
  

As audiências de custódia foram implementadas no Brasil de 

forma tardia, muito tempo após a ratificação da Convenção Interamericana 

de Direitos Humanos1, que a prevê de forma expressa e cogente. Tal 

Convenção, por tratar especificamente de normas atinentes aos Direitos 

Humanos, consoante entendimento já pacificado sobre o tema, possui 

aplicabilidade imediata, assumindo no sistema hierárquico normativo vigente 

o caráter constitucional. 

No entanto, a implantação das audiências foi permeada por 

inúmeras resistências no campo jurídico, ainda que em outros países a 

apresentação do preso à autoridade judicial já ocorresse há longa data, 

transparecendo que de fato o Brasil, mais uma vez, se dirigia na contra mão 

da história e dos rumos atuais do direito material e processual. 

Para pacificação da questão foram necessários o ajuizamento de 

duas ações no Supremo Tribunal Federal, a primeira ( ADIN) ajuizada pela 

Associação dos Delegados de Polícia do Brasil contra o Provimento 

Conjunto n.03/15 oriundo da Presidência  e Corregedoria Geral do TJSP, e 

a segunda (ADPF) movida pelo PSOL contra as condições desumanas das 

prisões nacionais. Embora os pedidos das ações fossem diversos, na causa 

de pedir de ambas resvalava-se no tema relativo às audiências de custódia. 

A Suprema Corte posicionou-se pela constitucionalidade na 

regulamentação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de norma 

existente em tratado internacional provido de aplicabilidade imediata, bem 

com determinou ao julgar a ADPF movida que todos os Estados e Distrito 

Federal regulamentassem e implantassem as audiências de custódia, fixando-

se o prazo de 90 dias para tanto. O CNJ também aprovou resolução de 

abrangência nacional no mesmo sentido. 

Parece-nos surpreendente que em nível nacional tenha sido 

necessário enfrentar tantas resistências ao cumprimento escorreito de um 

tratado de Direitos Humanos, com força de norma constitucional, enquanto 

ao redor do mundo tais audiências já eram uma realidade vivenciada pela 
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comunidade jurídica há anos. A maioria dos contestadores do instituto 

invocavam o artigo 306 do Código de Processo Penal, que não previa a 

necessidade de apresentação pessoal do preso à autoridade judicial, e com 

raciocínio simplista argumentavam que se a lei processual não exigia tal 

proceder, não poderia um Provimento Conjunto oriundo do Tribunal de 

Justiça ter força de lei, e determinar de forma cogente tal diretriz. 

Ocorre que a exigência de apresentação do preso à autoridade 

judicial para analisar a prisão em flagrante tem respaldo imediato em tratado 

internacional, do qual o Brasil é signatário, com aplicabilidade imediata.  

Negar vigência ao acordo, como há anos se procedeu, significa afronta às 

normas mais altas da nação, e tal nos parece inconcebível em um Estado 

Democrático de Direito. 

Superada a celeuma acerca da absoluta legalidade da audiência 

de custódia, passaremos a abordar acerca de sua regulamentação e realização 

no direito comparado, especificamente na Alemanha, Portugal e França. 

A temática referente às audiências de custódia tem origem 

constitucional na Alemanha, sendo regulada no capítulo referente às 

privações de liberdade, nos artigos 104 e seguintes da Grundgesetz ( Lei 

Fundamental) nos idos de 1949. Já em 1950 o Código de Processo Penal 

alemão2 reuniu diversos dispositivos regulamentando com grande 

detalhamento as questões referentes às prisões em flagrante e procedimentos 

dela derivados. 

A Lei Fundamental Alemã dispõe que toda pessoa presa deve 

ser conduzida, até o final do dia seguinte à sua prisão, à presença de um juiz, 

que deverá informar ao preso as razões de sua detenção, e posteriormente 

analisar sua regularidade. Há menção de que será dada oportunidade ao 

detido de arguir objeções à prisão, e que a decisão judicial deve ser 

fundamentada, seja ela de manutenção ou liberação.  

Há expressa regulamentação no sentido de que o preso detido 

em razão de cumprimento de mandado de prisão também deve ser 

conduzido à presença de uma autoridade judicial, destoando-se neste ponto 

dos nossos regramentos acerca da matéria, que não abrange as prisões 

oriundas de mandados judiciais expedidos. Por sua vez, o Código de 
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Processo Penal Alemão dispõe no parágrafo 115, também disciplinando o 

tema, que o primeiro interrogatório do autuado será realizado 

necessariamente pelo magistrado, no momento da sua apresentação pessoal 

em audiência de custódia, o que representa um aprofundamento funcional 

do ato processual, se comparado com nosso modelo vigente. 

   Para tal interrogatório inaugural é necessária a presença 

do representante do Ministério Público e também do Defensor, e ostenta 

um valor probatório mais relevante que eventuais arguições ocorridas na fase 

policial ou perante o membro do Ministério Público. 

   A dinâmica da realização da audiência de custódia na 

Alemanha é similar a nossa, porém ao abranger o interrogatório judicial e a 

consequente possibilidade de se adentrar ao mérito da causa, há um maior 

aproveitamento do ato processual, para além da mera apreciação da 

regularidade da prisão cautelar. 

   Ao estabelecer o primeiro interrogatório já na audiência 

em questão, e ao conferir a este ato um valor probatório mais elevado do 

que as demais inquirições ocorridas no trâmite do feito, há um inegável 

aprofundamento da atividade judicial e também de todos os operadores do 

Direito que compõem necessariamente o ato processual em exame.  

                             De certa forma, aproveita-se a presença do preso para 

analisar não somente a regularidade da prisão, mas também para questioná-

lo especificamente sobre os fatos a ele atribuídos, e posteriormente haverá 

decisão judicial sobre eventual conversão da detenção em prisão preventiva. 

   O interrogatório funciona, dessa forma, como um 

elemento adicional para se perquirir acerca da necessidade de se converter 

ou não a prisão em flagrante em prisão preventiva, e também se apresenta 

como um valoroso meio de prova, que poderá influenciar as demais fases da 

demanda. 

   Em nosso sistema atual, não há a realização de 

interrogatório do autuado e, inclusive, há vedação expressa no Provimento 

Conjunto 03/15 no sentido de que não devem ser feitas ou admitidas 

perguntas que antecipem a instrução própria de eventual processo de 

conhecimento.  



                                 O entrave soa desarrazoado, já que não são as raras as 

vezes em que para se avaliar acerca dos requisitos e fundamentos para a 

decretação da prisão preventiva, resvala-se em questões de mérito e na 

necessidade de se questionar o autuado sobre pontos específicos e 

nebulosos relativos ao auto de prisão em flagrante. 

   Estes questionamentos podem redundar, inclusive, em 

manifestações favoráveis à concessão da liberdade provisória ao preso, pois 

eventual esclarecimento meritório pode apontar circunstância que o 

favoreça. 

   Como se não bastasse, a presença do Defensor ao ato 

garante o princípio da paridade de armas, da ampla defesa e, em última 

análise, do devido processo legal. Destarte, não nos parece acertada a 

vedação em epígrafe, e o pretexto da celeridade do ato não pode ser 

utilizado como subterfúgio para não se perquirir de forma minimamente 

satisfatória acerca da veracidade dos fatos apontados ao preso custodiado. 

   Em Portugal também há a previsão legal acerca da 

realização das audiências de custódia, especificamente no Código de 

Processo Penal3, porém estabelecida de forma tardia, se comparada à 

experiência alemã, apenas nos idos de 1987. De acordo com o Código Penal 

Português, qualquer pessoa detida deve ser apresentada, no prazo máximo 

de 48 horas, ao Juiz de Instrução, que deverá imediatamente interrogar o 

preso a respeito dos fatos a ele imputados. 

   A função do Juiz de Instrução concentra-se basicamente 

na decisão sobre as restrições de direitos fundamentais na fase investigativa, 

em estrita dependência aos requerimentos das partes, sem atividade  de 

ofício. Tal qual o sistema alemão, também neste modelo o primeiro 

interrogatório do autuado assume profundidade e reveste-se de inegável 

importância probatória.  

   A experiência francesa no tema em exame também 

apresenta diversos pontos interessantes, que refletem um maior 

dimensionamento da atuação ministerial na apreciação da regularidade da 

prisão processual. Qualquer detenção policial deve ser imediatamente 

comunicada ao Ministério Público, titular da persecução penal, e deve 

perdurar por apenas 24h. 
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   O próprio Procurador da República analisa se a 

manutenção da prisão é necessária, e se todos os direitos do detido estão 

sendo constitucionalmente respeitados,  ordenando-se  a apresentação do 

detido ou sua liberação. Interessante possibilidade admitida pela lei 

processual francesa é a de que o próprio representante do Ministério 

Público pode permitir a continuidade da detenção por até 48 horas, e 

somente caso esse prazo seja ultrapassado, o órgão deve formular um 

requerimento ao Juiz das Liberdades e Garantias para converter a detenção 

policial em prisão preventiva. 

   Nesse caso, o magistrado, após receber o requerimento 

ministerial, pode interrogar o detido, na presença de seu Defensor, o qual 

exporá as razões pelas quais se deve conceder a liberdade provisória ao 

autuado. Ao final, o juiz decidirá se o autuado será libertado ou se a 

detenção será convertida em prisão preventiva. 

   Conforme se observa, o modelo francês4 se diferencia 

dos demais mencionados e também do nosso padrão, por atribuir ao 

Ministério Publico uma dimensão de atuação diferenciada, não somente 

como titular da pretensão acusatória, mas também como garantidor primário 

dos direitos constitucionais do preso. 

   Alinhavado este breve panorama comparado acerca das 

audiências de custódia, ressaltaremos alguns aspectos práticos em análise 

direta com as finalidades principais do instituto, acompanhados de sugestões 

para um melhor aproveitamento do ato processual e de toda a logística 

envolvida. 

   Além de cumprir tardiamente as diretrizes estabelecidas 

pelas normas internacionais, as referidas audiências também ostentam como 

finalidade a apuração de eventual violência policial e facilitação de sua 

identificação visual, já que o preso é apresentado em prazo exíguo às 

autoridades que participam do ato processual. A apresentação sem demora 

do preso certamente se revelou um mecanismo preventivo para eventuais 

violações de direitos. 

   Também é certo que, por muitas vezes, alguns autuados 

relatam episódios de violência inexistentes, por total incompatibilidade entre 

os fatos por ele narrados e as respectivas condições físicas. Além disso, os 
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relatos de violência podem assumir contornos mendazes se comparados às 

dinâmicas fáticas relatadas por condutores e testemunhas nos autos de prisão 

em flagrante.  

   Não se pretende com tal assertiva apregoar-se que a 

violência policial inexiste, há casos em que, de fato, há estrita 

compatibilidade entre o que o preso declara, seu aspecto físico e os fatos 

relatados nos autos, porém tais ilegalidades não são confirmadas a ponto de 

se concluir que a tortura e violência policial persistem sem controle ou 

apuração. 

   Com a introdução das audiências de custódias na 

dinâmica forense,  a apuração de tais violações abusivas mereceu um maior 

aprofundamento, já que há setor especialmente destacado para esse fim, 

bem como identificou-se uma maior celeridade na conclusão dos 

procedimentos, o que se apresenta altamente positivo e profilático. 

   Outrora já se defendeu,  inclusive em mídia impressa, 

que as apurações de eventual violência policial na condução das prisões em 

flagrante era manejada, em audiência de custódia, de forma frágil e 

descompromissada. Tal assertiva nos parece completamente acintosa, sem 

respaldo fático, e traduz grave imputação de descompromisso a todas as 

autoridades participantes do ato processual, que zelam de forma indelegável 

pela lisura na realização das prisões em flagrante.   

   Há uma importância crucial nas audiências de custódia, 

já que todos os envolvidos no ato realizam uma análise criteriosa acerca da 

regularidade do auto de prisão em flagrante, na presença do detido, e há 

dialeticidade, conferindo maior possibilidade de acertamento. 

                             A presença do autuado também traz às autoridades 

envolvidas inúmeras informações, até mesmo não verbalizadas, seja sobre 

suas condições sociais, seu nível educacional, ou suas perspectivas de vida, 

que também são elementos consideráveis na análise global do fato. 

   Nas salas de audiências é corriqueiro se deparar com 

presos que não sabem responder perguntas simples, por completa ausência 

de conhecimento sobre o vernáculo básico; outros que ainda sob o efeito de 

drogas adormecem durante o ato e muitos presos com vulnerabilidade social 

notória. Porém, também se observam detidos extremamente violentos e que 



procedem com total menoscabo a vida, com reiterações criminosas e efetivo 

tormento social. 

   Diante desse quadro, muitas vezes dantesco, o equilíbrio  

talvez seja a palavra de ordem. Não se deve pender ao radicalismo 

apregoado pelo Direito Penal Máximo, mas também fundamentar a gênese 

da criminalidade somente em questões de fundo sócio-econômico nos 

parece pueril, meramente causalista, e sem suporte técnico-jurídico. A 

pobreza pode levar ao cometimento de crimes, mas não é ela um fator 

exclusivo e determinante. 

   O quadro desenhado pelas audiências de custódia possui 

como figura protagonista o preso detido, envolvendo-se todas as 

circunstâncias da prisão levada a cabo pelas autoridades policiais, e dessa 

forma tal ato processual fora concebido originariamente nas normas 

internacionais já mencionadas. Percebe-se nesse contexto, um olhar mais 

acentuado à condição do autuado, o que deve ser sempre sopesado, para 

que não se relegue à figura da vítima, principalmente nos crimes praticados 

com violência ou grave ameaça, um posto de diminuta importância. 

   Seria de bom alvitre, inclusive, que nos crimes 

perpetrados mediante grave ameaça ou violência, a vítima fosse 

imediatamente cientificada da decisão prolatada em audiência, já que seus 

dados pessoais constam expressamente no auto de prisão em flagrante. Este 

proceder, que não é revestido de qualquer complexidade,  conferiria ao ato 

uma visão dialética e de inegável democracia processual. 

   O compromisso de todos os participantes do ato 

processual em comento deve ser a plena realização da Justiça, que não deve 

se orientar por pressões externas, muitas vezes midiáticas e desprovidas de 

qualquer fundamento jurídico. Não foram poucas as vezes em que diversos 

veículos de imprensa buscaram o acompanhamento das audiências de 

custódia, de forma indiscutivelmente legítima e democrática. 

   Mas, as decisões judiciais, bem como as manifestações 

das partes, muitas vezes serão incompatíveis com o desejo popular, porque 

orientadas por critérios de ordem jurídica, e devem ser recebidas como 

legítimas manifestações do Direito Vigente.  



   Nesse sentido sobre a influência da “mass media” sobre a 

imparcialidade do juiz já discorreu de forma emblemática o Professor 

Odone Sanguiné: “ Com efeito, atualmente, não se pode duvidar já da 

influência do denominado quarto poder- os mass media e a opinião pública, 

no Juiz ou Tribunal, que pode, às vezes, representar um perigo mais real 

para a independência da Justiça que eventuais ingerências do Poder 

Executivo. O fato de que tais órgãos não possam permanecer imparciais ante 

as tomadas de posição a priori na imprensa e nos outros meios de 

comunicação é considerado geralmente como inquietante.”5 

   O que se percebe claramente em diversos casos 

midiáticos já trazidos para as audiências de custódia da capital desde a sua 

implantação é a gradual transferência do problema crucial da criminalidade 

para a Magistratura e também para o Ministério Público, como se fosse 

possível suprir as carências seculares dos outros poderes estatais6, 

satisfazendo-se a opinião pública com um Direito Penal meramente 

simbólico. O foco certamente estaria desajustado se assim se procedesse. 

   Assim, busca-se ter um caminhar comprometido com a 

realidade social, porém desprendido das pressões externas, atendo-se 

sempre ao instrumental do jurista: a dogmática. Nesse sentido já lecionou o 

renomado Professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, quando 

defendeu que o sistema jurídico em operação luta em favor da ignorância, 

de onde se extrai a grande importância em se conhecer a dogmática, 

relegada muitas vezes a segundo plano.7 

   Outro ponto que merece abordagem refere-se à discutida 

possibilidade de um maior aproveitamento das audiências de custódia, para 

a realização de outros atos processuais, como eventuais acordos em crimes 

de diminuta gravidade, ou até mesmo o início da persecução penal, com a 

citação do detido e aproveitamento do interrogatório realizado. 

        Há  resolução oriunda do Conselho Nacional do Ministério 

Público que prevê em seu artigo 17 a realização de acordo de não 
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persecução penal, com diversos requisitos elencados, que pode ser 

realizado, inclusive, em audiência de custódia. A proposta representa um 

início de amplitude dos atos processuais a serem admitidos nas audiências 

de custódia, porém se encontra em estágio embrionário, sendo necessário 

amplo debate a esse respeito. 

       Em crimes leves, com gravidade ínfima, poder-se-ia admitir 

também o oferecimento imediato de denúncia, com posterior citação do 

autuado na presença de seu Defensor, evitando-se que em momento futuro 

o preso não seja encontrado para ser citado e integre a vultosa estatística 

referente aos feitos suspensos nos termos do artigo 366 do Código de 

Processo Penal.  

                          Parece-nos claro que a decisão acerca da possibilidade e 

adequação para o oferecimento de denúncia nestes casos é adstrita apenas 

ao representante do Ministério Público, em atenção ao princípio acusatório, 

e caso se entenda que o caso apresenta complexidade e necessita de maior 

arcabouço probatório,  afastada está o oferecimento da peça inicial. 

   Há vários aspectos críticos que podem ser brevemente 

relatados no que concerne ao aproveitamento das audiências de custódia 

para a realização de outros atos processuais. O membro do Ministério 

Público que oficia nas referidas audiências não é o Promotor Natural do 

feito, e sua atuação é restrita à apreciação da regularidade do auto de prisão 

em flagrante e suas derivações imediatas. 

   Caso seja oferecida denúncia, acompanhada ou não de 

proposta de benefício, a atuação ministerial estaria eivada de nulidade, de 

caráter absoluto, por afronta ao principio constitucional do promotor 

natural, consoante artigo 5º, LIII da Constituição Federal. Outra nuance a 

ser considerada é o parco material disponível para que o órgão acusatório 

ofereça a peça acusatória de forma hígida, já que as investigações a respeito 

do crime apenas se iniciaram e podem surgir outros elementos relevantes 

para a demanda no decorrer do inquérito policial. 

   A questão a ser pontuada é se o aproveitamento da 

audiência de custódia justifica o oferecimento de denúncia com respaldo 

probatório frágil, ainda que por crimes de gravidade diminuta, com grande 

probabilidade de improcedência ao final.  



                              Talvez a celeridade seja diametralmente oposta à 

qualidade e compromisso que se exige do membro do Ministério Público 

para a feitura da acusação, devendo sempre se ter em mente, de acordo com 

aa doutrina irrepreensível da Professora Ada Pellegrini Grinover, que o 

processo criminal representa, por si só, um dos maiores dramas para a 

pessoa humana, exigindo-se cautela redobrada para seu início.8 

   Todos estes pontos merecem amplo debate, já que 

resultarão, se implantados, em alteração profunda na dinâmica dos trabalhos 

nas Promotorias de Justiça e nas Varas Judiciais.  

   Verdadeiramente, antes de se cogitar em ampliação das 

atividades processuais realizadas nas audiências de custódia, devem ser 

aparadas as arestas atualmente existentes, com aprimoramento do modelo 

que já possuímos. Apenas a título de exemplo, é imprescindível que em caso 

de prisão de estrangeiros, além da obrigatória comunicação ao Consulado 

respectivo, seja providenciado tradutor juramentado para o ato. 

                             A cifra de detidos estrangeiros  é considerável, sendo 

comum a prisão de bolivianos, colombianos, nigerianos, chineses, dentre 

outras nacionalidades, que não compreendem integralmente o vernáculo e 

dependem de tradução juramentada e simultânea para que se atenda ao 

princípio do devido processo legal e também da ampla defesa. 

    Também se mostra demasiadamente precária a 

entrevista do preso detido com o seu Defensor Público ou advogado 

particular nos corredores das salas, com intenso trânsito de pessoas, sem 

qualquer privacidade, muito distante de ser uma entrevista reservada. Um 

espaço específico deveria ser destinado para a atividade defensiva, a fim de 

que esta fosse exercida em sua plenitude. 

   A cientificação da vítima, nos crimes perpetrados 

mediante violência ou grave ameaça acerca do desfecho da audiência de 

custódia, como já nos referimos anteriormente, também representa um 

aprimoramento a ser alcançado. A comunicação poderia ser feita por 

qualquer meio disponível, seja eletrônico ou físico, e se justifica como um 
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primeiro passo na direção do acolhimento da vítima também como 

interessada na prestação jurisdicional. 

   As possibilidades que surgem para aprimoramento do 

nosso modelo atual são constatadas na rotina forense, e certamente 

demandarão para eventual implantação amplo debate e verificação de 

viabilidade prática. Muito já se avançou desde o início da realização das 

audiências de custódia, e deve ser mencionado que o fato da comarca da 

Capital abrigar o projeto piloto nacional refletiu inegável esforço pessoal e 

profissional de todos os envolvidos na sua idealização e concretização. 

   As falhas são de apontamento mais facilitado quando 

alguém já trilhou o caminho mais difícil: certamente esta é uma verdade 

inafastável. Mas, toda sugestão que busca uma melhoria na condução dos 

trabalhos forenses merece um olhar atento.   

   De qualquer forma, os reflexos originários das audiências 

de custódia facilitam a construção de um Direito mais próximo da realidade 

cidadã, com maior probabilidade de acertamento fático e consequente 

distribuição da Justiça, que representa a razão maior norteadora de todas 

nossas funções. 

 

Florenci Cassab Milani 

Promotora de Justiça designada para as Audiências de Custódia da Capital 

    

    

 

 

     

    

    

    

     



    

    

    

    

    

     

     

    

 

 

 

     

 


