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1. Introdução 

 

 Mergulho no tempo para uma breve incursão 

histórica e relembro, em toda sua exuberância, o teor da 

Declaração francesa, que serviu de preâmbulo à 

Constituição da França de 1791 e que sinalizou, com letras 

douradas, a existência de princípios imutáveis que 

haveriam de se impor a todos os povos, em todos os 

tempos, indicando como direitos essenciais, 

imprescritíveis e universais, a liberdade, a segurança e a 

resistência à opressão. 

 Muito depois, a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, de 10 de dezembro de 1948, inspirada nas 

constituições pioneiras do México de 1917 e de Weimar 

de 1919, ampliou anteriores declarações de direitos, 

indigitando não apenas os direitos tradicionais − civis e 

políticos −, senão também os direitos econômicos, sociais 

e culturais como o direito ao trabalho, ao descanso e ao 
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lazer, à saúde, à educação, à habitação, à participação na 

vida cultural e à proteção especial da maternidade e à 

infância, direitos que consabidamente se agregam aos civis 

e políticos e os completam, uma vez que as duas 

categorias são interdependentes e indivisíveis. A 

dicotomia entre esses direitos, aliás, foi superada 

ulteriormente pela Declaração de Viena 

Exuberante em sua dicção, a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem afirma que todos nascemos livres 

e iguais em dignidade e direitos; que todos temos direito à 

vida, à liberdade e à segurança; que ninguém deve ser 

submetido à tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante; e que todo homem tem direito a ser, em todos 

os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei e 

merece assim seu amparo. É certo que, a partir dela, deu-

se início à edificação de um novo ramo do direito (hoje 

reconhecidamente autônomo da ciência jurídica): o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos (International Human 

Rights Law), iniciado timidamente após a 1ª Guerra 

Mundial, mas consolidado com o fim da 2ª Guerra e tudo 

o que ela representou de cruel, de terrível para a 

humanidade (em particular os horrores do nazismo, a 

barbárie dos campos de concentração), num processo de 

universalização dos direitos humanos que se materializou, 

em ponto grande, com a elaboração de tratados, 

convênios, pactos etc., de amplitude regional e global. É a 

fase legislativa desse direito de proteção que vem a ser o 

direito internacional dos direitos humanos, cristalizado nos 

documentos que compõem a Carta Internacional de 

Direitos Humanos da ONU. 
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Sublinhe-se que, após a proclamação em Paris da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, foram 

gradualmente surgindo os sistemas europeu, 

interamericano e africano de proteção dos direitos 

humanos1, que se somaram aos sistemas nacionais de 

proteção, aos denominados direitos internos.  

Flávia Piovesan, procuradora do estado de São Paulo, 

Professora da Pontifícia Universidade Católica de São 

                                              
1 O Sistema de Proteção Europeu: Um dos mais antigos e evoluídos sistemas regionais, o sistema europeu de 
proteção dos direitos humanos, está fundamentado no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, com sede 
em Estrasburgo, França, também chamado Tribunal de Estrasburgo ou Corte Europeia de Direitos 
Humanos, órgão judicial com função consultiva e contenciosa ao qual se encaminham denúncias de 
violações dos direitos humanos previstos no Convênio Europeu de Direitos Humanos e nos Protocolos 1, 
4, 6 e 7, ratificados por alguns Estados. Até o ano de 1998 eram dois os órgãos que compunham o 
sistema (o Tribunal e a Comissão Europeia de Direitos Humanos), porém o Protocolo n. 11, do Convênio 
Europeu de Direitos Humanos, suprimiu a Comissão como filtro das demandas, que passaram a ser 
diretamente apresentadas ao Tribunal. Este tem seu presidente, dois vice-presidentes e dois presidentes 
de seção com mandato de três anos. Em cada uma das quatro seções se formam, por um ciclo de doze 
meses, comitês de três juízes, encarregados de filtrar as denúncias. Há salas de sete membros dentro de 
cada seção que funcionam de modo rotativo e a Grande Sala, composta de dezessete juízes, por um 
período de três anos. 

 O Sistema de Proteção Africano: A mais nova Corte regional, a Corte Africana de Direitos Humanos e dos 
Povos, começou a se tornar realidade. Ela se soma à Comissão Africana de Direitos Humanos e dos 
Povos, criada em 1987, um ano depois da entrada em vigor da Carta Africana (Banjul, Gâmbia). Seu 
Protocolo, adotado em 1998, está em vigência desde 25 de janeiro de 2004. Dois anos depois seus 11 juízes 
foram eleitos. Faltam-lhe a adoção do Regulamento e a definição de sua sede permanente (até agora 
compartilha a sede com a Comissão em Gâmbia). Tem-se notícia de que a Assembleia de Chefes de 
Estado e de Governo da União Africana aprovou uma Resolução que estabeleceu a fusão da Corte 
Africana de Direitos Humanos e dos Povos e a Corte Africana de Justiça. 

 O Sistema de Proteção Interamericano: O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos se 
compõe, ex vi do art. 33 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (em vigência desde 18 de 
julho de 1978), de dois órgãos: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (com sede em 

Washington) e a Corte Interamericana de Direitos Humanos (com sede em San José, Costa Rica).  A 
Comissão Interamericana de Direitos Humano:  Órgão da OEA, criado em 1959, está integrado por sete 
membros, expertos de reconhecida autoridade moral e versados em direitos humanos, eleitos pela 
Assembleia Geral da OEA a partir de uma lista de candidatos propostos pelos governos dos Estados 
membros. Os comissionados, que não são representantes dos Estados nem dos governos, têm um 

mandato de quatro anos, prorrogável por uma única vez. A Corte Interamericana de Direitos Humanos: 
Órgão jurisdicional do sistema interamericano de proteção, criado em 1969, está integrado por sete 
juízes naturais de Estados membros da OEA (eleitos, segundo o art. 52 da Convenção Americana: a título 
pessoal entre juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida autoridade em matéria de direitos 
humanos, que reúnam as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais 
conforme a lei do país do qual sejam nacionais ou do Estado que os proponha como candidatos). (Texto 
colhido, com ajustes, do livro Execução Penal na América Latina à Luz dos Direitos Humanos: Viagem 
pelos Caminhos da Dor, Paraná: Editora Juruá, 2020, pp. 364-367) 
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Paulo e Secretária Nacional de Direitos Humanos (no 

governo interino de Michel Temer), deixa claro, em 

diversos textos, que vislumbra, nessa progressiva 

internacionalização dos direitos humanos, o desenhar de 

uma cidadania universal, da qual emanariam direitos e 

garantias internacionalmente assegurados.  

Com efeito, cidadãos do mundo, sujeitos de direito 

internacional: é o que somos e seremos sempre, na 

dimensão de nossa condição humana. 

Tem sido, aliás, um longo caminho, uma trajetória de 

avanços e retrocessos, de passos ora lentos, ora rápidos, a 

partir do direito internacional clássico (que via o Estado 

como único sujeito de direito internacional) até o direito 

internacional dos direitos humanos.  Hoje, os sistemas 

global e regional de proteção dos direitos humanos estão 

cada vez mais fortalecidos, fazendo toda a diferença na 

afirmação e proteção desses direitos.  

 

Entre os instrumentos de proteção dos direitos 

humanos, criados a partir do surgimento da Organização 

das Nações Unidas (ONU), além da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, cumpre citar: a Convenção 

Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial (1965), o Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos (1966), o Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), o 

Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional de Direitos 

Civis e Políticos (1966), a Convenção sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 
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(1979), a Convenção Internacional contra a Tortura e 

Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes (1984), o Segundo Protocolo Facultativo ao 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos Destinado 

a Abolir a Pena de Morte (1989) e a Convenção sobre os 

Direitos da Criança (1989). 

 

De um dos instrumentos aludidos nos ocuparemos 

neste texto: o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos (PIDCP), centrando-nos em seu artigo 9º (3), que 

concorreu para a criação e o desenvolvimento de uma 

importante ferramenta de contenção do Estado Penal 

(limitação do ius puniendi) e de humanização do processo 

penal, o que implica uma boa dose de prevenção do crime 

(secundária e terciária) e o desafogo das prisões: a 

audiência de custódia. 

 

2. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 

    

 Aprovado em 16 de dezembro de 1966 pela XXI 

Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, com 

entrada em vigor aos 23 de março de 1976, o Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos, compõe, junto 

com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (ambos foram ratificados pelo Brasil 

em 1992) e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

a já mencionada Carta Internacional dos Direitos 

Humanos. 
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 Dividido em seis partes com 53 artigos, tem-se na 

terceira parte (a mais extensa) o elenco dos direitos 

apelidados de primeira geração2, entre os quais se citam o 

direito à vida; a proibição da tortura; o direito à liberdade 

e à segurança; a vedação da prisão arbitrária; e o direito a 

tratamento digno e humano. A seguir, reproduzo alguns de 

seus artigos: 

 

6.1. . O direito à vida é inerente à pessoa 

humana. Esse direito deverá ser protegido pela 

lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado 

de sua vida. 

 

7. Ninguém poderá ser submetido à tortura, nem 

a penas ou tratamento cruéis, desumanos ou 

degradantes... 

9. 1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à 

segurança pessoais. Ninguém poderá ser preso 

ou encarcerado arbitrariamente. Ninguém poderá 

                                              
2 Uma nomenclatura que julgamos inadequada, tal como explicitado na apresentação da revista n. 14 do 
Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, firmada por mim e pelo Prof. Dr. Antônio Augusto Cançado 
Trindade, Juiz da Corte Internacional de Justiça: Há que destacar, em primeiro plano, a 
interdependência e indivisibilidade dos direitos humanos (civis, políticos, econômicos, sociais e 
culturais). Ao propugnar por uma visão necessariamente integral de todos os direitos humanos, o IBDH 
adverte para a impossibilidade de buscar a realização de uma categoria de direitos em detrimento de 
outras. Quando se vislumbra o caso brasileiro, dita concepção se impõe com maior vigor, porquanto 
desde seus primórdios de sociedade predatória até o acentuar da crise social agravada nos anos mais 
recentes, nossa história tem sido até a atualidade marcada pela exclusão, para largas faixas 
populacionais, seja dos direitos civis e políticos, em distintos movimentos, seja dos direitos econômicos, 
sociais e culturais. A concepção integral de todos os direitos humanos se faz presente também na 
dimensão temporal, descartando fantasias indemonstráveis como a das “gerações de direitos”, que têm 
prestado um desserviço à evolução da matéria, ao projetar uma visão fragmentada ou atomizada no 
tempo dos direitos protegidos. Todos os direitos para todos é o único caminho seguro. Não há como 
postergar para um amanhã indefinido a realização de determinados direitos humanos. 
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ser privado de liberdade, salvo pelos motivos 

previstos em lei e em conformidade com os 

procedimentos nela estabelecidos. 

9.2. Qualquer pessoa, ao ser presa, deverá ser 

informada das razões da prisão e notificada, sem 

demora, das acusações formuladas contra ela. 

9.3. 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. 

9.4. 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 legalidade de seu encarceramento 

e ordene. 

10. 1. Toda pessoa privada de sua liberdade 

deverá ser tratada com humanidade e respeito à 

dignidade inerente à pessoa humana. 
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10.2.a. As pessoas processadas deverão ser 

separadas, salvo em circunstâncias excepcionais, 

das pessoas condenadas e receber tratamento 

distinto, condizente com sua condição de pessoa 

não-condenada. 

10.2.b. As pessoas processadas, jovens, deverão 

ser separadas das adultas e julgadas o mais 

rápido possível. 

10.3. O regime penitenciário consistirá num 

tratamento cujo objetivo principal seja a reforma 

e a reabilitação normal dos prisioneiros. Os 

delinquentes juvenis deverão ser separados dos 

adultos e receber tratamento condizente com sua 

idade e condição jurídica. 

Deixo de consignar outros direitos porque não 

relacionados com a temática que nos ocupa, registrando, 

porém, que, conforme o artigo 2.1., os Estados Partes do 

Pacto se comprometem a respeitar e garantir a todos os 

indivíduos que se achem em seu território e estejam 

sujeitos à sua jurisdição os direitos nele reconhecidos, sem 

discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, 

língua, religião, opinião política ou de outra natureza, 

origem nacional ou social, situação econômica, 

nascimento ou qualquer outra condição. 
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3. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o 

quadro perverso do sistema penitenciário 

  Regresso ao final do mês de outubro de 2005 quando, 

integrando a delegação brasileira, de caráter 

interministerial, participei da exposição e defesa, por parte 

do Governo Federal, do 2º Relatório do Brasil acerca do 

cumprimento do Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos, ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, em 

Genebra, Suíça (responsável pelo monitoramento da 

aplicação do Pacto). Cogitava-se da observância do 

disposto no art. 40, consoante o qual os Estados Partes se 

comprometem a apresentar relatórios sobre as disposições 

que hajam adotado e que deem efeito aos direitos 

reconhecidos no Pacto e sobre o progresso que hajam 

logrado no concernente ao gozo desses direitos: a) no 

prazo de um ano a contar da data de entrada em vigor do 

Pacto, com respeito aos Estados-partes interessados; b) 

sucessivamente, cada vez que o Comitê venha a pedi-lo. 

Tais relatórios indicam os fatores e as dificuldades, se os 

houver, que afetem sua aplicação. 

Na obra já citada, relato que, no Palais Wilson, tive 

de responder oralmente a perguntas acerca de três itens: 

a) o plano de ação brasileiro relativo às condições 

prisionais inadequadas e à capacidade populacional 

insuficiente, assim como os critérios utilizados na dotação 

de recursos para os estabelecimentos penais estaduais 

(perguntava-se em que medida a capacidade e as 

condições desses estabelecimentos melhoraram e se pedia 

para que comentássemos sobre o projeto de estabelecer 
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diretrizes para a administração das prisões em consonância 

com o Pacto);  

 

b) as medidas tomadas para simplificar e acelerar os 

procedimentos de liberação de prisioneiros e de 

compensação pelo confinamento prolongado arbitrário, 

aclarando as razões desse “extraordinário” fenômeno;  

c) a disponibilidade e a eficácia dos mecanismos de 

queixa relativamente a abusos sistemáticos cometidos 

contra os direitos humanos dos habitantes das prisões, 

cadeias públicas e outras formas de custódia.3 

   Percebeu-se, então, de forma manifesta, que a 

preocupação subjacente e prioritária dos membros do 

Comitê era o grande número de presos à espera de 

julgamento (em alguns casos alcançando níveis 

alarmantes), os quais habitam as prisões dos Estados-

Membros das Nações Unidas, o que colabora 

desmedidamente para aviltar as condições dos centros de 

reclusão, em sua grande maioria precários e 

superpovoados, cenários de abandono, arbitrariedades, 

violência, torturas, num cabal desprezo à dignidade dos 

cativos e ao arrepio do que preconiza o Pacto. 

       A par das críticas feitas ao modelo decadente do 

sistema penitenciário brasileiro, prevaleceu o interesse de 

perseguir respostas para o enfrentamento de suas mazelas, 

de suas fragilidades, dos abusos nela cometidos, da tortura 

que persiste intramuros (sete anos depois, o Subcomitê de 

                                              
3 Execução Penal na América Latina à Luz dos Direitos Humanos: Viagem pelos Caminhos da Dor. Paraná: 
Editora Juruá, 2010, p. 113.  
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Prevenção da Tortura e outros Tratamentos Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes das Nações Unidas registrava 

ter recebido “relatos repetidos e consistentes de torturas e 

maus-tratos em São Paulo e outras unidades federativas), 

acenando-se para um vasto leque de opções que abrangem 

não apenas a provisão de meios financeiros necessários à 

otimização dos equipamentos e dos serviços e, por 

consequência, o aprimoramento da administração 

prisional, senão também o estimo às iniciativas e às boas 

práticas que permitam, v.g., humanizar o cárcere,  

diminuir o período de clausura e liberar aqueles que 

permanecem em seu interior além do tempo fixado na 

sentença, uma absurdidade que é mais frequente do que se 

imagina e foi enfatizada em Genebra. 

4. A Audiência de custódia 

 De acordo com cifras exibidas pelo Instituto Latino-

americano das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e 

Tratamento do Delinquente (ILANUD), fundado em 1975 e 

ligado ao Conselho Econômico e Social da ONU, com sede 

em San José, Costa Rica, mais de 70% dos presos, em um 

número expressivo de países da América Latina, são 

provisórios, o que confirma a utilização abusiva do 

aprisionamento, uma excrescência que nos incumbe erradicar 

a todo custo.  

 Muitas têm sido as medidas adotadas, em diferentes 

países, para intentar reduzir o número de presos provisórios: 

a despenalização dos delitos menores, é dizer, de menor 

gravidade; a ampliação da liberdade condicional, a liberdade 

vigilada, a liberdade antecipada e a prisão doméstica (em 
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certos lugares, o emprego proporcional e equilibrado dos 

regimes semiaberto e aberto); o uso efetivo das sanções 

alternativas à pena privativa de liberdade, especialmente 

para certos grupos de sancionados (algo que, para muitos, 

deve ser feito com extremo cuidado, a fim de evitar a 

expansão da rede de controle que fortaleceria o caminho 

para a onipresença de um Estado policial); o monitoramento 

eletrônico a distância como instrumento de controle e 

alternativa à prisão4; a promoção de mecanismos de 

conciliação, de mediação, de justiça restaurativa5 com 

reparação às vítimas; a remição da pena pelo trabalho, pela 

educação e pela leitura; a ampliação do quadro de 

defensores públicos que permitam, com o apoio dos juízes 

de execução, assegurar o direito dos presos a seus benefícios 
                                              
4 Importante ter em conta: O substancial é a convicção que se sedimenta paulatinamente não apenas do 
estrepitoso fiasco e da consequente residualidade da privação de liberdade, o mais pesado elo de uma 
cadeia de punições que se perpetuam no tempo, mas também de que o monitoramento eletrônico não pode 
ser superficialmente categorizado como bom ou mau; é em seu emprego positivo ou negativo onde reside a 
resposta. Como diz Concepción Arenal, penitenciarista espanhola, inspetora de prisões femininas, um de 
cujos lemas era: “Odeie o delito e se compadeça do delinquente”: “Não há que acusar as boas teorias das 
más práticas.” (BARROS LEAL, César. Vigilância Eletrônica à Distância: Instrumento de Controle e 
Alternativa à Prisão na América Latina. Paraná: Editora Juruá, p. 123) 
5 Leia-se: Ante o fiasco unanimemente reconhecido da pena privativa de liberdade (parafraseando Elías 
Neuman, ninguém pode cobrir com os dedos de uma mão os sóis desta evidência, visível como um escorpião 
num prato de leite), máxime em sua ilusória proposta de ressocialização, de reabilitação, além da inaptidão 
dos modelos hegemônicos e autoritários de controle e a notória incapacidade do direito penal convencional, 
de matiz repressivo, de vencer os desafios da criminalidade contemporânea (por isso o chamam “tigre de 
papel”) robustece-se cada vez mais, no processo penal e na execução da pena, a percepção de que se 
requer uma mudança significativa no paradigma da justiça criminal, com a adoção de novos conceitos, de 
estratégias mais eficazes e legítimas, entre as quais se incluem as formas ou vias alternas de punição e 
resolução de disputas (instâncias geralmente não judiciais, oficiosas, celebradas por autores como Eugenio 
Raúl Zaffaroni), em especial através de medidas construtivas, de consenso, como a conciliação e a 
mediação. Fazemos referência a uma prática de justiça muito diferente dos padrões ordinários da justiça 
penal, esta de corte nitidamente dissuasório, retributivo-punitivo, baseada no excesso de formalismos, na 
estrita legalidade, e uma relação traumática, adversarial, por vezes hostil (uma cerimônia de degradação, 
na linguagem de Garfinkel), marcada pelo distanciamento (um diálogo entre surdos), cujos atores principais 
são estatais – polícia, promotor de justiça e juiz – já que o delito é visto, num contexto bipolar 
(bidimensional), como uma desconformidade autor-Estado, id est, como uma ofensa contra o Estado (a 
presumida vítima, o principal lesado), pondo-se acento na ruptura das leis, na violação do bem jurídico 
tutelado e na culpa do agente, numa ótica retroativa, com ênfase no passado, “esquecendo-se que, em sua 
base, há geralmente um conflito humano, gerador de expectativas outras, bem distintas, além da mera 
pretensão punitiva estatal”5. E ignorando-se, ut retro, quase por completo a vítima, desprezada em sua 
identidade e humanidade, sem voz na resposta penal/estatal, convertida em estátua de pedra. (BARROS 
LEAL, César. Justiça Restaurativa: O Amanhecer de uma Era. Aplicação em Prisões e Centros de Internação 
de Adolescentes Infratores. Paraná: Editora Juruá, 2010, pp. 49-50). 
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de pré-liberdade; a determinação de que o número de 

encarcerados não ultrapasse a capacidade da unidade penal, 

consoante limite de vagas e taxas de ocupação, que devem 

ser de conhecimento público, de conformidade com as boas 

práticas e os princípios estabelecidos pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, assim como as 

recomendações das Regras de Mandela; e, por fim, a adoção 

excepcional da prisão preventiva, sendo bem-vinda a prática, 

exitosa em muitos países, da audiência de custódia. 

 Mas o que é a audiência de custódia? 

 Inspirada no Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos (assim como na Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica), a 

audiência de custódia tem por fim garantir o contato da 

pessoa presa com a autoridade judiciária 24 horas depois da 

prisão em flagrante, embora na prática, por múltiplas razões, 

dificilmente esse prazo seja cumprido. 

A audiência de custódia serve para que o juiz: analise a 

legalidade e a necessidade da prisão, bem como verifique 

eventuais maus-tratos ao preso (consta ser frequente este 

relato). No momento da audiência, com a presença do 

representante do Ministério Público e de um 

advogado/defensor público, o juiz poderá: relaxar a prisão 

em flagrante legal; decretar a prisão preventiva ou outra 

medida cautelar alternativa à prisão; manter solta a pessoa 

de quem se suspeita haver cometido determinado delito, 

caso não seja preciso aplicar uma medida cautelar. 

Diz o art. 9º (3) do Pacto Internacional de Direitos 

Civis e Políticos, de 1966: Qualquer pessoa presa ou 
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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 e a todos os atos do processo, se necessário for, 

para a execução da sentença.  

Este artigo do Pacto foi reproduzido pelo art. 7º (5) da 

Convenção sobre Direitos Humanos, ratificada pelo Brasil 

em 1992: Toda pessoa, 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 condicionada a garantias que assegurem o 

seu cumprimento em juízo. 

Importa citar também: a) o art. 306 do Código de 

Processo Penal (Decreto-lei n. 3.689 de 03 de outubro de 

1941): 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. § 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. § 2o No mesmo prazo, será entregue ao 
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preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela 

autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e 

os das testemunhas”; b)  o art. 310 do mesmo Código: Ao 

receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá 

fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 

2011) I - Relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei nº 

12.403, de 2011); II - Converter a prisão em flagrante em 

preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 

312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou 

insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou 

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

liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela Lei 

nº 12.403, de 2011). Parágrafo único: Se o juiz verificar, 

pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o 

fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do 

art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 

Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao 

acusado liberdade provisória, mediante termo de 

comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de 

revogação. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, que, 

aliás, não conseguiu mudar, como se esperava da reforma de 

2011, o paradigma da prisão como prima ratio).  

Ante o reconhecimento da insuficiência dos artigos 

apontados (na sistemática sob exame o juiz só tem contato 

com o cidadão preso na data de seu julgamento, o que pode 

verificar-se meses ou anos posteriormente à sua prisão), o 

projeto de lei (PLS 554/2011, de autoria do Senador Antonio 

Carlos Valadares6), ora tramitando no Congresso Nacional, 
                                              
6 Leia-se: "(...)"§ 1º No prazo máximo de vinte e quatro horas após a prisão em flagrante, o preso será 
conduzido à presença do juiz para ser ouvido, com vistas às medidas previstas no art. 310 e para que se 
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prevê, com o fim de alterar o Código de Processo Penal 

(compatibilizando-o com o Pacto e a Convenção), a 

obrigatoriedade da apresentação do preso ao juiz e a 

realização da audiência de custódia (corrigindo, assim, uma 

gravíssima lacuna no sistema cautelar em vigor), vinte e 

quatro horas depois da prisão em flagrante, com induvidosas 

vantagens, referidas pelos estudiosos, entre as quais impende 

repisar: a) afiança ao preso o direito de ser julgado em um 

prazo razoável; b) garante o direito de defesa e o 

contraditório; c) inibe e protege o indivíduo de maus-tratos e 

da tortura durante e depois da prisão; d) assegura o respeito 

às suas garantias individuais e à sua dignidade como ser 

humano, pedra angular do instituto. 

 Nesta mesma linha, o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), numa parceria com o Tribunal de Justiça de São 

Paulo e o Ministério da Justiça, deu início ao projeto 

Audiência de Custódia (recomendando sua implantação em 

todo o território nacional), com a finalidade de viabilizar 

com a máxima rapidez a apresentação a uma autoridade 

judiciária dos presos em flagrante. Da audiência participam 

também o representante do Ministério Público e um 

                                                                                                                                     
verifique se estão sendo respeitados seus direitos fundamentais, devendo a autoridade judicial tomar as 
medidas cabíveis para preservá-los e para apurar eventual violação. § 2º Na audiência de custódia de 
que trata o parágrafo 1º, o Juiz ouvirá o Ministério Público, que poderá, caso entenda necessária, 
requerer a prisão preventiva ou outra medida cautelar alternativa à prisão, em seguida ouvirá o preso e, 
após manifestação da defesa técnica, decidirá fundamentadamente, nos termos art. 310. § 3º A oitiva a 
que se refere parágrafo anterior será registrada em autos apartados, não poderá ser utilizada como 
meio de prova contra o depoente e versará, exclusivamente, sobre a legalidade e necessidade da prisão; 
a prevenção da ocorrência de tortura ou de maus-tratos; e os direitos assegurados ao preso e ao 
acusado. § 4º A apresentação do preso em juízo deverá ser acompanhada do auto de prisão em flagrante 
e da nota de culpa que lhe foi entregue, mediante recibo, assinada pela autoridade policial, com o 
motivo da prisão, o nome do condutor e os nomes das testemunhas. § 5º A oitiva do preso em juízo 
sempre se dará na presença de seu advogado, ou, se não o tiver ou não o indicar, na de Defensor 
Público, e na do membro do Ministério Público, que poderão inquirir o preso sobre os temas previstos no 
parágrafo 3º, bem como se manifestar previamente à decisão judicial de que trata o art. 310 deste 
Código.”  
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advogado/defensor público. O projeto prevê, por igual, uma 

estrutura diversificada que inclui a criação/estruturação de 

centrais de alternativas penais; centrais de vigilância 

eletrônica; centrais de serviços e assistência social; e 

câmaras de mediação penal, incumbidas de apresentar à 

autoridade judiciária opções ao aprisionamento provisório. 

 Mediante a Resolução n. 213, de 15.12.2015, o CNJ 

havia disposto sobre a apresentação de toda pessoa presa à 

autoridade judicial no prazo de vinte e quatro horas. Eis o 

preâmbulo que transcrevemos por sua riqueza e abrangência:  

CONSIDERANDO o art. 9º, item 3, do Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos das 

Nações Unidas, bem como o art. 7º, item 5, da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

(Pacto de São José da Costa Rica); 

CONSIDERANDO a decisão nos autos da 

Arguição de descumprimento de Preceito 

Fundamental 347 do Supremo Tribunal Federal, 

consignando a obrigatoriedade da apresentação da 

pessoa presa à autoridade judicial competente; 

CONSIDERANDO o que dispõe a letra "a" do 

inciso I do art. 96 da Constituição Federal, que 

defere aos tribunais a possibilidade de tratarem da 

competência e do funcionamento dos seus serviços 

e órgãos jurisdicionais e administrativos; 

CONSIDERANDO a decisão prolatada na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade 5240 do Supremo 

Tribunal Federal, declarando a constitucionalidade 

da disciplina pelos Tribunais da apresentação da 
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pessoa presa à autoridade judicial competente; 

CONSIDERANDO o relatório produzido pelo 

Subcomitê de Prevenção à Tortura da ONU 

(CAT/OP/BRA/R.1, 2011), pelo Grupo de 

Trabalho sobre Detenção Arbitrária da ONU 

(A/HRC/27/48/Add.3, 2014) e o relatório sobre o 

uso da prisão provisória nas Américas da 

Organização dos Estados  Americanos; 

CONSIDERANDO o diagnóstico de pessoas 

presas apresentado pelo CNJ e o INFOPEN do 

Departamento Penitenciário Nacional do 

Ministério da Justiça (DEPEN/MJ), publicados, 

respectivamente, nos anos de 2014 e 2015, 

revelando o contingente desproporcional de 

pessoas presas provisoriamente; 

CONSIDERANDO que a prisão, conforme 

previsão constitucional (CF, art. 5º, LXV, LXVI), 

é medida extrema que se aplica somente nos casos 

expressos em lei e quando a hipótese não 

comportar nenhuma das medidas cautelares 

alternativas; CONSIDERANDO que as inovações 

introduzidas no Código de Processo Penal pela Lei 

12.403, de 4 de maio de 2011, impuseram ao juiz a 

obrigação de converter em prisão preventiva a 

prisão em flagrante delito, somente quando 

apurada a impossibilidade de relaxamento ou 

concessão de liberdade provisória, com ou sem 

medida cautelar diversa da prisão; 

CONSIDERANDO que a condução imediata da 

pessoa presa à autoridade judicial é o meio mais 
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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 no 

art. 5.2 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos e no art. 2.1 da Convenção Contra a 

Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes; CONSIDERANDO o 

disposto na Recomendação CNJ 49 de 1º de abril 

de 2014; CONSIDERANDO a decisão plenária 

tomada no julgamento do Ato Normativo 

0005913-65.2015.2.00.0000, na 223ª Sessão 

Ordinária, realizada em 15 de dezembro de 2015. 

O art. 1º da Resolução é categórico ao determinar que 

toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da 

motivação ou natureza do ato, seja de modo obrigatório, em 

até 24 horas da comunicação do flagrante, apresentada à 

autoridade judicial competente, e ouvida acerca das 

circunstâncias em que se deu sua prisão ou apreensão. Não 

nos deteremos na análise dos dezesseis artigos subsequentes 

(porque ultrapassaria o propósito deste artigo), mas 

chamamos a atenção do leitor para o Protocolo I (documento 

que tem por fim apresentar orientações e diretrizes sobre a 

aplicação e o acompanhamento de medidas cautelares 

diversas da prisão para aqueles apresentados nas audiências 

de custódia, contendo: os fundamentos legais e a finalidade 

das medidas cautelares diversas da prisão; as diretrizes para 

a aplicação e o acompanhamento das medidas cautelares 

diferentes da prisão; os procedimentos para 

acompanhamento das medidas cautelares e inclusão social) e 



 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

o Protocolo II (documento que, por sua vez, visa a  orientar 

tribunais e magistrados sobre procedimentos para denúncias 

de tortura e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, 

onde se consignam: a definição da tortura; as condições 

adequadas para a oitiva do custodiado na audiência; os 

procedimentos para coleta do depoimento da vítima de 

tortura; os procedimentos concernentes à coleta de 

informações sobre práticas de tortura durante a oitiva da 

pessoa custodiada; um questionário para auxiliar na 

identificação e registro da tortura durante oitiva da vítima; e 

as providências em caso de apuração de indícios de tortura e 

outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. 

No estado do Ceará (sou cearense, o que explica a 

referência pontual), o Tribunal de Justiça instituiu, através 

da Resolução n. 14/2015 do Órgão Especial, ad referendum 

do Tribunal Pleno, obrigatoriedade da efetivação de 

audiência de custódia, presidida por autoridade judiciária 

competente, para apresentação da pessoa presa em flagrante 

delito. Reproduzo a seguir alguns de seus artigos: 

Art. 1º. Fica instituída, no âmbito da jurisdição da 

Comarca de Fortaleza, a obrigatoriedade da 

realização de audiência de custódia, para fins de 

apresentação à autoridade judiciária competente, 

assim definida nos termos do art. 7º, desta 

Resolução, de todas as pessoas presas em flagrante 

delito. Art. 2º. A autoridade policial remeterá ao 

Juízo competente para a realização de audiências 

de custódia, em até 24 (vinte e quatro) horas após 

a prisão, o respectivo auto de prisão em flagrante, 
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para o fim de atender à comunicação de que trata o 

art. 306, § 1º, do Código de Processo Penal. § 1º. 

Protocolizado na Secretaria do Juízo, esta 

certificará se o auto está devidamente instruído 

com nota de culpa e exame de corpo de delito da 

pessoa presa, remetendo-o, em seguida, mediante 

despacho do juiz, à Central Integrada de Apoio à 

Área Criminal (CIAAC) para fins de pesquisa 

quanto aos antecedentes criminais e eventuais 

restrições à liberdade do flagranteado. § 2º. Antes 

de determinar a remessa do auto à CIAAC, o juiz 

poderá avaliar, à vista dos elementos presentes, se 

o caso comporta, desde logo, o relaxamento da 

prisão ilegal ou a concessão da liberdade, 

independentemente da apresentação do preso. § 3º.  

Devolvido o auto com as informações coletadas 

pela CIAAC, o que deverá ocorrer com a máxima 

brevidade possível, a 6pessoa detida será 

requisitada à autoridade policial para a realização 

da audiência de custódia e os autos de prisão 

aguardarão em Secretaria a realização da 

respectiva audiência. § 4º. Nas hipóteses em que a 

prisão em flagrante for comunicada durante finais 

de semana, feriados ou outros períodos em que 

funcione o regime de plantão, observar-se-á o 

previsto no art. 8º, inciso III, desta Resolução. Art. 

3º. Comparecendo o flagranteado, o juiz procederá 

a sua pronta oitiva, certificando-se, porém, que a 

ele tenha sido dada a oportunidade de, antes da 

audiência, ter contato prévio e razoável com 
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defensor constituído, acaso assim tenha figurado 

por ocasião da lavratura do auto de prisão ou até o 

momento da abertura da audiência, ou, do 

contrário, com Defensor Público.  

 

A primeira audiência de custódia no Ceará foi levada a 

efeito em 2016 pela Vara Única de Audiências de Custódia 

de Fortaleza. Tratava-se de um crime de receptação e a 

apresentação ocorreu apenas quatro dias depois da detenção. 

O preso, posto que tinha bons antecedentes, emprego e 

residência fixa, ganhou liberdade provisória. A experiência 

do Ceará foi objeto de debate no XXII Fórum Nacional de 

Direito Penitenciário: Audiência de Custódia, ocorrido de 20 

a 21 de junho de 2016 pelo Centro de Estudos e 

Treinamento da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, em 

associação com o Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária, órgão do Ministério da Justiça. 

Nos dias subsequentes, de 22 a 24 de junho, o Conselho 

Nacional de Justiça levou a cabo, na sala de sessões da 

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o 2º 

Seminário sobre Tortura e Violência no Sistema Prisional e 

no Sistema de Cumprimento de Medidas Socioeducativas – 

Atuação do Poder Judiciário no Enfrentamento à Tortura, 

com o objetivo de “fortalecer a atuação e o engajamento dos 

juízes na prevenção, identificação e combate à tortura, em 

especial quando detectadas em audiências de custódia”. No 

evento se promoveram oficinas para treinamento dos juízes, 

assim como para intercâmbio de experiências dos diferentes 

tribunais das 27 unidades federativas. Informou-se, então 

que o CNJ registrou cerca de 2,7 mil denúncias de maus-
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tratos e torturas (excessos e abusos policiais) contra pessoas 

autuadas em flagrante em todo o país. 

A ideia fundamental que preside a audiência de custódia 

é garantir a celeridade, prevista no Pacto e na Convenção, 

permitindo-se, tal como foi dito antes, examinar a prisão sob 

diferentes perspectivas (ocorrência de maus-tratos e tortura, 

legalidade, necessidade e adequação da permanência da 

prisão ou concessão eventual da liberdade), impondo-se ou 

não medidas cautelares. É sempre recomendável, neste 

contexto, excluir o ingresso de alguém por um tempo 

indeterminado no sistema penitenciário. Afinal, estar-se-á 

também desafogando as prisões, o que por si só é um mérito 

insofismável num país com mais de 600.000 reclusos, atrás 

apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia nas cifras 

globais de encarceramento7, com déficit de vagas superior a 

230 mil). Mas não só sobre redução do superpovoamento 

carcerário aqui se versa; o relevante é igualmente impedir 

que o indivíduo se submeta a toda sorte de influências 

negativas (prisionização) em espaços saturados onde tudo se 

potencializa, onde tudo se exacerba como, por exemplo, a 

falta de assistência material e jurídica, a minguada oferta de 

trabalho, os conflitos interpessoais, a violência (física, moral 

e sexual), o tráfico de drogas e a corrupção.  

          Entrevistado sobre o projeto, o Ministro Ricardo 

Lewandowski, Presidente do Supremo Tribunal Federal e do 

Conselho Nacional de Justiça, consciente da mudança de 

cultura provocada pela audiência de custódia, a qualifica 

                                              
7 A população carcerária do Brasil se converte na 3ª maior do mundo caso se considerem as pessoas que 
estão em prisão domiciliar. 
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como um “salto civilizatório” e aduziu: “Nós estamos, com 

esse passo, não apenas dando efetividade a um princípio 

importantíssimo, que é o da dignidade da pessoa humana, 

mas também cumprindo uma obrigação que o país assumiu 

ao assinar tratados internacionais” (entrevista publicada na 

Internet). O Ministro Luiz Fux, relator da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 5240, proposta pela Associação dos 

Delegados de Polícia do Brasil contra o CNJ (que o STF   

em boa hora julgou improcedente), afirmara em seu voto 

que as audiências de custódia demonstram ser eficientes na 

medida em que impedem prisões ilegais e desnecessárias. 

Em numerosos países pertencentes à Organização dos 

Estados Americanos (OEA), têm-se tomado providências 

congêneres, de apresentação rápida em juízo: México (os 

suspeitos devem ser conduzidos a um juiz no prazo de 48 

horas ou serem libertados), Colômbia (o prazo é de 36 

horas), Chile (o prazo é de 12 horas para encaminhamento a 

um promotor, cabendo-lhe, por sua parte, conduzir a um juiz 

no prazo de 24 horas) e Argentina (o prazo vem a ser de 6 

horas). Os nomes variam: audiência de flagrante, audiência 

de controle de detenção etc., mas a essência é a mesma e o 

mérito compartilhado pela maior parte das 35 nações que 

integram a Organização dos Estados Americanos (OEA). 

Considerações finais 

Para o já mencionado Comitê de Direitos Humanos da 

ONU, o lapso temporal entre a prisão de um acusado e seu 

comparecimento perante uma autoridade judiciária não deve 

ser largo, ou seja, o prazo há de ser razoável, nos termos do 
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art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal: No âmbito 

judicial e administrativo, são garantidos a todos a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade 

de sua tramitação. 

Muitos se opõem à audiência de custódia, alegando ser 

um mero recurso para diminuir os índices da população 

prisional e assinalando que os juízes correm o risco de 

procederem a julgamentos apressados, sem terem muitas 

vezes à sua disposição elementos bastantes para uma decisão 

isenta de erros (à maneira de exemplo: a possibilidade de 

ausência de uma ficha criminal atualizada, que informe, de 

modo idôneo, a eventual existência de processos em outros 

estados). É evidente que isso ocorre; nada é perfeito. Mas, 

diga-se com realce, é notório o êxito dessa iniciativa que se 

desenvolve atualmente, com a garantia do contraditório e da 

ampla defesa, e que deverá resultar numa diminuição 

gradual e significativa do número de presos provisórios; e 

isso, em definitivo, terá, sem qualquer nesga de dúvida, uma 

fabulosa repercussão no sistema presidial, devendo ser 

aclamado com a ênfase que se exige na celebração das boas 

práticas. 

Fazendo minha profissão de fé, com a ênfase 

determinada por minhas convicções, vejo a audiência de 

custódia não como uma panaceia (alguns incorrem neste 

equívoco), senão como uma resposta vigorosa, entre outras, 

para superar os impasses de uma área intensamente afetada 

pela negligência, pelo desmazelo com que sempre foi tratada 

por quem deveria, ao revés, assumir a tarefa e a 

responsabilidade de operar mudanças.   
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 Os que batalham para que a audiência de custódia se 

firme em nosso país, expurgando eventuais imperfeições 

(até porque estamos engatinhando em sua aplicação prática e 

um longo caminho se descortina, de contínua 

aprendizagem), apostam num tempo a médio e/ou longo 

prazo, em que os presos provisórios constituam uma mínima 

parcela da população intramuros. Lograr este objetivo é um 

grande passo para o enfrentamento de outras mazelas 

presentes neste universo, permitindo-nos sonhar com uma 

execução penal digna, respeitosa dos direitos humanos da 

massa de encarcerados.   

Arremato, banhado de otimismo, com a reflexão de 

Eduardo Galeano, o excepcional escritor e jornalista 

uruguaio, autor de “As Veias Abertas da América Latina”, 

preso pela ditadura militar nos anos 70 e exilado na Espanha 

até 1985, tendo falecido em abril de 2015: “A utopia está lá 

no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois 

passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. 

Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve 

a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de 

caminhar!” 

  

   

 

 

 


