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Resumo: O objeto deste trabalho é o estudo das audiências de custódia, que foram implantadas no 

Brasil pelo Conselho Nacional de Justiça no ano de 2015, com a colaboração do Ministro 

Lewandowski. A análise tem por escopo, avaliar as audiências de custódia no que tange a sua relação 
com os princípios constitucionais consagrados na Carta Magna de 1988, no Código de Processo Penal 

e em tratados internacionais, ratificados pelo Brasil, bem como, quais medidas que poderão ser 

tomadas no momento de sua instauração. Serão analisados os resultados que já foram obtidos com a 

realização das audiências de custódia, tanto no Brasil como em outros países. Serão analisadas as 
modalidades de prisão e a inovação trazida pela lei 12.403/2011, que trouxe um rol de medidas 

cautelares diversas da prisão. Como fontes, utiliza pesquisa bibliográfica, site da internet e as 

legislações pertinentes ao tema.  
Palavras-Chave: Audiência de Custódia. Desenvolvimento do processo penal. Princípios 

Constitucionais. Medidas cautelares. Prisão.  

 
Abstract: The objective of this work is the study of custody hearings, which were implemented in 

Brazil by the National Justice Council in the year 2015, with the collaboration of Minister 

Lewandowski. The purpose of the analysis is to evaluate the custody hearings regarding their 

relationship with the constitutional principles enshrined in the Constitution of 1988, the Code of 
Criminal Procedure and international treaties ratified by Brazil, and what measures may be taken 

Taken at the time of its establishment. We will analyze the results that have already been obtained 

with custody hearings, both in Brazil and in other countries. The methods of imprisonment and the 
innovation brought by law 12,403 / 2011 will be analyzed, which brought a series of precautionary 

measures different from the prison. As sources, it uses bibliographic research, internet site and the 

legislations pertinent to the theme. 

Keywords: Custody Hearing. Development of criminal proceedings. Constitutional principles. 
Precautionary measures. Prison. 

 

 

I.Introdução:          

        

O presente estudo tem por escopo analisar o projeto do Conselho Nacional de Justiça, 

juntamente com o Ministro Lewandowski, no que se refere às audiências de custódia, que já 

tinham previsão em tratados ratificados pelo Brasil, como por exemplo, o Pacto de São José 

da Costa Rica e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, mas que agora vem sendo 

aplicadas em diversos julgados, como medida necessária para a efetivação dos princípios do 

devido processo legal, da presunção da inocência, dentre outros. 

  Fato notório é que, a cultura do encarceramento há muito tempo vem sendo 

disseminada no Brasil. Para muitos a solução está na privação da liberdade, daqueles que 



 
 

 

cometem uma infração penal. 

 No entanto, não podemos nos esquecer de que, o objetivo da prisão não é somente a punição 

do indivíduo infrator da norma penal, mas também a sua ressocialização, a fim de combater a 

impunidade e ao mesmo tempo, promover a pacificação social. 

 Contudo, se formos pesquisar as estatísticas, veremos que mesmo com o aumento do 

número de detidos, a criminalidade não reduziu, pelo contrário, observa-se um crescente 

aumento. 

 Nessa esteira de informações, podemos observar que 42% da população carcerária, são 

presos provisórios, ou seja, aqueles que ainda estão esperando o julgamento. Nesse sentido, 

além de haver uma superlotação das unidades prisionais, o que ocasiona um gasto financeiro 

exorbitante ao Estado, não se resolve a situação da criminalidade, gerando, pelo contrário, um 

déficit enorme na taxa de vagas do sistema carcerário. 

 Cumpre salientar que, grandes benefícios serão alcançados através das audiências de 

custódia, um deles é a possibilidade de serem aplicadas as medidas cautelares, diversas da 

prisão ou até mesmo que, a prisão em flagrante seja rapidamente convertida em prisão 

preventiva, evitando assim, o grande número de prisões ilegais com a necessidade de vários 

ajuizamentos de pedidos de relaxamento de prisão. 

 Com a inovação trazida pela lei 12.403/2011, o art.319, do CPP, ganhou um rol 

importantíssimos de medidas cautelares, que também, serão objeto de análise deste estudo. 

 Diante da abordagem deste assunto, iremos verificar, ainda, quais os pontos que 

poderão ser aplicados no processo penal e se trarão resultados posit ivos para o 

desenvolvimento do sistema processual penal brasileiro. 

 Nesta obra, o método científico empregado foi pesquisa bibliográfica, com a utilização 

de legislação e livros específicos sobre o assunto em tela, assim como artigos retirados da 

internet. Sendo utilizadas as bibliografias dos doutrinadores Norberto Avena, Renato 

Brasileiro de Lima, Pedro Lenza, André Nicolitt e Gisele Souza de Oliveira, não se excluindo, 

a possibilidade de outros doutrinadores no decorrer do trabalho. 

 O artigo científico será dividido em 5 partes. A primeira sessão explicará sobre as 

audiências de custódia no ordenamento jurídico brasileiro, bem como os princípios 



 
 

 

constitucionais que lhe são por fundamento. Em seguida, abordaremos as medidas cautelares 

que poderão ser aplicadas nas audiências de custódia. Posteriormente, será analisada a 

aplicabilidade das audiências de custódia e o seu procedimento, mostrando, ainda, a 

necessidade da implantação das audiências de custódia e a sua aplicabilidade no Brasil.  

II. A audiência de custódia no ordenamento jurídico brasileiro 

Lançada em 6 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). 

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 Gisele Souza de Oliveira (2015), há mais de duas décadas que existe base 

normativa no Brasil para a realização das audiências de apresentação ou de custódia e já, 

muito tardiamente, começam a movimentar se as instituições, a partir do impulso dado pela 

cúpula do Poder Judiciário nacional, buscando a regulamentação desse modelo garantista, 

com vistas a propiciar a efetivação dessa providência que está em plena consonância com o 

disposto no art.310 do Código de Processo Penal (CPP), principalmente após as alterações 

introduzidas nesse dispositivo, pela lei 12.403/2011. 



 
 

 

 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. 

Note-se que tal medida, vem para colaborar com o desenrolar do processo criminal, 

uma vez que, possibilita tão logo ocorra a prisão em flagrante, a apresentação do preso a 

autoridade judicial, bem como, a manifestação do Ministério Público e dos advogados de 

defesa, levando a garantia da justiça, sendo aplicada no caso concreto. 

 Tendo como oportunidade, de nesse momento, aplicar as medidas cabíveis, evitando 

assim, uma possível impunidade ou até medida excessivamente gravosa, como o caso de uma 

prisão ilegal. 

 Zelando pelos princípios constitucionais, que são bases de interpretação do 

ordenamento jurídico, tem-se neste projeto grande influência principiológica, uma vez que, 

prima pelos direitos e garantias fundamentais existentes a todos os indivíduos e que nem 

mesmo a privação de liberdade, ou seja, o poder estatal sobre a liberdade do sujeito é capaz de 

retirar. 

 Com respaldo no art.38, do Código Penal (CP), temos que “ o preso conserva todos os 

direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à 

sua integridade física e moral”. 

  Cumpre dizer que, o referido projeto, visa preservar direitos que foram conquistados 

com o tempo e que precisam efetivar-se, não deixando de ressaltar também que traz a garantia 

de cumprimento do real objetivo da prisão, qual seja a punição e a ressocialização, sem os 

quais, não haveria razão para o encarceramento. 

Conforme entendimento do jurista Renato de Lima (2015, p.42): 

“A constituição Federal elencou vários princípios processuais penais, porém, no 

contexto de funcionamento integrado e complementar das garantias processuais 

penais, não se pode perder de vista os Tratados Internacionais de Direitos Humanos 

firmados pelo Brasil, que também incluíram diversas garantias ao modelo processual 



 
 

 

penal brasileiro. Nessa ordem, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

(Pacto de São José da Costa Rica), prevê diversos direitos relacionados à tutela da 

liberdade pessoal (Decreto 678/92, art. 7°), além de inúmeras garantias judiciais 

(Decreto 678/92, art. 8°)”. 

Nessa esteira de entendimento, cabe citar alguns princípios que regem o ordenamento 

jurídico, principalmente no âmbito processual penal. 

III.Princípio da presunção de inocência (ou da não culpabilidade) 

 O princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade, encontra a sua base 

legal no art.5º, inciso LVII, da Constituição Federal da República federativa do Brasil de 

1988, (CRFB/88), que dispõe que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

jugado a sentença penal condenatória”, ou seja, o indivíduo só poderá ser considerado culpado 

após ter sido prolatada a sentença condenatória e dela não couber mais recursos. 

 Conforme Norberto Avena (apud CAPEZ; FERNANDO, 2006, p.44): 

“O princípio da presunção da inocência deve ser considerado em três momentos 

distintos: na instrução processual, como presunção legal relativa de não 

culpabilidade, invertendo-se o ônus da prova; na avaliação da prova, impondo-se 

seja valorada em favor do acusado quando houver dúvidas sobre a existência de 

responsabilidade pelo fato imputado; e no curso do processo penal, como parâmetro 

de tratamento acusado, em especial no que concerne à análise quanto à 

necessidade ou não de sua segregação provisória”. 

  Segundo Renato Brasileiro de Lima, (apud CESARE; BECCARIA,1764): 

“Já advertia que um homem não pode ser chamado réu antes da sentença do juiz, e a 

sociedade só lhe pode retirar a proteção pública após ter decidido que ele violou os 

pactos por meio dos quais ela lhe foi outorgada”. 

 Nesse trecho da obra deste renomado autor, pode-se notar que, a inocência do 

indivíduo devia ser presumida até o último momento, não podendo ser retirada a oportunidade 

de prová-la. Caberia ao juiz sentenciá-lo, ficando a partir de então privado de sua liberdade, 

por ter violado as normas que a todos foram impostas. 

Segundo Renato Brasileiro Lima (apud, SILVA; MARCO ANTÔNIO MARQUES, 

2001, p.30,31): 



 
 

 

“Há três significados diversos para o princípio da presunção de inocência nos 

referidos tratados e legislações internacionais, a saber: 1) tem por finalidade 

estabelecer garantias para o acusado diante do poder do Estado de punir (significado 

atribuído pelas escolas doutrinárias italianas); 2) visa proteger o acusado durante o 

processo penal, pois, se é presumido inocente, não deve sofrer medidas restritivas de 

direito no decorrer deste (é o significado que tem o princípio no art. IX da 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789); 3) trata-se de regra 

dirigida diretamente ao juízo de fato da sentença penal, o qual deve analisar se a 

acusação provou os fatos imputados ao acusado, sendo que, em caso negativo, a 

absolvição é de rigor (significado da presunção de inocência na Declaração 

Universal de Direitos dos Homens e do Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos)”. 

Outro princípio de grande importância, tido como uma garantia constitucional é o 

chamado princípio do contraditório e da ampla defesa, o qual passaremos a expor a seguir. 

IV. Princípio do contraditório e da ampla defesa 

 O princípio do contraditório e da ampla defesa encontra a sua base legal no art.5º, 

inciso LV, da CRFB/88, que dispõe que: 

 “Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes, ou seja, o indivíduo que está com sua liberdade ameaça, deverá ter a 

oportunidade de dispor de todos os meios possíveis, a fim de viabilizar a sua 
defesa”.  

Nessa esteira de pensamento, temos o ensinamento do jurista Norberto Avena (2014, 

p. 37), que afirma que “o direito ao contraditório, sob a ótica do réu, guarda estreita relação 

com a garantia da ampla defesa. Não é por outra razão que ambos são assegurados no mesmo 

dispositivo constitucional”. 

 Este princípio traz a nítida ideia de que, precisam ser tomadas medidas para que 

possibilitem ao réu a oportunidade de se defender do fato a ele imputado, não podendo se 

aceitar que a prisão, que é tida no direito penal como ultima ratio, passe a ser a medida 

aplicada em qualquer situação, sem antes serem analisados os requisitos para o seu cabimento 

e analisada a necessidade de sua decretação. 

 A esse respeito, Roberto Avena (apud; ROGÉRIO; Lauria Truci 2014. p.39) cita que: 

“A concepção moderna da garantia da ampla defesa reclama, para a sua verificação, seja 

qual for o objeto do processo, a conjugação das três realidades procedimentais, 

genericamente consideradas, a saber: a) o direito à informação (nemo inauditus damnari 

potest); b) a bilateralidade da audiência ( contrariedade); c) o direito a prova legalmente 

obtida ou produzida ( comprovação de inculpabilidade)”. 



 
 

 

  Portanto, analisando a real necessidade das audiências de custódia para o 

desenvolvimento do processo penal, observamos é um grande passo para o avanço do sistema 

acusatório. 

V. O instituto das medidas cautelares e a sua aplicabilidade na audiência de custódia 

 No Código de processo penal de 1941, duas eram as condições que podiam ser 

submetidas ao acusado no curso da investigação criminal ou durante o processo, são elas: a 

prisão provisória ou a liberdade. 

 No entanto, com o advento da lei 12.403/2011, algumas mudanças foram realizadas e 

passou a existir um sistema que se caracteriza pela multicautela, na medida em que não 

submete o indivíduo a prisão, mas também não concede a liberdade total, sujeitando-o, 

todavia, ao que está previsto nos art. 319 e 320 do CPP. 

 Nesse sentido, vejamos as possibilidades a serem aplicadas conforme o disposto na lei 

processual penal: 

Art.319. São medidas cautelares diversas da prisão: 

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições 

fixadas pelo juiz, para informar e justificar 
atividades;            (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares 
quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou 

acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de 

novas infrações;          (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, 

por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado 
dela permanecer distante;          (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 

2011). 

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja 
conveniente ou necessária para a investigação ou 

instrução;           (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga 

quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho 

fixos;          (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de 

natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua 

utilização para a prática de infrações penais;           (Incluído pela Lei 
nº 12.403, de 2011). 

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1


 
 

 

praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos 

concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código 

Penal) e houver risco de reiteração;              (Incluído pela Lei nº 

12.403, de 2011). 

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o 

comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu 
andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem 

judicial;             (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

IX - monitoração eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.403,11). 

 O que se depreende da referida alteração é que, o indivíduo que esta sendo submetido 

à investigação criminal ou responde a processo criminal, poderá ser submetido a 3 

tratamentos diversos: sujeição as medidas cautelares diversas da prisão, constantes dos art.319 

e 320, do CPP, prisão provisória ou aguardar em liberdade, até o desenrolar do processo 

criminal. 

 Nos dizeres de Norberto Avena (2014, p. 858), “fica evidente que a reforma 

determinada pela lei 12.403/2011 consagrou a natureza da prisão processual como a de uma 

medida cautelar, como aliás, já era há muito tempo reconhecido a nível de doutrina e 

jurisprudência”. 

 Nesse sentido, grande foi o avanço, pois com o advento da lei 12.403/2011, pôs fim a 

possibilidade de alguém ser mantido preso em razão do flagrante delito, porque para que isso 

ocorra, o juiz precisará converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou estando em 

fase de inquérito policial, poderá decretar a prisão temporária, caso não estejam presentes os 

requisitos autorizadores das prisões cautelares citadas, deverá colocar o indivíduo em 

liberdade provisória. 

 Diante disto, cabe analisarmos as prisões cautelares existentes no código de processo 

penal e em leis especiais. Temos, portanto, a prisão em flagrante, preventiva e a prisão 

temporária. 

VI. Prisão em flagrante 

 O termo flagrante vem do latin, flagrare que significa queimar, arder, abrasar. É o 

crime que esta sendo praticado ou que acabou de acontecer. Nas palavras de André Nicolitt 

(2015, p.76): “a palavra flagrante significa evidente, manifesto, patente, de forma que a prisão 

em flagrante deve ocorrer quando o cometimento do delito é evidente e manifesto”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1


 
 

 

No CPP, em seu art.302, temos enumeradas as situações de flagrante, da seguinte forma: 

Considera-se em flagrante delito quem: 

I - está cometendo a infração penal; 

II - acaba de cometê-la; 

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por 
qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da 

infração; 

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou 

papéis que façam presumir ser ele autor da infração. 

 Conforme a inteligência do art.5º, LXI, da CRFB/88 e dos arts.301 a 310, CPP, para 

que haja a prisão em flagrante, não é necessário que haja expedição de ordem de prisão pelo 

juiz, uma vez que não há como se saber quando e onde estarão ocorrendo o delito. 

 Desta forma, ocorrendo as situações prevista nos artigos retro mencionados, cabe a 

autoridade policial o dever, e aos particulares a autorização, para efetuarem a prisão captura 

do indivíduo, devendo ser registrada através do auto de prisão em flagrante e comunicado a 

autoridade judiciária. Vejamos o art.301, CPP: “Qualquer do povo poderá e as autoridades 

policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”. 

 Destaca Nicolitt ( 2015, p.77) que:  

“Questão importante a ser destacada refere-se ao flagrante nos crimes permanentes. 
Nestes crimes a consumação se protrai no tempo, é prolongada, como a ocultação 

de cadáver, o sequestro e algumas condutas do art.33, da lei11.343/06 (lei de 

drogas) como ter em depósito e transportar”. 

 Em consonância temos o art.303, do CPP, revelando que: “.  Nas infrações 

permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”. 

 Continua o autor (p.78): “feita a captura, o preso deve ser apresentado a autoridade 

policial para a lavratura do auto de prisão. O condutor é ouvido, em seguidas as testemunhas, 

e ao final será interrogado o preso”.  

Da leitura do art.306, CPP, temos que: 

  

A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados 

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

preso ou à pessoa por ele indicada. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 
2011). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1


 
 

 

 § 1o Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será 

encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o 

autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a 

Defensoria Pública.  (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

§ 2o No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de 

culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do 
condutor e os das testemunhas. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

 

Completa o autor (p.79) que:  

A nova redação do art.306, CPP, não deixa margem para dúvida. O auto de 

prisão em flagrante deve ser encaminhado ao juiz em 24 horas e a partir 

deste é que o juiz devera proceder nos termos do art.310, CPP, ou seja, 
relaxando a prisão, decretando a preventiva ou outra medida cautelar, ou 

concedendo a liberdade. 

Assim, temos que, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá decidir qual 

será a medida cabível, fazendo isto de forma fundamentada.  

 VII. Prisão preventiva 

 “A prisão esta regida pelos artigos.311 e ss. do CPP. Trata-se de uma medida regida 

pelo principio da reserva da jurisdição, ou seja, somente juízes podem decretá-la”. 

(NICOLITT, 2015, p.92) 

 A prisão preventiva é uma medida cautelar que se destina a garantir a paz social e a 

resguardar o bom andamento do processo penal. (OLIVEIRA, Gisele, 2015). 

Continua a autora (p.141) que, a prisão preventiva: 

Não pode ser imposta como forma de antecipação da punição do agente, que 

somente pode ser punido após o transito em julgado da sentença penal 
condenatória que lhe imponha a pena cabível, pois a privação cautelar da 

liberdade individual [...], somente não conflita com a presunção 

constitucional de inocência (CF, art.5º, LVII) quando demonstradas 
situações de absoluta e real necessidade. 

A prisão preventiva pode ser decretada na fase de inquérito policial ou no curso do 

processo penal, conforme o disposto no art. 311, do CPP: 

Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a 
prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, 

ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou 

por representação da autoridade policial. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1


 
 

 

A prisão em flagrante será cabível quando estiverem presentes os requisitos 

autorizadores do art.312, caput e § único, CPP, vejamos: 

 A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da 

ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a 

aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício 

suficiente de autoria; 

A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de 

qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. 

 “Por fim, o art. 315, do CPP, afirma que a decisão que decretar, substituir ou revogar a 

prisão preventiva devera ser sempre motivada’’. (NICOLITT, p.100) 

 Completa o autor (p.100) que “o dispositivo é desnecessário já que tal exigência 

decorre do art.93, IX e X, da CF/88, in verbis :  

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar 
a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou 

somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do 

interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.  

X as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão 
pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de 

seus membros; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

VIII. Prisão temporária 

 A prisão temporária vem disposta na lei 7960/1989, a qual traz as seguintes hipóteses 

de aplicação em seu artigo 1°, “Assim como ocorre em relação ã prisão preventiva, também a 

decretação da prisão temporária deve ser devidamente fundamentada, embasando-se o juiz em 

fatos concretos que indiquem a sua real necessidade e atendendo aos termos previstos na lei 

que a regulamenta”. (AVENA, 2014, p.1005) 

 Complementa o autor que (p.1006), “outro aspecto importante a considerar refere-se 

ao fato de que a prisão temporária não poderá ser decretada o mantida após o recebimento da 

denúncia pelo juízo competente”. 

  Nesse sentido, tem-se que essa forma de custódia visa assegurar a eficácia das 

investigações que antecedem ao ajuizamento da ação penal. (AVENA, Norberto, 2014). 

 Como regra, a custódia terá prazo de 5 dias, podendo ser prorrogada por igual período. 

Tratando-se de crimes hediondos, o prazo será de 30 dias, podendo prorrogar-se por mais 30 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1


 
 

 

dias. (AVENA, 2014) 

IX. Especificidades da audiência de custódia e o seu sistema procedimental 

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: 

‘ Trata-se 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 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, como 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;m,Portugal: 48 horas, 

no máximo e 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.   

“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) 

Cabe ressaltar nesse momento, a importância da Audiência de Custódia, até mesmo 

para o cumprimento do princípio da celeridade, previsto na CRFB/88, em seu art. 5º, in 

verbis: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade na sua tramitação”. 

 

 



 
 

 

X. Necessidade de implantação da audiência de custódia e sua aplicabilidade no Brasil 

Conforme o Conselho Nacional de Justiça: 

Implantar o projeto Audiências de Custódia em todas as Unidades da Federação: eis 
uma das metas do presidente do CNJ, ministro Ricardo Lewandowski, para sua 

gestão, efetivamente cumprida, com a instituição do projeto no Distrito Federal, em 

14 de outubro de 2015. O projeto Audiência de Custódia consiste na garantia da 

rápida apresentação do preso a um juiz nos casos de prisões em flagrante, [...]. 

Durante a audiência, o juiz analisará a prisão sob o aspecto da legalidade, da 

necessidade e da adequação da continuidade da prisão ou da eventual concessão de 

liberdade, com ou sem a imposição de outras medidas cautelares, e poderá avaliar 

também eventuais ocorrências de tortura ou de maus-tratos, entre outras 

irregularidades. 

A regulamentação do funcionamento das audiências de custódia em todo o país, 

aprovada no último dia 15 de dezembro, pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), teve repercussão positiva entre os atores que também trabalham para o 

aperfeiçoamento do sistema de Justiça criminal e a qualificação da porta de entrada do 

sistema prisional. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2015) 

Esses atores avaliam que a uniformização de fluxos e procedimentos é mais um 

importante instrumento para consolidar a prática já respaldada por legislação internacional e 

referendada pelo Brasil por duas decisões do Supremo Tribunal Federal, nas ADI 5240 e 

ADPF 347. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2015). 

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 8 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 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). 

“Com o apoio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que supervisiona o Poder 

Judiciário em todo o país, todos os estados brasileiros começaram a conduzir os detidos à 

presença de um juiz logo após sua prisão, conforme exigido pela legislação internacional - 

embora os programas estejam circunscritos apenas a certas localidades em cada estado, por 

enquanto. Na ausência dessas ‘audiências de custódia’, pessoas presas frequentemente têm de 

esperar muitos meses até sua primeira audiência perante um juiz, contribuindo para a 

superlotação das prisões”, afirma a Human Rights Watch em seu 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). 



 
 

 

 

XI.  Conclusão 

No presente estudo abordamos o tema das audiências de custódia, assunto que tem 

levado grandes jurista ao debate. 

 Muitos 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. 

 Há, no entanto, uma outra corrente que vem ganhando força e que pugna pela 

implantação das audiências de custódia, com o objetivo de garantir ao preso os seus direitos 

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

para com a sociedade. 

 No decorrer dos capítulos, abordamos 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, constituindo-se garantias fundamentais do 

indivíduo, mesmo aquele que se encontra privado de sua liberdade, devido a prática de 

infração penal. Tratamos também, das medidas cautelares diversas da prisão e das 

modalidades de prisões, que podem ambas serem aplicadas na ocasião das audiências de 

custódias. 

 Analisamos, ainda, sobre as especificidades da audiência de custódia, no que tange ao 

prazo de realização, bem como, a importância da presença do preso, do seu defensor, do 

membro do ministério público e do juiz competente, para o processo e julgamento do crime. 

Não podendo esquecer-nos, de que a sua implantação, torna efetivo o principio da celeridade, 

esculpido na Carta Magna.  

Esclarecemos que, a aplicabilidade das audiências de custódia no Brasil, e a sua 

implementação, além de gerar um desenvolvimento para o processo penal brasileiro, 

tornando-o mais célere, irá resultar em uma grande economia aos cofres públicos, no que 

tange a redução de inúmeras prisões ilegais e desnecessárias que são mantidas por longos 

períodos, ante a demora de apresentação do preso ao juiz. 



 
 

 

 Conforme a análise, restou demonstrado que a implantação das audiências de custódia, 

irá gerar para o processo penal, bem como para o sistema carcerário, resultados positivos, 

além daqueles que já se tem sido observado, nas regiões em que as audiências já foram 

implantadas. Podemos citar que em diversos lugares, no momento das audiências de custódia, 

prisões em flagrante já tem sido convertida em medidas cautelares, bem como, outras, tem 

sido convertida imediatamente em prisão preventiva, proporcionando dessa forma, uma 

resposta mais rápida aos que estão envolvidos no processo, bem com a sociedade, que é a 

mais interessada em ver o sistema processual penal brasileiro funcionar adequadamente. 

 Por fim, cumpre esclarecer que, foram abordados neste estudo a bibliografia dos 

doutrinadores, Norberto Avena, Renato Brasileiro de Lima, Pedro Lenza, André Nicolitt, 

Gisele Souza de Oliveira, bem como,  artigos publicados no site do Conselho Nacional de 

Justiça. 
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