flagrante ratificada pelo Delegado de Polícia. 

 Há, no entanto, a sua essencialidade em relação à garantia dos Direitos Humanos, 

nitidamente por uma razão jurídica, a audiência de custódia se apresenta como um 

paradigma mundialmente aceito de processo penal justo. 

 Analisamos que, por uma questão de segurança pública, ampliar as possibilidades 

diversas da prisão cautelar também constitui uma das finalidades da audiência de custódia 

no Brasil, sobretudo pelo atual quadro dos estabelecimentos prisionais.  
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 Conforme análise, conclui-se que os reflexos da audiência de custódia no Brasil se 

perfazem em uma readequação do processo penal para alcançar a máxima efetividade dos 

Direitos Humanos, inserindo no Direito brasileiro, seja por Resolução ou Lei, a garantia 

de toda pessoa presa ser apresentada, sem demora, a um juiz competente. 
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