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A PRISÃO SEM PROCESSO, UMA REALIDADE HÁ MAIS DE QUATRO SÉCULOS.
UM ESTUDO ACERCA DA PRISÃO PREVENTIVA E SEUS ATUAIS INSTITUTOS.

O artigo 5º, inciso LIV, da Constituição da República Federativa do Brasil
prescreve que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal. Portanto, o estado de direto previsto na Carta Magna garante a
verificação da responsabilidade penal do sujeito – garantias x práticas coercitivas –
dentro de regras e princípios que comungam dos ideais democráticos.
Entretanto, a prática cotidiana do judiciário brasileiro torna-se discrepante dos
dispositivos da CRFB/88 e Tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. O
presente trabalho critica o uso indevido do judiciário da prisão preventiva como medida
urgente de controle social, sem observância de princípios constitucionais e regras
legais, veiculando ordens de prisão antecipada com base em decisionismo judicial.
Buscou-se relacionar práticas absolutistas de prisões cautelares, efetuadas
sem lastro probatório mínimo, com as atuais decisões de prisões preventivas que se
assemelham às prisões dos séculos passados.
No intuito de encontrar soluções ao cárcere, o trabalho debruçou-se nas
medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, analisando as hipóteses lançadas
no artigo 319 do Código de Processo Penal, que permitem ao magistrado fazer valer o
significado da prisão preventiva apenas como ultima ratio.
Além do incentivo ao uso das medidas cautelares alternativas, o trabalho
analisa os avanços instituídos pela audiência de custódia no judiciário fluminense,
contendo críticas baseadas em dados empíricos, vivenciados pelo autor no dia a dia
da militância da advocacia criminal.
Por derradeiro, foram colacionados dados estatísticos acerca da realidade dos
presos provisórios no Brasil, que chegam a 41% do total da população carcerária,
evidenciando que o cárcere ainda é encarado com a solução para todos os malefícios
sociais e jurídicos do país.
As mudanças da cultura do encarceramento com o desenvolvimento de ações
de sensibilização da sociedade e do sistema criminal sobre a agenda de alternativas
penais e o custo social do aprisionamento em massa são posturas que devem ser
adotadas caso o Brasil queira se enquadra de fato em um estado democrático.
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Prender o próximo é uma prática que faz parte da barbárie humana e
incontáveis são os fundamentos arbitrários para se justificar uma prisão injustificável.
O exercício de poder existente entre o opressor e o oprimido é uma característica
marcante na história da prisão.
A (in)observância, quando da análise de uma prisão antecipada, dos
instrumentos limitadores do exercício de poder do “soberano”, como o respeito a
presunção de inocência, a verificação do binômio necessidade/adequação da medida
constritiva e das limitações legais autorizadoras da prisão preventiva, permanece um
problema no Estado democrático de direito. O “decidir” sobre a liberdade do próximo
costuma abandonar parâmetros jurídicos para acompanhar o clamor da fogueira
social.
Argumentos violadores de garantias constitucionais e da doutrina internacional
de direitos humanos são largamente utilizados para fundamentar prisões preventivas
desnecessárias. Não é nenhum contrassenso verificar semelhanças entre o atual
cenário de decisões judiciais relativas à prisões preventivas com as práticas ocorridas
na França nos idos do século XVIII, como as lettres-de-cachet.
Foucault1 ensina que a lettres-de-cachet eram cartas de solicitações feitas por
pessoas ou grupos sociais, dirigidas ao rei (Estado), para a prisão de indivíduos
subversivos aos “bons costumes”. Uma maneira de grupos sociais assegurarem a
própria ordem, regulamentando a moralidade cotidiana da vida social.
As condutas que suscitavam o pedido de lettres-de-cachet, e que eram
sancionadas por ela, distinguiam-se em três categorias: (i) condutas de imoralidade –
devassidão, adultério, sodomia, bebedeira etc; (ii) sancionar condutas religiosas
julgadas perigosas e dissidentes e; (iii) lutas de classes, quando os empregadores ou
patrões não estavam satisfeitos com seus operários2.
Portanto, as decisões do monarca (Estado), que determinava, por meio da
lettres-de-cachet, as prisões de “adversários” sociais ou categorias inteiras de
cidadãos que, por qualquer razão, não se adequavam ao sistema social imposto, eram
carentes de qualquer razoabilidade ou respeito a uma sistema “justo” da época.
Determinava-se a prisão do sujeito pelo simples clamor público.
As prisões eram decididas com base em fundamentos que não tinham qualquer
ligação com o contraditório, sem se permitir o direito à ampla defesa ou a constituição
de um defensor para impugnar o pedido de prisão.

1

A verdade e as formas jurídicas / Michel Foucault ; tradução Eduardo Jardim e Roberto Machado. – Rio
de Janeiro : Nau, 2013.
2
Idem.
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Esse cenário onde o rei (Estado) atendia o clamor dos “cidadãos de bem” não
é diferente no atual judiciário brasileiro. O clamor público, promovido por meio da
informação midiática, cria cenários de verdades, com o exclusivo objetivo de causar
comoção pública em prol de interesses sociais de poucos.
A reflexão se torna importante quando se verificam decisões de prisões
preventivas fundamentadas em discursos políticos de emergência, prisões cautelares
(in)justificadas na ordem pública de forma genérica, criando-se, na interseção entre o
jurídico e o político, um ambiente similar ao estado de exceção.
Tais decisões judiciais criam um conceito próximo de estado de exceção que
se apresenta como a forma legal daquilo que não pode ter forma legal 3, tendo em vista
que o judiciário abandona conceitos legais e passa a ser gestor de caos sem qualquer
parâmetro razoável nas decisões de prisões cautelares proferidas.
O magistrado deixa de observar garantias jurídicas do indivíduo e passa a ser o
grande Estado, absorvendo competências executivas e legislativas, gerindo o “caos
social” com o acautelamento antecipado de cidadãos selecionados pelo sistema sem a
devida análise da necessidade de prisão preventiva. Vive-se um período de crise
político-social, onde as decisões jurídicas acabam por “satisfazer” o controle social da
violência, combatido com prisões cautelares.
A influência da mídia e da política em uma sociedade ou determinado grupo
social influencia diretamente em “cobranças do povo” em face da administração
pública (poder executivo) que, por sua vez, exerce um certo poder-cobrança na esfera
do judiciário para que se realize uma “limpeza social”. Daí uma das explicações para o
uso indevido das prisões cautelares.
Em nosso tempo, a máxima abstração é a ideia midiática de segurança. Os
discursos políticos de candidatos sempre desaguam na questão retórica da
segurança.
O caminho tático foi indicado em 1631 por Friedrich Spee. O jesuíta poeta não
discutiu se as bruxas eram reais, tudo é possível – disse -, mas a única coisa certa era
que todas essas mulheres inocentes estavam mortas. Seu método consistiu em evitar
as abstrações com as quais o poder punitivo legitima seus excessos e ir ao mais
concreto. Sua única verdade era a realidade, e a realidade eram as cinzas dos
cadáveres de mulheres inocentes4.

3

Estado de exceção / Giorgio Agamben ; tradução de Iraci D. Poleti. São Paulo : Boitempo, 2004 (Estado
de sítio), pág. 12.
4
A questão criminal / Eugenio Raúl Zaffaroni; tradução Sérgio Lamarão, - 1. ed. – Rio de Janeiro: Revan,
2013. Pág. 292
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O estado de direito tem nas regras do devido processo legal sua base jurídicopolítica, por meio da qual o exercício legítimo do monopólio da força tende a não se
converter em arbítrio5. Desse conceito, observa-se que toda decisão de prisão cautelar
deve passar pelo crivo de aferição da compatibilidade entre os direitos individuais
garantidos ao sujeito com a necessidade da prisão cautelar.
A decisão de prisão preventiva decretada repetidamente fora dos limites
constitucionais, além de afrontar o estado de direito, concede margem a uma técnica
jurídico-política de limpeza social e controle da violência urbana, sem que a sociedade
se dê conta dos malefícios futuros dessa medida de cunho totalitarista.
A gravidade do delito (“o crime é grave”), a “inquietação social”, a “credibilidade
da Justiça”, a “sensação de impunidade”, a “necessidade de acautelar a credibilidade
da Justiça”, o “clamor público”, o “estrépito da mídia”, constantes em várias decisões
que decretam a prisão preventiva, não são elementos fáticos idôneos

e

6

constitucionalmente legítimos para motivar a constrição da liberdade .
Não é função do Poder Judiciário, mormente do magistrado, ao decidir o caso
concreto, motivar a prisão na necessidade de ser mantida a segurança pública, pois
estaria extrapolando sua função essencial, exercendo sua função de garante dos
direitos e das liberdades fundamentais, quebrantando o pacto político da repartição de
funções7.
Utiliza-se o direito penal como fator intimidativo, com a finalidade de evitar a
prática de determinadas condutas, ao invés de investir em políticas públicas e
desenvolvimento8.
A decisão judicial de prisão cautelar, quando erroneamente fundamentada,
afeta diretamente o status de presunção de inocência do sujeito. O princípio da
presunção de inocência foi mitigado recentemente em julgado do Supremo Tribunal
Federal.
O plenário da Corte firmou posicionamento, a nosso sentir equivocado, pela
permissão do início da execução da pena provisória após decisão condenatória em
segunda instância. O tema confunde-se com a prisão cautelar. Tal entendimento
possui íntima ligação com a política de emergência do direito penal na gestão da crise
social.

5

Prova penal e sistema de controles epistêmicos: a quebra da cadeia de custódia das provas obtidas por
métodos ocultos / Geraldo Prado. – 1 ed. – São Paulo : Marcial Pons, 2014. Pag. 15
6
O devido processo penal : abordagem Conforme a Constituição Federal e o pacto de São José da Costa
Rica / Nereu José Giacomolli. – São Paulo : Ed. Atlas S.A. – 2014, Pag. 219.
7
Idem.
8
Teoria do direito de intervenção : a alternativa de Winfried Hassemer à inflação dos crimes
econômicos / Diogo Mentor. – Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2016, Pag. 72.
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Inúmeros foram os fundamentos jurídicos utilizados pelos Ministros que se
posicionaram à favor da execução provisória da pena, após condenação em segunda
instância, na tentativa de justificar o novo posicionamento da Corte. Inclusive de que
apelos extremos, além de não serem vocacionados à resolução de questões
relacionada a fatos e provas, não acarretam a interrupção da contagem do prazo
prescricional. Assim, ao invés de constituir um instrumento de garantia da presunção
de não culpabilidade do apenado, acabam representando um mecanismo inibidor da
efetividade da jurisdição penal9.
Portanto, mais uma vez, consta-se o atropelamento de garantias individuais em
prol de uma “necessidade” emergencial de controle do caos.
Nesse contexto caótico, onde o magistrado é nomeado o grande gestor do
caos social, determinando prisões preventivas sem qualquer razoabilidade jurídicosocial, a Lei 12.403/2011 buscou modificar esse cenário, criando diversas medidas
cautelares alternativas à prisão preventiva.
Até a publicação da mencionada lei, o seu projeto – PL 4.208/2001 - sofreu
inúmeras emendas, tanto no Senado Federal, quanto na Câmara dos Deputados,
arrastando-se por mais de uma década, para finalmente modificar significativamente o
Código de Processo Penal.
Assim, como na prisão preventiva, as demais medidas cautelares não possuem
o objetivo de obter uma colaboração do sujeito preso e nem uma antecipação da tutela
penal material. Não são medidas substitutivas da prisão preventiva, mas alternativas
ao encarceramento (prisão preventiva), embora não percam o seu caráter de
cautelaridade e nem o de constrangimento ao suspeito, imputado ou acusado da
prática de uma infração criminal10.
A natureza das medidas alternativas a prisão inserem-se na tutela processual
assecuratória, preservando a integridade do devido processo legal, respeitando-se a
natureza jurídica da prisão processual como ultima ratio, sem contudo perder o
“controle” sobre o cidadão.
Entretanto, a lei 12.403/2011 não modifica o caráter de vigilância contínua,
controle e correção do indivíduo, permanecendo o sentimento de controle do Estado
representado nas cadeia públicas do nosso país. O estigma continua a recair sobre o
indivíduo, deixando de considerar a qualificação penal do próprio ato, para punir
antecipadamente a pessoa do sujeito, ainda que de forma alternativa.

9

STF, HC 126292 / SP - Relator do processo, Ministro Teori Zavasccki.
Prisão, liberdade e as cautelares alternativas ao cárcere / Nereu José Giacomolli. – São Paulo : Marcial
Pons, 2013.
10
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Importa esclarecer que as medidas cautelares previstas nos artigos 319 e 320
do Código de Processo Penal são alternativas à prisão preventiva, não permitindo-se
tratar tais medidas como substitutivas ao cárcere preventivo.
A lei 12.403/2011 entra na seara das reformas parciais da legislação
processual penal, implementando uma série de novos mecanismos que, ao serem
confrontados com a estrutura do Código de Processo Penal, podem acarretar
dificuldades na sua efetiva aplicação.
A cultura inquisitiva do CPP que, em que pesem as inúmeras reformas a que
foi submetido, permanece em rota de colisão com as garantias constitucionais e
tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. É de suma
importância superar o excessivo casuísmo decisório quando da verificação da
aplicabilidade das medidas alternativas.
Conforme será visto ao longo do texto, o grau de exigência cautelar sobre o
conceito de “gravidade do crime” é algo a ser criticado. Em que circunstancias e de
que modo deve ser articulada na decisão? Nesse contexto, a construção
jurisprudencial e a doutrina devem estar alinhadas com as garantias constitucionais
para melhor apuração conceitual da questão da gravidade do crime.
Com o intuito de evitar o decisionismos jurídicos, quando da aplicação das
medidas alternativas à prisão preventiva, os critérios de necessidade e adequação,
constantes no artigo 282, caput, I e II, do Código de Processo Penal, aliados a
proporcionalidade da aplicação da medida, visam dar o balizamento de suas
aplicações.
Verificado pelo magistrado que para assegurar a instrução ou a aplicação da lei
penal a imposição ao sujeito de proibição de ausentar-se do país, ou o recolhimento
domiciliar noturno, são medidas suficientes para se alcançar o objetivo pretendido, o
cárcere será desnecessário e ofensivo ao princípio da presunção de inocência, caso
aplicado.
O escopo ou a finalidade que conduzem a decretação das medidas alternativas
à prisão preventiva nos artigo 319 e 320 do Código de Processo Penal, devem ser
observados com lupa. As medidas alternativas possuem natureza conservativas, não
podendo

serem

rotuladas

de

cautelares,

mas,

na

pratica,

funcionarem,

substancialmente, como decisões satisfativas e antecipatórias de pena.
Além de constada a existência do fumus commisi delicicti e periculum libertatis,
cuja ausência de qualquer dos elementos nenhuma medida cautelar pessoal no
processo penal poderá ser decretada, será necessária, para a decretação das
medidas alternativas à prisão, além do pressuposto positivo, a existência de ao menos
uma hipótese de periculum libertatis.
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Para a aplicação correta das medidas alternativas é necessário partir dos
elementos tidos como pressupostos e requisitos. A opção metodológica foi considerar
como requisitos: a) fumus commissi delicti; e b) periculum libertatis. Em razão da
exigência da cautelaridade, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum
libertatis também são exigíveis às medidas cautelares do artigo 319 do Código de
Processo Penal11.
Portanto, são cabíveis quando demonstrada a exigência de um fato típico,
ilícito e culpável, desde que haja indícios suficientes de autoria. Igualmente, há a
necessidade da presença de uma das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo
Penal: para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, há simetria de identidade entre
os requisitos da prisão preventiva e os das medidas cautelares diversas ao
recolhimento ao cárcere; porém, no que tange aos pressupostos, não se verifica
identidade entre todos eles12.
Dessa forma, o magistrado tem o dever legal de aplicar preferencialmente as
medidas cautelares alternativas em detrimento da prisão preventiva. Deve sempre dar
preferência aos meios menos gravosos e restritivos de direitos fundamentais. Nesse
sentido é que deve ser interpretado o Código de Processo Penal quando afirma que “a
prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por
outra medida cautelar” (artigo 282, parágrafo 6º, do CPP).
Diante da brevidade dos comentários ora apresentados, pretende-se tecer
breves considerações acerca das espécies de medidas alternativas à prisão
preventiva elencadas pelo legislador. A fixação pelo magistrado de prazo e condições
de comparecimento periódico em juízo (inciso I do caput do artigo 319 do Código de
Processo Penal), como o objetivo de verificar o desenvolvimento de suas atividades,
poderá ser suficiente para os interesses estatais.
Essa obrigação periódica, em determinadas situações, poderá atender às
exigências da cautelaridade, no caso concreto, mormente nas situações em que há
risco de fuga e o objetivo é manter a vinculação do sujeito à Comarca, ao juízo,
garantindo a tramitação do processo, seu final e cumprimento das sansões, situações
de condenação13
O comparecimento periódico em juízo também é possível que funcione como
cautela instrumental, assegurando a realização de meios de prova. Nesse contexto, a

11

Prisão, liberdade e as cautelares alternativas ao cárcere / Nereu José Giacomolli. – São Paulo : Marcial
Pons, 2013.
12
Idem.
13
Idem.
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decretação da medida alternativa poderá facilitar que o acusado seja intimado e,
querendo, pratique os atos probatórios em juízo.
O magistrado ao decretar o comparecimento periódico em juízo do sujeito deve
atentar para a periodicidade e prazo e o contexto social em que o mesmo vive, de
forma que cumprir o determinado pelo juízo, sem que tal medida inviabilize os atos da
sua vida social, como trabalho e família.
Trata-se de uma das medidas alternativas menos gravosas, permitindo-se o
controle pela jurisdição e, ao mesmo tempo, preservando a presunção de inocência do
sujeito que não se vê obrigado a estar no cárcere.
Em que pese lei não informar da maneira explícita, o comparecimento deverá
ser pessoal e a presença da defesa é dispensável, não se admitindo o cumprimento
da medidas alternativa por meio de procurador ou advogado. Caso o acusado não
resida na comarca onde tramita o processo, o cumprimento da medida poderá ser
deprecado para a comarca de sua residência, visando facilitar o estipulado.
Visando evitar o risco de novas infrações, em que pesem pesadas críticas
quanto a cautelaridade dessa medida alternativa, a proibição de acesso ou frequência
a determinados lugares (inciso II, do artigo 319 do Código de Processo Penal), visa
manter o sujeito distante do local do fato.
Esta modalidade de cautela, até o advento da Lei 12.403/2011, estava prevista
às hipóteses de exigência cautelar protetiva da mulher, vítima da violência doméstica
(artigo 22, inciso III, alínea “a”, da Lei 11.340/2006 – proibição do autor do fato de
aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas)14.
Vale dizer que a presente medida alternativa possui um caráter instrumental,
pois preserva a prova, evitando que o sujeito, cuja decretação da medida foi de
proibição de acesso ou frequência foi determinada, ameace, agrida, suborne ou
pratique qualquer atitude contra testemunhas ou vítimas do fato.
A decisão judicial que decreta a medida deve especificar o lugar cujo acesso
ou frequência poderá ser objeto da restrição. Sendo uma decisão por parte do
magistrado, o (des)cumprimento da determinação torna-se desproporcional e sem
razão de exigir, podendo levar a desmoralização da ordem judicial.
Medidas que impedem o sujeito de frequentar cidades, local de trabalho ou que
não especificam lugares públicos, afrontam direitos fundamentais e tornam o seu
cumprimento inviável.
A terceira modalidade de medida cautelar alternativa a prisão preventiva referese à proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstancias
14

Prisão, liberdade e as cautelares alternativas ao cárcere / Nereu José Giacomolli. – São Paulo : Marcial
Pons, 2013. Pág. 106
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relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante (Inciso III,
do artigo 319 do Código de Processo Penal).
O caráter instrumental da medida fica evidenciado no texto legal, que visa
proibição de contato com pessoa determinada, protegendo-se a prova, evitando
ameaças à testemunhas, vítimas ou corréus.
O encontro casual entre o sujeito - o qual foi imposto a medida cautelar de
proibição de contato - e a determinada pessoa, protegida pela medida, não consiste
em violação direta ao dispositivo legal. Para ofensa à norma é necessário a
configuração do dolo do agente em violar a determinação judicial. Encontros casuais
em lugares públicos, local comum de trabalho são exemplos que não autorizam a
quebra da restrição imposta.
O critério de adequação (artigo 282, caput, inciso II, do Código de Processo
Penal) não se manifesta apenas na escolha da modalidade de exceção, não devendo
prejudicar o exercício de outros direitos fundamentais que não forem incompatíveis
com as exigências cautelares que o caso requer15.
Esta medida cautelar também se identifica com as medidas de proteção na
violência doméstica e com a prática de delitos relacionados à dignidade sexual.
O prazo de duração da medida imposta não está estipulado no dispositivo
legal, cabendo ao magistrado determinar o lapso temporal da medida. Entretanto, vale
dizer que a medida não pode ser convertida em pena a ser cumprida pelo acusado,
caso venha a ser condenado, tendo em vista não existir no regime das penas
restritivas de direito sansão penal que se assemelhe à imposição de uma interdição de
contato com outra pessoa determinada.
A interpretação do dispositivo deve ser estendida ao conceito de contato
telemático. Qualquer contato em redes sociais, e-mail, mensagens e outros
dispositivos do mundo virtual deve ser considerado como quebra da medida imposta
ao indiciado ou acusado.
A verificação de quebra da medida alternativa imposta deve passar pelo crivo
do contraditório, não sendo aconselhável ao magistrado revogar a medida imposta ao
sujeito sem permitir o direito de defesa.
O objetivo do dispositivo legal é preservar determinada pessoa de forma a não
prejudicar eventual prova a ser feita em juízo, como, por exemplo, a pessoa sentir-se
constrangida ou amedrontada a de prestar depoimento em razão de uma eventual
ameaça que tenha sofrido via rede social, por parte do acusado de forma direta ou
indireta.

15

Silva, Germano Marques da. Curso de Processo Penal. 4. ed. Lisboa : Verbo, 2000, v. II. p. 248-249.
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Outra alternativa elencada no inciso IV, do caput do artigo 319, do Código de
Processo Penal é a proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução.
O dispositivo legal poderá ter mais utilidade prática durante a investigação
criminal, quando atos investigatórios necessitem da presença do investigado, ainda
que o mesmo invoque o direito ao silêncio, concernente à esclarecimentos dos fatos
ou se recuse a produzir eventuais provas contra si mesmo, como em perícias de local.
Entretanto, caso o investigado ou acusado necessite ausentar-se da Comarca
por motivos de trabalho ou até mesmo de lazer com a família, basta pedir autorização
judicial, juntando preferencialmente documentação que comprovem o retorno à
Comarca em que tramita o processo.
A quinta medida cautelar alternativa ao cárcere refere-se ao recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado
tenha residência e trabalho fixos.
A mencionada medida é alvo constante de críticas por parte da doutrina que
encontra dificuldade em delimitar a sua finalidade. Importa esclarecer que o
recolhimento domiciliar é diferente da prisão domiciliar que é uma medida substitutiva
à prisão preventiva e consiste no recolhimento do investigado ou acusado em sua
residência, dela podendo ausentar-se somente com autorização judicial, cerceando a
plena liberdade de locomoção do agente, nos termos do artigo 317 do Código de
Processo Penal.
Outra questão de relevo se refere à fiscalização do cumprimento da medida. O
deslocamento de agentes públicos torna-se custoso e, na prática, inexequível. Uma
alternativa seria o monitoramento eletrônico que possibilitaria um controle à distância.
Além da exigência de residência e trabalho fixos para a implementação da
medida alternativa à prisão preventiva, verifica-se posicionamento doutrinário no
sentido de se permitir que o investigado ou acusado venha a cumprir a medida
alternativa em tela caso esteja estudando16.
Pelo menos há duas questões problemáticas: imputado que não trabalha, mas
estuda e a perda do emprego ou da atividade laboral determinada. Aqui cabe uma
analogia à remição da pena privativa de liberdade pelo trabalho e estudo, diante da
recente modificação do artigo 126 da Lei de Execuções Penais pela Lei 12.433/2011 17.

16

Novo processo penal cautelar. A prisão e as demais medidas cautelares. André Nicolitt. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2011.Pág. 87.
17
Nereu José Giacomolli, op. Cit., p. 108
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Até então, a Lei somente autorizava a remição pelo trabalho, porém a
jurisprudência a aplicava também às hipóteses de estudo (súmula 341 do STJ: “a
frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de
execução de pena sob regime fechado ou semiaberto”). A importante exclusão do
mercado formal de trabalho e do acesso a ensino reforça a necessidade de
manutenção desses vínculos pelo autor de uma infração criminal18.
A perda momentânea do emprego ou as dificuldades na retomada do trabalho,
por si só não induzem a revogação automática do recolhimento domiciliar, o qual
poderá ser substituído por outra cautelar alternativa, nos termos do artigo 282,
parágrafo 4º, do Código de Processo Penal19.
Com intuito de evitar a prática de infrações penais, o artigo 319, inciso VI, do
Código de Processo Penal, oferta, como medida alternativa a prisão processual, a
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.
A

análise

do

magistrado

acerca

da

aplicação

da

medida

passa,

necessariamente, pelo nexo funcional. Ou seja, a possibilidade do indivíduo vir a
delinquir prevalecendo-se da função pública ou de atividade de natureza econômica
ou financeira como instrumento de contribuição da suposta reiteração da prática
criminosa.
Diferentemente da prisão preventiva que impõe limites legais para a sua
incidência, a presente medida cautelar é cabível em relação a qualquer crime para o
qual seja prevista pena privativa de liberdade.
Em respeito ao princípio da presunção de inocência, do sacrifício mínimo ao
direito afetado e da manutenção da vida econômica do sujeito, cuja medida cautelar
recai, o magistrado, ao determinar a aplicação da suspensão do exercício da função
pública ou da atividade de natureza econômica ou financeira, deve atentar, ainda que
de ofício, caso a defesa não se manifeste, para a possibilidade de realocar o sujeito
dentro da sua estrutura de trabalho, mas de forma que o mesmo não consiga se
beneficiar da função para a reiteração da pratica delituosa.
Portanto, o sujeito que se encontre indiciado ou acusado pela prática de crime
de corrupção - onde o uso funcional do trabalho foi determinante para a pratica do ato
ilícito - poderá ser realocado de função dentro da própria estrutura de trabalho, após a
imposição da presente medida cautelar alternativa ao cárcere, de forma a não
conseguir cometer mais o crime.
18
19

Idem.
Idem.
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A sétima medida cautelar diversa da prisão é a internação provisória do
acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando
os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (artigo 26 do Código Penal) e
houver risco de reiteração (artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal).
Trata-se de uma medida de segurança preventiva, com finalidade de cautela
final, fato que levanta críticas ao caráter cautelar da presente mediada alternativa a
prisão.
A indicação da medida fica condicionada a perícia técnica que irá atestar a
necessidade de internação provisória, devendo ainda estar presentes os requisitos
específicos da medida, como o caráter violento ou de grave ameaça na prática do
delito e o risco de reiteração da conduta delituosa.
A oitava medida cautelar diversa da prisão é a 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 (artigo 319,
inciso VIII, do Código de Processo Penal).
A fiança além de garantir a cautela processual, vinculando o acusado a todos
os atos do processo, também poderá ter um caráter de cautela final, assegurando a
aplicação da lei penal.
Tal medida poderá ainda ser determinada de forma cumulativa com outras
medidas diversas da prisão. O magistrado utilizando-se dos critérios de adequação e
necessidade avaliará o contexto do caso concreto, preservando o status de presunção
de inocência do individuo e garantindo a utilidade instrumental da medida ao devido
processo penal.
Media cautelar diversa da prisão constantemente utilizada pelo judiciário
encontra-se no inciso IX, do artigo 319, do Código do Processo Penal: o
monitoramento eletrônico.
A lei não estabeleceu critérios nem prazo para a sua utilização, cabendo ao
magistrado a avaliação do uso do instrumento. Tal é constantemente utilizada de
forma cumulativa com outras medidas para fiscalizar o devido cumprimento.
Passados cinco anos da publicação da Lei 12.403/2011 verifica-se que o seu
uso não modificou satisfatoriamente o quadro prisional do país. A ausência de sucesso
da lei se deve em grande parte à vontade de prender, de encarcerar o sujeito, sem a
devida análise das medidas alternativas ao cárcere.
O cárcere ainda é encarado como a solução para todos os malefícios sociais e
jurídicos do país, como a violência diária e a demora na prestação jurisdicional. É
imperioso o abandono da concepção de que a prisão é a única medida cautelar eficaz.
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Visando o fortalecimento da ideia de prisão como medida extrema, a
implementação das audiências de custódia no Brasil vem ganhando força e
melhorando a qualidade das decisões judiciais, em que pese a permanência do alto
índice de prisões preventivas no país.
Segundo os dados mais recentes do Infopen (2014), o Brasil mantém 250.213
pessoas presas sem condenação definitiva, o que corresponde a 41% do total da
população carcerária, havendo uma razão de ocupação da ordem de 2,1 presos
provisórios para cada vaga destinada a esta população e 51% de todas as unidades
prisionais do país destinadas para este tipo de prisão. Esta taxa varia de acordo com
os estados, sendo igual ou superior a 50% do total da população prisional em mais de
1/3 das unidades federativas20.
A audiência de custódia foi criada através do Provimento Conjunto nº. 3/2015
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com o Ministro da Justiça e o
Tribunal de Justiça de São Paulo.
Através da Resolução 213, de 15 de dezembro de 2015, O CNJ dispôs sobre a
apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas. É,
ainda, a fonte formal da audiência de custódia, citando como alicerce desse instituto o
art. 9º, item 03, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas,
bem como o art. 7º, item 05, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto
de São José da Costa Rica), 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, 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), 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 e o relatório sobre o uso da prisão provisória nas
Américas da Organização dos Estados Americanos21.
A militância na advocacia permite ao autor, baseado em fatos empíricos,
realizar comentários ao modelo estabelecido no judiciário fluminense. Magistrados
analisam a prisão em flagrante do sujeito de forma objetiva e subjetiva. Ou seja, a
20

Implementação das audiências de custódia no brasil: análise de experiências e recomendações de
aprimoramento. Documento resultado do produto “Relatório sobre a implementação das audiências de
custódia” no âmbito de consultoria técnica especializada para produção de subsídios com vistas ao
fortalecimento da política de alternativas penais, sob supervisão de Diogo Machado de Carvalho,
projeto BRA/011/2014 – Fortalecimento da Gestão do Sistema Prisional Brasileiro, parceria entre
Departamento Penitenciário Nacional e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
21
Consultado na internet :canalcienciascriminais.com.br/a-atuacao-do-advogado-criminalista-naaudiencia-de-custodia/
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legalidade da prisão e a necessidade da manutenção de prisão preventiva ou da
eventual concessão da liberdade, com ou sem imposição de outras medidas
cautelares ao cárcere, instituídos pela Lei 12.403/2011.
Entretanto, na prática, a data de audiência de custódia geralmente não é
comunicada a Defesa do acusado e o prazo de 24hs (nesse sentido, a Resolução 213,
de 15 de dezembro de 2015, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, dispondo
sobre a apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24
horas) também não é respeitada.
O grande número de audiências de custodia - que diariamente acontecem em
um único dia - não permite ao acusado uma entrevista pormenorizada com o defensor
público e, não conseguindo contato com o seu defensor constituído, o sujeito acaba
abrindo mão de qualquer prerrogativa para não perder a oportunidade de uma
manifestação judicial que poderá acarretar em sua liberdade.
Na prática, o devido processo legal na audiência de custódia ainda é
“atropelado” pela ideia de urgência do sistema, sem se preocupar com garantias
individuais indispensáveis às regras do processo penal no estado democrático.
Decisões judiciais pela manutenção da prisão preventiva poderiam ser
convertidas em medidas alternativas ao cárcere caso a análise de cada caso concreto
fosse feita com mais critérios práticos e garantistas.
Outra questão vivenciada pelo autor na pratica da advocacia criminal é a
seleção de determinados crimes para que haja a audiência de custódia e a prévia
negativa do magistrado em aplicar medidas alternativas ao cárcere em caso de delitos
envolvendo tráfico de entorpecentes ou que seja objeto de reportagens midiáticas.
Entretanto, não há como negar que a implementação da audiência de custódia
é um fator positivo no tema prisão. Importa mudar a cultura do encarceramento e
desenvolvimento de ações de sensibilização da sociedade e do sistema de justiça
criminal sobre a agenda de alternativas penais e o custo social do aprisionamento em
massa.
Prisões provisórias, segundo a Rede Justiça Criminal (2013), decorrem de
autos de prisão em flagrante precários, que não são transformados em inquéritos
policiais, nem resultam em investigações substanciais, tendo em 2/3 dos casos a
palavra do policial como única fonte de prova, sendo que, para as ocorrências
envolvendo droga, 91% das prisões são efetuadas como resultado da “entrada
franqueada”, ou seja, sem autorização judicial, dos policiais nas residências das
pessoas presas, com a justificativa de que o tráfico seria um crime permanente.
Apenas 4% dos flagrantes resultariam de investigações e 44% estão baseados em
confissão informal do preso ao policial, que depois não necessariamente se confirmam
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em juízo (RJC, 2013), ao passo que 59,2% dos processos criminais se originam de
prisões em flagrante (IPEA, 2014)22
Em dezembro de 2014, 40% da população prisional brasileira era composta por
presos provisórios. Embora existam muitos países com percentual maior de presos
provisórios. Estamos falando de 40% de 600 mil pessoas. São quase 250 mil pessoas
presas antes de serem julgadas em primeiro grau jurisdicional, sendo que há
evidências de que uma grande parte delas poderia responder ao processo em
liberdade23.
O poder punitivo é como o bife à milanesa com batatas fritas, isto é, ninguém
se pergunta por que existe. Parece que sempre esteve presente. Mas não é assim24. É
preciso fazer valer a ideologia das garantias previstas no estado democrático para
melhorar a qualidade das decisões judicias e diminuir o alto número de prisões
preventivas desnecessárias no país. Para isso, as medidas cautelares alternativas ao
cárcere e a audiência de custódia são instrumentos valiosos a serem utilizados nessa
luta.

A mudança de concepção acerca do autoritarismo é função de todos,
principalmente dos magistrados, promotores e advogados que contribuem para o bom
conceito de justiça.

22

Documento citado. Implementação das audiências de custódia no brasil: análise de experiências e
recomendações de aprimoramento.
23
Relatório descritivo e analítico produzido através do Termo de Parceria nº 817052/2015, firmado
entre o Departamento Penitenciário Nacional, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Fórum
Brasileiro de Segurança Pública.
24
A questão criminal / Eugenio Raúl Zaffaroni; tradução Sérgio Lamarão, - 1. ed. – Rio de Janeiro: Revan,
2013. Pág. 18
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A ineficácia das medidas cautelares alternativas como consequência da
manutenção da garantia da ordem pública a título de fundamento à prisão
preventiva na Lei n.º 12.403/2011
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Fundamentais pela Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDCONST).
Graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Advogada.

1.Introdução. 2. A Lei n.º 12.403/2011. A emergência da prisão preventiva no Brasil.3.
Além da Lei n.º 12.403/2011: Requisitos para validade jurídica da prisão preventiva na
Corte Interamericana de Direitos Humanos 4. A garantia da Ordem Pública como
fundamento ao decreto da Prisão Preventiva. 5. Crítica à permanência da ordem
pública na Lei 12.403/2011.

1. Introdução

A Constituição Federal de 1988 alterou, de maneira satisfatória, a ordem
jurídica brasileira, tendo sido materializadas em seu corpo diversas garantias
fundamentais, cujo objetivo seria assegurar a todos uma vida pautada pela liberdade e
respeito à dignidade da pessoa humana. A fim de se adequar a esta nova ordem
constitucional, o Código de Processo Penal, que data de 1941, sofreu intensas
alterações, visando modificar seu viés extremamente autoritário.
O capítulo referente à prisão foi alterado a partir da Lei n.º 12.403/2011,
objetivando um sistema criminal mais democrático e garantidor de direitos
fundamentais. No mesmo momento, a Corte Interamericana de Direitos Humanos
publicou seu Informe 35/07, com as novas diretrizes necessárias ao regime da prisão
preventiva.
Alterou-se, em tese, a lógica que antes imperava em nosso sistema. A partir
do princípio da excepcionalidade, o binômio prisão/liberdade total não deveria ser
considerado, sendo impositiva a existência de medidas que minimizassem a restrição
de direitos fundamentais dos acusados, os quais ainda submetidos à persecução

2
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penal (ressalva-se a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à
possibilidade de prisão antecipada em segunda instância).
Muito embora a Lei 12.403/2011 tivesse tal escopo, verifica-se que antes
mesmo de sua promulgação, já enfrentava grande resistência do público em geral e
dos próprios atores do sistema criminal. A possibilidade da saída indiscriminada de
presos fez com que a Lei ficasse conhecida como "A Lei da Impunidade"1. Criou-se
uma atmosfera de medo, sendo veiculadas diversas matérias jornalísticas quanto ao
número de presos que seriam soltos no período. Além da resistência externa, a Lei
manteve em seu texto fundamentos autoritários (como a permanência dos requisitos
da ordem pública ou ordem econômica), fazendo com que a excepcionalidade da
prisão preventiva permanecesse como algo completamente utópico. A previsão para
os próximos anos, é ainda pior.
Cabe, portanto, a análise da Lei 12.403/2011, centrando a crítica na
manutenção da garantia da ordem pública como fundamento à prisão preventiva,
consequentemente a prisão preventiva como regra, frente aos requisitos criados pela
jurisprudência (como gravidade do crime, clamor público e, de maneira especial,
recentemente, a aplicabilidade da lei penal) e por fim, as medidas cautelares
alternativas, que apesar de significar leve progresso, quando aplicadas de maneira
cumulativa, sem qualquer restrição, podem ser tão restritas ao direito de liberdade do
acusado quanto a prisão cautelar.

2. A Lei n.º 12.403/2011. A emergência da prisão preventiva no Brasil

Considerando a origem autoritária de nosso Código de Processo Penal (uma
vez ter sido inspirado no Código Rocco, do regime fascista de Mussolini), diversas
alterações vinham sendo realizadas em seu texto, a fim de torná-lo compatível com a
Constituição Federal de 1988, notadamente democrática e humanista, verdadeira
guardiã de direitos fundamentais. Certo é que as diversas modificações não seriam
necessárias caso se debatesse detidamente o Projeto de Lei n.º 156/2009, que visa a
alteração integral do texto do Código. As alterações parciais fazem com que
permaneçam dispositivos compatíveis com a ideologia anterior, que traz empecilhos à
aplicação do direito de defesa.

1

Priscila Roque/Rádio Jovem Pan: "Lei da Impunidade" começa a valer na próxima 2ª.
Disponível
em:
http://jovempan.uol.com.br/noticias/lei-da-impunidade-comeca-a-valer-naproxima-2a.html. Consulta em 17.10.2016
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A Lei n.º 12.403/2011 foi promulgada devido a emergência da situação da
prisão preventiva no país. Visava-se a contenção do número de presos preventivos e a
adequação

da

legislação

interna

aos

standards

estabelecidos

pela

Corte

Interamericana de Direitos Humanos (os quais serão descritos a seguir).
Reconhece-se o progresso trazido pela lei, considerando principalmente o rol
de medidas cautelares previstas, as quais deveriam ser aplicadas de maneira
preferencial à prisão preventiva. Ocorre que a Lei n.º 12.403/2011 não atingiu o fim
previsto. Conforme o último Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias Infopen2, na contramão dos demais países, o Brasil aumentou em 33% (trinta e três
por cento) sua taxa de aprisionamento, chegando a média de quase trezentas pessoas
presas a cada cem mil habitantes. Desse extenso número, 41% (quarenta e um por
cento) estão encarcerados preventivamente, geralmente há mais de 90 (noventa) dias.
Sendo assim, o que explica o incremento do número de presos provisórios,
considerando que a Lei vige há aproximadamente cinco anos? Consideramos que a
possibilidade de decretação da segregação cautelar tendo por fundamento a garantia
da ordem pública e/ou ordem econômica, não prevista no texto originário do Projeto de
Lei n.º 4.208/2001, possui papel extremamente relevante neste cenário.
O fundamento da ordem pública, aliado à permanência da cultura inquisitorial
dos atores judiciais envolvidos, leva a aplicabilidade limitada da Lei n.º 12.403/2011. A
manutenção de tais "garantias" tornam as decisões superficiais quanto a necessidade
de tal segregação cautelar. A ordem pública é utilizada apenas como um escape, por
“qualquer senhor”3, socorrendo aqueles que não se preocupam em alterar a realidade
do sistema carcerário brasileiro, sugerindo a proteção de um bem maior – coletividade
-, em detrimento àquela que jamais deveria ser afastada, a liberdade individual.

3. Além da Lei 12.403/2011. Os requisitos para validade jurídica da prisão
preventiva na Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Considerando a situação dramática do sistema carcerário latino americano,
diversos casos de violações de direitos humanos a presos em situação cautelar foram
levados à Corte Interamericana de Direitos Humanos, a fim de atribuir aos países
2

Departamento Penitenciário Nacional. Ministério da Justiça. Levantamento Nacional de
Informações
Penitenciárias
Infopen
Junho
de
2014.
Disponível
em:
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/relatorio-depen-versao-web.pdf
3

LOPES JUNIOR, Aury. Prisões Cautelares. 4ª Edição revista, atualizada e ampliada. São
Paulo: Saraiva, 2013.
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signatários responsabilidade por manter um número elevado de presos nesta
condição, bem como pela aplicação sistemática da prisão preventiva, sem
fundamentação idônea.
Entre eles, destaca-se o caso Jorge, José e Dante Peirano Basso e República
Oriental do Uruguai (caso 12.553), o qual serviu como caso de fundo para elaboração
do Informe 35/07, que definiu os princípios norteadores, em relação a prisão cautelar,
a serem aplicados internamente, pelos países signatários. Foi a partir do caso López
Álvarez vs. Honduras, contudo, que tais princípios se tornaram recomendações
específicas. O Informe, então, se traduz em verdadeira coletânea de jurisprudência da
Corte.
Insta salientar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos teve a
competência reconhecida pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo 89/1998 (artigo
62 da Convenção), no contexto da aprovação do Pacto de São José da Costa Rica,
pelo Decreto 678/1992, estando o país, portanto, submetido a suas recomendações.
Quanto ao Informe 35/07, estipulou-se o prazo de três meses4 para que os países
signatários se adaptassem as suas disposições. No próprio texto, foi estabelecido que
os países signatários devem cumprir as obrigações derivadas da Convenção e
definidas em sua jurisprudência. A não aplicação dos princípios leva a possibilidade
dos atores internos reportarem a violação de direitos humanos pelo país signatário,
levando a sua responsabilização internacionalmente.

4

Artigos 50 e 51 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos:
Artigo 50º.
1. Se não se chegar a uma solução, e dentro do prazo que for fixado pelo Estatuto da
Comissão, esta redigirá um relatório no qual exporá os fatos e suas conclusões. Se o relatório
não representar, no todo ou em parte, o acordo unânime dos membros da Comissão, qualquer
deles poderá agregar ao referido relatório seu voto em separado. Também se agregarão ao
relatório as exposições verbais ou escritas que houverem sido feitas pelos interessados em
virtude do inciso 1, e, do artigo 48º.
2. O relatório será encaminhado aos Estados interessados, aos quais não será facultado
publicá-lo.
3. Ao encaminhar o relatório, a Comissão pode formular as proposições e recomendações que
julgar adequadas.
Artigo 51º
1. Se, no prazo de três meses, a partir da remessa aos Estados interessados do relatório da
Comissão, o assunto não houver sido solucionado ou submetido à decisão da Corte pela
Comissão ou pelo Estado interessado, aceitando sua competência, a Comissão poderá emitir,
pelo voto da maioria absoluta dos seus
membros, sua opinião e conclusões sobre a questão submetida à sua consideração.
2. A Comissão fará as recomendações pertinentes e fixará um prazo dentro do qual o Estado
deve tomar as medidas que lhe competirem para remediar a situação examinada.
3. Transcorrido o prazo fixado, a Comissão decidirá, pelo voto da maioria absoluta dos seus
membros, se o Estado tomou ou não medidas adequadas e se publica ou não seu relatório.
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O Informe 35/07, além de declarar a responsabilidade do Estado Uruguaio,
estabeleceu os princípios concernentes à aplicação da prisão preventiva a todos os
países. Sendo assim, surge a necessidade de um controle judicial da prisão
preventiva, sob o ângulo de nova cultura da intervenção judicial enfatizada pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos, que está voltada a coibir “prejuízos e
prejulgamentos que importem em juízo antecipado, geral e condenatório”5, contra o
imputado.
Já na sentença relacionada ao caso López Alvarez, a Corte estabeleceu os
princípios mínimos a nortear o instituto da prisão preventiva. Sendo assim, como
requisito basilar, necessário que estejam presentes indícios mínimos de autoria, que
vinculem o acusado ao fato investigado. É o que a doutrina brasileira, especificamente,
o professor Aury Lopes Junior, classifica como fumus comissi delicti, previsto
expressamente no texto legal do artigo 312 do Código de Processo Penal6.
Meras

suposições

ou especulações de autoria

e participação são

inadmissíveis para legitimar um decreto de prisão preventiva, uma vez que em sentido
contrário, o decreto prisional, bem como toda persecução penal, perderia o sentido. A
exigência da comprovação do mérito substantivo deriva, ainda, da vedação quanto a
prisões arbitrárias, disposto na Convenção Interamericana de Direitos Humanos7, bem
como a necessária concretização do princípio da presunção de inocência.
A corte ressalta ainda a necessidade de o decreto prisional ter por fim a
cautela processual. É necessário que se verifique um concreto risco processual,
motivado pelo mau uso de sua liberdade pelo acusado (periculum libertatis, como
classificado pela doutrina brasileira). Esta é, na verdade a única situação jurídica que
admite a aplicação da prisão cautelar: quando o acusado, em liberdade, e por meio de
seus atos, impossibilita o regular trâmite processual, alterando provas, ameaçando

PRADO, Geraldo. Excepcionalidade da prisão provisória – Comentários aos artigos 311-31 do
CPP, na redação da Lei 12.403/2011. In: FERNANDES, Og (Coord.), Maria Thereza Rocha de
Assis Moura (Coord.). Medidas Cautelares no Processo Penal: prisões e suas alternativas:
Comentários a Lei 12.403, de 04.05.2011. São Paulo: RT, 2011.
5

6Art.

312. 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.
Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de
descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares
(art. 282, § 4º).
7

Decreto 678/1992 (Pacto de São José da Costa Rica): Art. 7.3. Ninguém pode ser submetido
a detenção ou encarceramento arbitrário.
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testemunhas, ou demais ações que possam prejudicar seu eventual decreto
condenatório8.
Importante, neste ponto, rechaçar, desde já, qualquer decreto prisional que
tem por fundamento a garantia da ordem pública, pois o “clamor social” do delito, a
“periculosidade do agente” ou demais circunstâncias criadas pelo Poder Judiciário, em
seu exercício diário de política criminal, não demonstram de maneira concreta o risco
processual provocado pelo acusado. Nas palavras da Comissão “esosjuicios se
fundamentan em criteriosmateriales, desvitúanla natureza cautelar de laprisión
preventiva al convertirla em uma verdadera pena anticipada, puesel predicamento de
todos losculpablesreciban pena presupone, precisamente, la prévia declaración de
suculpabilidad”.
Dessa maneira, a noção de perigo processual implica que a situação seja
analisada sob dois aspectos. O primeiro, o mau uso da liberdade de locomoção pelo
acusado, associada ao fato de tal mau uso dever ser concretamente verificável em
atividades estritamente processuais, “visadas pelo imputado em sua tentativa de
atingir o processo como instrumento da jurisdição9”.
Logo, a limitação imposta pela Corte confronta a tentativa de seus estados
membros, sujeitos à sua jurisdição, de manter marcos jurídicos relacionados ao
processo penal de autor, em contradição com o princípio da presunção de inocência
(tão pouco valorizada, considerando a jurisprudência recente do Supremo).
Por fim, ressalta-se que o Informe estabelece, à luz do princípio da
proporcionalidade, um prazo razoável para a segregação cautelar, compatível com o
fim perseguido (preservação de provas, conclusão da instrução),respeitando-se, o
princípio da presunção de inocência. Superado este limite temporal, do razoável, a
prisão preventiva deve cessar, sendo possível aplicar medidas menos gravosas (como
as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal), caso
ainda necessário.
Sobre o que se considera “prazo razoável”, restou determinado no Informe
35/07 que os estados signatários, os quais dispõem em sua legislação interna prazo

8

Geraldo Prado, adverte, neste sentido, que para prender preventivamente o mérito
substantivo é requisitado, porém não é suficiente: “A prisão provisória haverá de focalizar uma
específica, determinada, precisa situação processual que importe em risco ao processo como
instrumento da jurisdição e ainda que este risco seja atribuível de forma direta ao uso indevido
de liberdade pelo imputado. Em outras palavras: “o abuso do direito de liberdade de
locomoção”, desviada para atingir as funções processuais precípuas, configura a situação de
necessidade de intervenção estatal por meio da medida de coerção processual”. PRADO,
Geraldo. Ob. Cit. p. 4.
9

PRADO, Geraldo. Ob. Cit. p. 4.
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mínimo para prisão preventiva, logicamente, devem cumpri-los, e quando este se
esgota, deve cessar o decreto prisional. Quanto aos países que não possuem tal
previsão, considera-se limite para a prisão cautelar o cumprimento de dois terços do
mínimo da pena que corresponde ao delito imputado. Neste ponto verifica-se que o
Brasil incorre em inexorável responsabilidade internacional, uma vez que tal prazo é
cotidianamente violado pelo sistema criminal interno.
A Corte ressalta, em seu Informe, à luz do princípio da razoabilidade e da
presunção de inocência, que a instrução criminal deve ser promovida com a maior
celeridade possível, a fim de minimizar a restrição de direitos fundamentais do
acusado.
Dessa maneira, a principal consequência que deriva da excepcionalidade do
encarceramento preventivo consiste em restringir sua aplicação aos casos em que não
exista outra possibilidade de garantir o curso regular da instrução criminal. O caráter
excepcional da prisão preventiva surge da combinação do direito à liberdade e a
proibição da aplicação da pena antes de existir uma sentença condenatória válida.

4. A garantia da Ordem Pública como fundamento ao decreto da Prisão
Preventiva

O conceito de ordem pública vigente no Brasil ainda possui caráter elementar,
geralmente associado a finalidades policiais. Verifica-se que os legisladores não
rompem com esta visão tradicional do termo, que carrega o autoritarismo oriundo do
período ditatorial brasileiro.
Aparentemente, adota-se a versão do termo na perspectiva de Hariou (1919),
consistindo em situação oposta à desordem, paz em oposição à perturbação10. Sendo
assim, a noção de ordem pública constitui o estado de coisas que representa a
normalidade da vida coletiva em determinada sociedade. Esta normalidade é relativa,
sendo possível que tenha diferentes acepções de acordo com o tempo e em cada
sociedade.
A variabilidade do conceito de ordem pública acha-se sempre vinculada à
noção de interesse público e proteção à segurança, propriedade, bons costumes,
saúde pública, estabilidade das instituições, bem estar coletivo e individual. Ressaltase desde já que a aplicação de tais conceitos não encontra amparo na nova ordem
10

LAZZARINI, Álvaro. Temas de Direito Administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2000.
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constitucional brasileira, garantidora dos direitos fundamentais, porque embora não se
verifique cotidianamente uma situação de desordem, a ordem pública é sempre
utilizada como pretexto a legitimar medidas de constrangimento e lesão a direitos
humanos. Revela-se, assim, a faceta velada do estado policial brasileiro, autoritário e
ainda atuante.
A fluidez do conceito de ordem pública é o ponto mais criticado pela doutrina.
Geralmente, esta é aplicada sem critério algum, sendo utilizada como pressuposto
para restrição de direitos fundamentais, sempre com vistas à proteção dos “interesses
coletivos”. Recorre-se, ainda, à “defesa do Estado” ou “proteção social”, a qual
representa, na verdade, o interesse de uma minoria autoritária e antidemocrática, em
pretexto da defesa do “interesse público”, outro conceito aplicado sem qualquer
reflexão, que não guarda sentido concreto e prático.
No processo penal, e especificamente no instituto da prisão preventiva, sua
aplicação deixa transparecer a opção por uma política criminal extremamente
autoritária e excludente. Justificar a prisão cautelar com esse fim é verdadeira falácia,
pois demonstra uma ausência de argumentos. Deve-se impor a prisão cautelar, a
qualquer custo (ainda que gere a supressão do direito de liberdade do acusado). O
termo, que já é fluido por si só, se torna, geralmente, desvinculado do caso concreto,
“verdadeira ilação ou dogma11” que não demonstra, em nenhuma hipótese, a
necessidade da cautela.
Foi no código de Processo Penal Brasileiro, promulgado em 1941, durante o
período do Estado Novo Varguista, que a garantia da ordem pública encontrou
respaldo. Como já informado anteriormente, o Código possui evidente influência da
ideologia fascista, por ter sido redigido, principalmente, pelo jurista Francisco Campos,
o qual possuía ampla filiação aos ideais totalitários. Este objetivava a criação de um
“Estado Nacional Brasileiro”, com marcante característica autoritária e nacionalista.
A partir do Código de Processo Penal de 1941 se inseriu a ordem pública
como justificativa legítima para decretação da prisão preventiva. Parte da doutrina
aceitava a aplicação de tal conceito12, uma vez que seria legítimo obstar a

11

GIACOMOLLI, Nereu José. Prisão, liberdade e as cautelares alternativas ao cárcere. São
Paulo: Marcial Pons, 2013.
Tornaghi assim se referia à ordem pública: “A prisão preventiva é medida de segurança
processual, tomada nos casos em que o réu ameaça consumar o crime apenas tentado ou
cometer outros. Observe-se que a ordem pública pode ser posta em risco pela simples lesão
ao particular. Não é necessário que esteja em perigo o Estado, o Governo, a República ou
qualquer outra cousa semelhante. Da mesma forma que põe em perigo a paz pública quem faz
apologia de crime, quem incita ao crime, quem se reúne em quadrilha ou bando, ainda que
12Hélio
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consumação do crime ou que outros fossem cometidos (atual “evitar o risco de
reiteração criminosa”). Denota-se, portanto, que a utilização de tal fundamento não
visava a segurança processual (como ainda é hoje), sendo mera medida de
contenção, responsabilização prévia do acusado, mitigando, ao mínimo, o princípio da
presunção de inocência.
Apesar da manutenção de tal garantia no artigo 312 do Código de Processo
Penal, fato é que o estado de direito brasileiro vive em uma nova ordem constitucional,
que tem por pressuposto a garantia dos direitos individuais e de defesa dos acusados,
não mais vistos como apenas objetos do processo penal. O princípio da presunção de
inocência, em sua essência, impede que seja promovido qualquer tipo de execução
antecipada de pena, e assim, a prisão preventiva deveria ser a opção utilizada pelo
Poder Judiciário apenas em situação de perigo processual, como medida cautelar que
é.
Contudo, aqueles que possuem papel decisivo no sistema criminal, no afã de
oferecer qualquer tipo de resposta à opinião pública e atuando ilegalmente como
garante da segurança pública, subvertem a cautelaridade da medida para determinar
indiscriminadamente a prisão preventiva sob tais fundamentos, conferindo legalidade a
uma fundamentação manifestamente inconstitucional13.
Sendo assim, verifica-se que a ordem pública possui grande indeterminação
conceitual, o que é extremamente utilizado pela jurisprudência, a fim de tornar possível
o controle social. Criaram-se "garantias secundárias", a fim de conferir uma pretensa
contra indivíduos (Cód. Penal, arts. 286, 287 e 288), assim também atenta contra a ordem
pública e deve ser preso preventivamente quem se prepara para praticar crime contra
particular. Na verdade ‘o atentado contra um é ameaça contra todos e a ordem pública por ele
se sente convulsionada”. (TORNAGHI, Hélio. Manual de Processo Penal (Prisão e Liberdade).
Volume II. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos S.A., 1962)
13

Em sentido contrário, Luiz Gustavo Grandinetti, em seu Processo Penal e Constituição (5ª
Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006), entende de maneira divergente: “(...) as leis
infraconstitucionais que a elas se referem não podem ser consideradas inconstitucionais. Na
verdade, as cláusulas gerais ou leis gerais, constitucionais, como a ordem pública, o interesse
público, podem servir, efetivamente, até mesmo para a contenção de direitos fundamentais, em
dada situação fática em que se exija uma ponderação de bens”.
Já Geraldo Prado, sobre a inconstitucionalidade da garantia da ordem pública como
fundamento ao decreto de prisão preventiva: “(...) a inconstitucionalidade da prisão preventiva
para garantia da ordem pública (e da ordem econômica) não decorre exclusivamente do que
ela não é: de não se tratar de medida cautelar. Esta prisão é inconstitucional também pelo que
ela é: medida de polícia judicial que antecipa a punição, o castigo, e o faz mais gravemente
desvinculada da questão controvertida no processo – se o acusado é penalmente responsável
pela conduta que lhe é atribuída – valendo-se do processo como mero veículo ou pretexto para
impor privação de liberdade”. (PRADO, Geraldo. Ob. Cit. p. 4)
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legitimidade aos decretos de prisão preventiva. São os requisitos da “credibilidade da
justiça”, "periculosidade do agente", “gravidade do crime”, “clamor público”, entre
outros.
Sobre tais expressões, Giacomolli entende que "se difundem, inclusive
dolosamente, revelando recíprocas, múltiplas e geométricas injustiças. Desvinculadas
do plano concreto, são heresias, deturpações, as quais viram dogmas. Meros
prognósticos ou juízos fundados em suposições não justificam, validamente, a prisão
na media em que esta se vincula à necessidade de cautela".
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é vacilante quanto ao tema. Por
mais que o Supremo Tribunal Federal tenha afastado a aplicação da garantia da
ordem pública, quando aplicada sem fundamentação idônea, uma vez ser
inconstitucional a execução provisória da pena14, uma simples consulta a base
jurisprudencial nos sítios eletrônicos de tais Tribunais demonstram que são mantidos
decretos de prisão preventiva sem qualquer correspondência à situação processual.
Ainda que seja uma fundamentação vazia (conforme o julgado destacado afasta),
outras várias decisões são mantidas se utilizando de termos tão vazios quanto, mas
que se atribuem como legítimos. Atualmente, no período crítico em que vive-se o
processo penal brasileiro e o direito de defesa, denota-se que a segregação daquele
que passa pela persecução penal, é o fim a ser perseguido, ainda que sejam
mitigadas os direitos individuais dos acusados. A prisão se tornou um fim em si
mesma, uma volta a caça às bruxas.

5. Crítica à permanência da ordem pública na Lei 12.403/2011.

A manutenção da garantia da ordem pública na Lei 12.403/2011 trouxe
efeitos nefastos para o sistema carcerário brasileiro: este, que já está em completo
colapso não possui, agora, qualquer expectativa de melhora, uma vez que se preferiu
a supressão do direito de liberdade do acusado em comparação a um processo penal
mais eficiente e garantidor dos direitos fundamentais.
No Brasil, a liberdade consubstancia-se em um direito fundamental, cuja
proteção encontra-se nos incisos XV, LIV e LXI do artigo quinto da Constituição

14

Por todos, HC 101.705, rel. Min. Ayres Brito, DJ de 03.09.2010.
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Federal15. O princípio da presunção de inocência também pode ser vislumbrado como
guardião do direito à liberdade, ao impedir que indivíduos sejam presos por meio de
prisões cautelares ilegais, aplicadas em total dissonância com o Estado de Direito
vigente.
Não há no permissivo constitucional autorização para encarceramento do
indivíduo tendo por fundamentação a ordem pública. Restringir a liberdade pessoal do
acusado sem passar pelo devido processo legal significa verdadeiro julgamento
sumário. O sistema judiciário atual, alterando seu papel, primeiro legitima as prisões
para após aferir se tal decreto prisional será ou não convertido em pena formal, por
meio de decisão condenatória. Ao invés de se aplicar o princípio da presunção de
inocência, vive-se em verdadeiro princípio de culpabilidade. A permanência da
utilização da prisão preventiva para fins não instrumentais demonstra, apenas, o
autoritarismo presente no ordenamento jurídico brasileiro, que infelizmente, não possui
qualquer expectativa de melhora.
O autoritarismo está presente na base da sociedade brasileira, o qual é
alimentado com o apoio da mídia, disseminando a ideia de que os criminosos são
verdadeiros inimigos da sociedade, distantes dela, como se não a pertencessem. Se
retira o que é de mais importante, a característica do acusado como ser humano. A
ideia de que os presos são “aqueles” e não “nós” faz com que sua segregação
cautelar não seja importante, tornando-se necessária para manutenção do corpo
social.
O direito penal, que deveria sempre objetivar o fortalecimento do ideal
democrático, limitando a atuação arbitrária do estado, hoje é o seu principal
legitimador, significando verdadeiro instrumento de exclusão social e neutralização dos
indesejáveis.

15Art.

5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos
termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei;
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Não que se desejasse que o direito penal fosse neutro, pois conforme adverte
Zaffaroni16: “o direito penal nunca pode ser neutro. Ele deve ser sempre parcial, no
sentido de que, em qualquer circunstância, deve fortalecer a contenção das pulsões
absolutistas, ou seja, deve estar sempre do lado do Estado de Direito”.
O suposto criminoso não deve ser tratado como inimigo do estado, e sim
como cidadão integrante do mesmo, detentor de direitos e garantias como qualquer
outro. A sanção, se devida, deverá ser aplicada apenas após todo o regular trâmite
processual, através de uma sentença condenatória irrecorrível.
As novas medidas cautelares, que poderiam dar certo fôlego ao sistema
carcerário brasileiro, simplesmente não são aplicadas em razão da visão autoritária,
aplicada pelos operadores do direito, de que a única pena realmente existente é a
privativa de liberdade. Dessa maneira, mesmo sem sentença condenatória, a prisão
vem sendo aplicada de maneira exarcebada, desnecessária e não criteriosa pelas
autoridades.
Ressalta-se que as medidas cautelares devem ser aplicadas levando em
consideração o princípio da proporcionalidade. Caso se demonstrasse necessário que
o acusado ficasse completamente restrito de sua liberdade, a medida a ser aplicada
seria a prisão preventiva. Verifica-se, cotidianamente, porém que são aplicadas
medidas em cumulação, tão restritas quanto a segregação cautelar. O acusado vive
praticamente uma prisão domiciliar, sem que tal restrição signifique em detração de
pena em eventual sentença condenatória. A segregação imposta aquele submetido à
prisão preventiva é praticamente a mesma, pois evita-se o convívio social daquele
considerado como criminoso.
A alegada excepcionalidade da prisão não é concreta.

A prisão,

estigmatizante por si, deveria ser aplicada apenas em hipóteses específicas.
Atualmente, se tornou verdadeira medida impositiva, destinada especificamente aos
principais clientes do sistema criminal: homens, negros, pobres. Nesse ponto, o direito
penal e processual penal deixam transparecer sua face mais seletiva e cruel.
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6. Conclusão

Os presídios não passam hoje de mero depósito humano, em que se
demonstra difícil conceber de que maneira a pena aplicada poderá ressocializar o
indivíduo a que está submetido.
Se a sociedade admite que seja aplicado tratamento desumano e degradante
àqueles já condenados pelos crimes que cometeram, o que dizer dos presos
provisórios? Como é possível conceber um sistema que tolera que aqueles que ainda
estão submetidos à persecução penal, e assim presumidamente inocentes, sejam
submetidos a tal situação?
O fracasso da Lei 12.403/2011 é evidente. Esta, que foi concebida com o
objetivo de adequar o regime de prisão em nosso Código de Processo Penal, à luz do
sistema constitucional vigente e diminuir o número de presos preventivos, em razão de
seu colapso iminente, teve seu efeito contrário. O número de presos preventivos
aumentou desde que tal Lei foi publicada.
A manutenção da garantia da ordem pública na nova redação do artigo 312
do Código de Processo Penal feriu de morte qualquer tentativa de sucesso da lei, já
que possibilitou a permanência das velhas práticas em torno da prisão preventiva:
encarceramento como regra e sua utilização como antecipação de pena, ignorando
seu caráter subsidiário e excepcional.
A subjetividade do termo implica em sua utilização pelos operadores do poder
da maneira que lhe convém, e a matriz autoritária do processo penal brasileiro não
permite que esta seja aplicada de nenhuma maneira além da que implique na
supressão de garantias constitucionais.
A garantia da ordem pública obstou, ainda a aplicabilidade das novas
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais, se
fossem aplicadas, poderia trazer além de fôlego ao sistema carcerário, uma feição
mais humana do processo penal, com aplicação de medidas menos gravosas ao
exercício do direito de liberdade do acusado, apenas com fins instrumentais. Quando
aplicadas, se mantém o viés autoritário, já que, em cumulação, tornam os acusados
tão segregados quanto àqueles submetidos ao cárcere.
Na linha dos princípios inerentes ao Estado Democrático de Direito e de um
Processo Penal constitucional, vislumbra-se que o processo não é mero instrumento
de satisfação do direito de punir do Estado. Mais do que a simples intenção de aplicar
as normas penais, ele deveria objetivar, primeiramente, a tutela dos direitos e
garantias fundamentais do sujeito passivo do processo, mais débil, ou seja, o acusado.
14

Anais 2º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

Ao longo de qualquer procedimento penal, o indiciado ou acusado deve ser
sempre tratado como inocente, sendo a liberdade regra durante a instrução criminal. A
prisão preventiva, medida mais grave, e até mesmo as medidas cautelares
alternativas,

devem

ser

utilizadas

apenas

de

maneira

subsidiária,

quando

imprescindíveis ao regular trâmite processual.
A imprecisão do termo e a aplicação desarrazoada da ordem pública vicia o
processo penal que se vislumbra como justo e humano. A prisão preventiva, quando
aplicada nessas balisas, afigura-se inconstitucional, uma vez que, na verdade, tal
medida não visa a cautela instrumental, mas apenas como instrumento que quando
decretada viola não só o direito de liberdade do imputado, mas igualmente o princípio
da presunção de inocência.. Impossibilita, ainda, a aplicação das novas cautelares
(ainda que criticáveis).
A situação atual da população carcerária brasileira implica em uma análise
crítica da prisão preventiva e de seus pressupostos. A existência de um processo
penal alinhado às diretrizes democráticas e dos direitos humanos, ao menos em
relação a este tema, só será possível através de uma mudança de postura dos atores
judiciais, quanto a menor perseguição daqueles submetidos ao sistema criminal, além
da supressão da garantia da ordem pública de nosso ordenamento jurídico. Este termo
odioso, como aplicado, apenas enaltece a face mais perversa do processo penal,
retirando a característica mais básica de qualquer indivíduo: seu valor como ser
humano.
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RESUMO

Após um ano de implantação das Audiências de Custódia, no Estado do Espírito
Santo, pode-se constatar uma redução no fluxo de entrada de presos no sistema prisional.
Esse novo sistema, direcionado pela Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de
San José da Costa Rica), combate a superlotação carcerária, a execução de atos de tortura, o
tratamento cruel, desumano e degradante em interrogatórios policiais, como também reforça o
compromisso do Brasil e do Estado na proteção dos Direitos Humanos. Todavia, um desafio
presente desde sua fundação é a autuação “da pessoa adulta portadora de transtorno mental”
e todos os dilemas que perpassam por esse campo, envolvendo saúde mental e justiça, bem
como sobre os encaminhamentos dados até então, que priorizam o saber jurídico, em
decorrência da inoperância das políticas públicas. Até o momento, 50 autuados portadores de
transtorno mental passaram pela audiência com o juiz. O direcionamento dado para cada caso
foi distinto e incluiu a determinação de medidas cautelares, encaminhamentos ou mesmo a
prisão preventiva destas pessoas. Sendo assim é possível inferir que faz-se necessário o
avanço na execução das políticas presentes na lei 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e
os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial
em saúde mental. Bem como, o que determina as assistências descritas na portaria Ministerial
de 14/01/2014, vinculado à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas
Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP).
Palavras-chave: Psicologia. Audiência de Custódia. “Pessoas com transtorno mental em
conflito coma lei”. Saúde Mental. Sistema Prisional.
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1. INTRODUÇÃO
As Audiências de Custódia no Estado do Espírito Santo, iniciadas em maio de 2015,
ocorrem em parceria com o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, Ministério da Justiça, Tribunal
de Justiça - ES e Secretaria do Estado de Justiça - SEJUS, e visam a rápida apresentação do
preso, em prisão em flagrante, a um juiz, no prazo máximo de 24h. Em um ano de
funcionamento do projeto, segundo dados estatísticos enviados pelo Módulo da Audiência de
Custódia ao CNJ, foram realizadas 7.482 audiências de custódia, onde 4.361 (46,43%)
resultaram em Liberdade Provisória com cumprimento de medidas cautelares e 5.031 (53,56%)
resultaram em prisão preventiva. Destas audiências, em 415 (4,41%) casos houve alegação de
violência no ato da prisão e 4.144 autuados foram encaminhados para o setor de serviço social
e psicologia. Vale ressaltar que algumas audiências não ocorreram, devido a hospitalização
dos autuados.
De acordo com o CNJ, durante a audiência o juiz analisará a prisão sob o aspecto da
legalidade e deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em
flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e
se revelarem inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão; ou III conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. O juiz poderá avaliar também eventuais
ocorrências de tortura ou de maus-tratos, bem como outras irregularidades, ao contrário do que
era realizado anteriormente, onde o contato entre o juiz e a pessoa presa ocorria somente
alguns meses após sua prisão, no dia da sua audiência de instrução e julgamento. Com a
implantação das Audiências de Custódia o Brasil, busca combater a superlotação carcerária,
inibindo a execução de atos de tortura, tratamento cruel, desumano e degradante em
interrogatórios policiais. Reforçando, assim, o compromisso do Brasil na proteção dos Direitos
Humanos, como proposto na Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de San
José da Costa Rica), ratificada pelo Brasil em 1992, que dispõe que “toda pessoa detida deve
ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada a exercer
funções judiciais” (art. 7º).
Dentro desse contexto, evidenciam-se alguns casos envolvendo a prisão de pessoas
adultas portadoras de doença mental sobre as quais o referencial teórico é ainda incipiente, o
que tem dificultado os encaminhamentos práticos. A maior parte desses sujeitos autuados
apresentaram-se para a audiência em estado de consciência alterados, delirando e sem
referências pessoais ou familiares, relatando uso de medicação psicotrópica e passagem por
tratamento em algum serviço de saúde mental (CAPS, RAPS) ou, ainda, internação em
clínicas/hospitais psiquiátricos. Conforme levantamento realizado nesta pesquisa, até o
momento, foram realizadas 52 audiências com autuados acometidos por algum tipo de
transtorno mental, a Figura 1 traz um demonstrativo referente ao ano de 2016.
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Figura 1- Número de pessoas com transtorno mental que passaram pela audiência com o
juiz. Os dados são referentes a janeiro de outubro do corrente ano.

Como resultado dessas audiências tivemos 32 prisões preventivas e encaminhamento
para algum presídio comum, onde alguns aguardam avaliação no Hospital de Custódia e
Tratamento psiquiátrico – HCTP e 20 receberam a liberdade provisória, sob a determinação do
cumprimento de medidas cautelares até o julgamento do caso. A Figura 2 abaixo ilustra esses
dados.

Figura 2 - Resultado da Audiência de Custódia com o Transtorno Mental Infrator.

Na Figura 3 está representada a situação atual desses internos perante a justiça. Podemos
observar que há uma inversão em relação à Figura 1, a maior parte deles está respondendo
pelo delito em liberdade e aguardam o julgamento em casa. Alguns permaneceram por
algum tempo no presídio comum e receberam o alvará depois de algum tempo. Esse fato

Anais 2º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

também é preocupante, pois sem um suporte da rede de saúde mental, familiar e
assistencial, esses sujeito tornam-se ainda mais vulneráveis e desassistidos.

Figura 3 - Situação Atual do Processo.

Contudo, destaca-se que graças a esse novo sistema, das Audiências de Custódia, que é
uma parceria entre o CNJ, Ministério da Justiça, Tribunal de Justiça - ES e Secretaria do
Estado de Justiça - SEJUS, visando a rápida apresentação do preso, em prisão em
flagrante, a um juiz, no prazo máximo de 24h, boa parte desses internos autuados, não
ficaram detidos e foram encaminhados pela equipe psicossocial, presente no projeto da
audiência, aos serviços fornecido pela rede de saúde e assistência social no âmbito
estadual e municipal.

Figura 4 – Mostra quais são os artigos mais recorrentes, que culminam na prisão das
pessoas acometidas com transtorno mental.
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Como podemos observar na Figura 4, os artigos em que os portadores de trasntorno
mental, mais foram autuados e por isso presos em flagrante foram o art. 155 (furto Simples),
artº. 157 (roubo simples), artº. 329 (resistência a prisão), artº. 121 e 129 (homicídio / lesão
corporal) e o quinto artº 331 (desacato a autoridade).
Em consulta ao Infopen/es, de todos os que passaram pela a audiencia de custódia até
o momento e respondem pelo delito preso ou em liberdade provisória, em apenas sete casos
consta consulta ou internação no HCTP. A Figura 5 ilustra isso:

Figura 5 – Internos que foram presos em flagrante e que possuem passagem por consulta
ou internação no HCTP.

A intervenção psicossocial nesse campo ainda está em construção e atualmente
consiste no atendimento do autuado após o mesmo ter passado pela audiência e recebido o
termo de Liberdade Provisória, instruindo os sujeitos sobre as medidas cautelares impostas
pelo juiz, como também, acionar a rede, direcionar os encaminhamentos necessários e
elaborar relatórios para subsidiar as decisões judiciais. Os autuados portadores de transtorno
mental sem a devida assistência, ficam esquecidos, despotencializados e desamparados social
e judicialmente, entrando rapidamente em processo de cronificação de seu quadro clínico, pelo
confinamento e isolamento. De acordo com, Maria Elisa Alvarenga (2013/2014), a atual
tendência à judicialização da saúde tem como característica privilegiar o universal em
detrimento do singular, num movimento do “para-todos iguais”.
As práticas de atuação nesse contexto devem atuar ligadas às políticas públicas e
estimular a descontinuidade dos círculos viciosos que promovem a exclusão social. Algo nesse
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sentido vem sendo feito pelo Projeto Piloto criado em 2010 no estado do Espírito Santo, o
PAIPAC-ES, para que, como vêm ocorrendo nos estados de MG, GO e mais recentemente no
estado do Piauí, dentre outros estados, as pessoas com transtorno mental em conflito com a lei
possam cumprir sua pena na modalidade ambulatorial, fora dos HCTPs, ou das prisões
comuns. Segundo Biondi, Fialho e Kolker (2003), para a construção desse novo cenário é
preciso inventar novas estratégias.
Objetivamos nesse estudo, dar visibilidade para alguns casos, como também
apresentar algumas fragilidades da rede de saúde mental e levantar referencial teórico sobre o
assunto. Para isso, faremos uma revisão bibliográfica, bem como utilizaremos a análise de
documentos e relatos de experiências da prática cotidiana do trabalho com os ditos “loucos
infratores”, como forma de provocar a problematização e analisar as forças sócio-históricas e
políticas que engendram essas situações e suas implicações no aprisionamento desses
sujeitos sem a devida assistência como descrita na portaria Ministerial de 14 janeiro, de 2014,
que institui no âmbito do Sistema Único de Saúde- SUS, o serviço de avaliação e
acompanhamento de medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental em
conflito com a Lei, vinculado à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas
Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP). Prender somente não basta, contudo
estamos inseridos num estabelecimento que, além de tratar, se ocupa também em prender. O
que fazemos é prender para tratar, seguindo estritamente o que determina o processo penal.
“Será isso possível?”. (CARDOSO e BARCELOS, 2010).

2. O TRANSTORNO MENTAL INFRATOR PERANTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Equívoco conceitual sério, porém fortemente impregnado na cultura de nossa
sociedade e particularmente na dogmática jurídica, é o de acreditar que a
privação da liberdade seja instrumento capaz de transformar o homem para
melhor. A prisão que recupera. A prisão vista como a escola que (re)educa. A
prisão que ressocializa. A prisão hospital que cura o homem adoecido pelo
crime. A prisão que, enfim, transforma o homem criminoso em homem não
criminoso. Dessa bela mentira, resulta uma política criminal equivocada, que
transfere para o sistema punitivo questões que deveriam ser resolvidas e/ou
equacionadas em outros ambientes, distantes do aparato repressivo do
Estado. (SILVA, 2013/2014, p. 201)

As audiências de custódia ocorrem num prédio situado no complexo penitenciário de
Viana, em frente ao Centro de Triagem, no estado do Espírito Santo, onde chegam a maior
parte das pessoas apreendidas na grande Vitória trazidas pela polícia. O cotidiano do trabalho
é bem movimentado e o número de presos varia de acordo com o dia. Nos finais de semana o
número de presos é maior, visto que há o recebimento de presos oriundos de outros
municípios, além dos que compõem a grande Vitória. Também, ocorre o recebimento de
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autuados pela lei Maria da Penha, que durante a semana são encaminhados diretamente para
a delegacia da mulher. Até o momento, uma juíza é fixa para a condução das audiências
durante a semana, e aos finais de semana, sempre ocorre um revezamento de magistrados.
Este prédio abriga um cartório; duas salas para atendimento da defensoria pública
estadual aos autuados que não possuem advogado particular; uma cozinha; sala de audiência;
sala do magistrado e outro espaço maior, dividido ao meio por uma divisória de madeira, de
meia parede, onde um lado é destinado ao atendimento da equipe psicossocial e o outro,
cercado com grades, aos presos que aguardam a audiência.
Dos 32 casos envolvendo o transtorno mental infrator que passaram pela audiência com
o juiz, até o momento, três em especial serão relatados neste trabalho. Por motivos éticos e
como forma de resguardar as identidades dos sujeitos, optou-se pela utilização de nomes
fictícios.
No primeiro caso relato a história de Zeca, que foi preso e acusado por agredir física e
verbalmente a sua mãe, sendo tipificado no Art. 140, caput, e Art. 147, caput ambos do CPB e
Art. 21 da LCP, todos da forma da Lei 11.340/2006. Tendo conhecimento do caso, pedi para
que o agente responsável retira-se Zeca da cela para que eu pudesse conversar com ele e
levantar algumas informações que pudessem subsidiar a decisão judicial, como também para
que pudesse pensar nos encaminhamentos. Durante o atendimento, ele se mostrou orientado
e verbalizava com clareza, demonstrando compreender o que estava acontecendo. Informou
que foi preso por ter empurrado sua mãe, com quem sempre teve conflitos, e que já foi preso
em outras ocasiões, por ter passado vários trotes telefônicos para a polícia. Quando era
adolescente, passou por diversas internações em unidades para internação provisória de
adolescentes em conflito com a lei. Contou ainda que passou por uma internação de 12 dias no
Hospital Estadual de Atenção Clínica - HEAC, onde foi diagnosticado com esquizofrenia. Onde
também, foi prescrito um coquetel de medicamentos controlados: rivotril, rispiridona, Orape,
ampliquitil, carbamazepina, haldol. Contudo, Zeca relata que faz cinco meses sem fazer o uso
desta medicação.
Terminado o atendimento e com os dados que ele havia me passado, entrei em contato
com sua genitora, no intuito de me aprofundar melhor no caso. Ao telefone, a mãe de Zeca me
contou que essa não é a primeira vez que ele age de forma agressiva e impulsiva. Disse que
seu filho recebia tratamento psiquiátrico no centro do Município de Viana e que o mesmo fazia
uso de muitas medicações controladas, porém não sabia dizer quais eram. Segundo ela, há
duas semanas ele havia passado por uma internação no HEAC, onde durante a mesma,
agrediu ela e a uma funcionária daquele estabelecimento. A mãe de Zeca verbalizou ainda,
que a família já tentou por diversas vezes a internação compulsória, mas que até o momento
não obtiveram êxito. Declara que seu filho é agressivo e que esses “surtos psiquiátricos” são
corriqueiros, temendo sofrer novas agressões.
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Com essas informações, elaborei um estudo de caso e entreguei ao Juiz de plantão
naquele dia. Sugeri nesse documento, que as secretarias de saúde do município de Viana e
do Estado fossem comunicadas sobre o caso e que Zeca pudesse dar prosseguimento ao
seu tratamento ambulatorial, com a devida assistência e acompanhamento, conforme prevista
na lei 10.216. Em posse deste documento e após ter estado em audiência com o autuado, o
juiz decide pela prisão preventiva do mesmo, alegando que tal ato visa garantir a ordem
pública e assegura a aplicação da lei penal. Determina então, que Zeca seja custodiado no
HCTP em razão do seu quadro clínico. Contudo, até a presente data, em pesquisa realizada
através do sistema INFOPEN/ ES, Zeca encontra-se custodiado em um presídio comum.
No segundo caso, trazemos o relato de uma mulher autuada depois de entrar em uma
delegacia e proferir palavras de baixo calão aos policiais, segundo relato nos autos da prisão
em flagrante. Foi tipificada no Art. 239, c/c Art. 129, caput, c/c Art. 331 todos do CPB, c/c 28,
caput, da Lei nº11.343/06, na forma do Art. 69, do CPB. Malu foi trazida de uma ala do presídio
feminino, responsável pela custódia das presas que aguardam audiência com o juiz. Também
naquele local, fez a troca de sua roupa pessoal pelo uniforme da SEJUS. Chegando ao prédio
da audiência de custódia bastante alterada, tinha as mãos algemadas pra frente e marca-passo
(algema presa aos tornozelos com o intuito de limitar os passos do indivíduo).
Colocada em uma cela com outra presa, que também iria passar por audiência, ela
gritava muito, chorava escandalosamente, mas de uma hora para outra esse choro cessava e
dava lugar a verbalização de palavras de conteúdo sexualizado. Contava para as pessoas, que
estavam no recinto, sobre algumas práticas e experiências sexuais. A oscilação de humor e de
comportamento eram visíveis. Malu estava em uma clássica crise de abstinência pelo uso de
drogas.
Um agente que trabalha no cartório veio até a minha sala e disse que no auto de prisão
em flagrante delito - APFD de Malu, não constava nenhum telefone de contato com seus
familiares. Pensei então que essa seria uma difícil missão, mesmo assim me dirigi até a cela
onde ela estava e, que por sinal, fica em frente à minha sala de atendimento, “de meia parede”.
Quando fiz a abordagem, Malu estava de costas e assim permaneceu por um tempo. Sua
atenção era muito dispersa e ao mesmo tempo que gritava para tirarem suas algemas,
comentava: “Esse ai é gostosinho hem?! Coloca ele aqui comigo.” (sic), sobre os outros presos
que passavam na frente da sua cela e sobre alguns comportamentos das pessoas que
olhavam para ela naquela situação.
Depois de muitas tentativas, consegui vencer a desconfiança dela e, por alguns
instantes, consegui sua atenção. Ela me disse que só se recordava do telefone de seu exnamorado e começou a gritar os números. Eu corri até a minha mesa e anotei. Através daquele
número, consegui contato telefônico com a mãe dela. Ao telefone a genitora de Malu relatou
que já há alguns dias não via sua filha, informando, ainda, que a mesma tinha curso superior,
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um filho adolescente e que estava indo pouco em casa e quando ia, agia de forma agressiva e
agitada. Disse que ela é usuária de drogas e que não aceita tratamento. Tendo colhido essas
informações, elaborei um relatório e entreguei ao juiz, novamente indicando o tratamento
ambulatorial.
Contudo, ao ser conduzida até a sala do juiz para ser ouvida, Malu ficou ainda mais
agitada, começou a gritar que sua algema estava muito apertada e que queria sair.
Permaneceu na presença do juiz somente por instantes, tal era a sua euforia e agitação. O
magistrado constou nos autos que, iniciada a audiência, foi constatado a impossibilidade de
realizar a mesma na presença da autuada, diante da sua suposta incapacidade (insanidade
mental ou efeito de entorpecentes), visto que a mesma encontrava-se muito exaltada,
proferindo palavras de baixo calão. Temendo que a soltura da custodiada possa colocar em
risco a segurança social e na possibilidade de reiteração da prática delituosa, como também,
para que seja constatada a eventual insanidade metal, posologia de medicação pertinente, ou
em caso de abstinência de entorpecente, ser feito acompanhamento por equipe especializada.
Determinou a sua prisão preventiva e imediata internação no HCTP. Em pesquisa recente no
INFOPEN/ES, pude averiguar que Malu recebeu o alvará de soltura, após alguns meses presa
em um presídio comum. Não há registros no INFOPEN/ES de sua passagem pelo HCTP
durante esse período e até então.
O terceiro caso trouxe um fato novo. Este foi o primeiro na história da audiência em que
foi determinada a liberdade provisória da autuada portadora de transtorno mental e seu
encaminhamento para tratamento ambulatorial no hospital dia no CAPS de seu município.
Citando inclusive a lei 10.216/2001 e determinando que o caso fosse oficiado a secretaria
municipal e estadual de saúde.
Cida, foi presa com uma faca na mão após ter entrado em uma padaria e segundo
consta nos autos da prisão, tentado assaltar a mesma. Foi tipificada nos Art. 157, § 2º, inciso I
c/c Art. 14, inciso II, ambos do CPB. Desde a sua chegada no prédio da audiência, Cida
mantinha a cabeça baixa, os cabelos caiam pelo rosto, tinha as mãos algemadas para frente e
chorava em silêncio.
Logo, informaram-me que a família de Cida estava na porta do prédio e então, fui ao
encontro deles. Durante a conversa, eles me informaram que ela não tinha histórico de uso de
álcool ou outras drogas, tendo sido diagnosticada, durante uma internação em uma clínica
psiquiátrica particular, como portadora de um quadro depressivo grave e refratário, ideias
delirantes e de autoextermínio, isolamento social e entre outros. Eles trouxeram um laudo da
referida clínica onde constava que a mesma havia sido internada naquele estabelecimento,
tendo por base o CID 10: F31.4; F33.2; F34.8. Contudo, esse mesmo laudo psiquiátrico é
finalizado declarando que a paciente estaria apta para uma tentativa de reinserção social e
acompanhamento ambulatorial. Conversando ainda com os familiares de Cida, estes me
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informaram que ela estava assim há um ano e seu comportamento mudou depois da morte de
um parente próximo. Eles estavam angustiados relatando que já não sabiam mais o que fazer,
pois Cida não aceitava fazer o tratamento indicado pelos médicos até então, queriam interná-la
involuntariamente.
Surge então um fato novo, eles me entregam um ofício endereçado à secretaria
estadual de saúde expedido por um defensor público, ao qual baseado em um laudo
psiquiátrico e a pedido da família, pede a internação compulsória de Cida no prazo de 10 dias.
Em posse dessas informações, conversei com a família sobre as consequências de uma
internação desse tipo, e o que isso poderia acarretar para vida dela e para a relação entre eles.
Voltei para minha sala, pois ainda queria atender Cida antes de sua audiência com o juiz. Não
saia da minha cabeça aquele ofício, feito pelo defensor público meses atrás, e toda a
implicação de um documento como esse feito em tempos tão difíceis, na luta contra a
hospitalização, por um agente público que demonstra desconhecer a legislação vigente sobre
essa temática.
No atendimento, Cida disse que essa era sua primeira prisão. Relatou que estava muito
envergonhada e não sabia ao certo o que tinha ocorrido, parecia perdida no tempo e espaço.
Informou fazer uso de medicação controlada, receitada por um psiquiatra há algum tempo.
Revelou ainda que possuía curso superior e que se aposentou do serviço público depois que
foi diagnosticada com esquizofrenia.
Estes casos evidenciam alguns pontos que merecem destaque. O primeiro é a baixa
formação e desconhecimento da legislação vigente para esta área, levando os agentes
públicos, sejam eles juízes, delegados, assessores jurídicos e defensores públicos, a tomar
decisões e determinar caminhos que rotulam para sempre a vida dessas pessoas. Estes vão
de contra ao que vem sendo construído, há alguns anos, através de políticas públicas e
militâncias.
O segundo ponto é que com o processo de desinternação dos pacientes dos hospitais
psiquiátricos sem a devida reinserção, bem como a assistência dos mesmos na sociedade,
seja na sua realocação em residências terapêuticas ou novamente no seio familiar, a prisão
parece ser a alternativa mais eficaz. Arboleda-Flórez (2003) sustenta que o fechamento de
leitos em hospitais psiquiátricos de alguns países ocidentais, por força do processo de
desinstitucionalização, determinou uma progressiva demanda por serviços psiquiátricos
forenses e aumento no número de doentes mentais em prisões.
O terceiro ponto é a urgência de implantação da PNAISP em nosso estado e
implementação dos acompanhamentos de medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com
transtorno mental em conflito com a lei (EAP), conforme descrita pela portaria GM/MS nº 94, de
14 de janeiro de 2014. A partir do momento que o portador de transtorno mental infrator for
assistido, o mesmo terá menores riscos de detenção.
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS E AVANÇOS

Após um longo período sem priorizar as políticas voltadas ao portador de transtorno
mental infrator, devido à dupla estigmatizarão, houve um avanço. O portador de transtorno
mental que anteriormente era tradado de forma anacrônica pela legislação, marginalizado pela
sociedade e constantemente abandonado por seus familiares, ainda não tinha seus direitos de
assegurados pelos serviços de saúde pública. Nesse sentido, as políticas de saúde passaram
por um processo evolutivo no que concerne ao direito do portador de transtorno mental, porém
ainda hoje, encontramos uma dupla segregação: o transtorno mental e a sua reclusão no
sistema carcerário. Foucault (2004), observa que o princípio que regeu a penalidade moderna
do ponto de vista jurídico e moral foi de que a penalidade devia apenas ser exercida sobre o
que se faz. Insidiosamente, no entanto, formou-se uma penalidade sobre o que se é, a partir da
noção do indivíduo perigoso presente de forma virtual na monomania dos primeiros alienistas.
Cabe salientar, que as pessoas presas no sistema prisional, que referimos nessa
pesquisa, possuem idade superior a 18 (dezoito) anos e estão sob a custódia do Estado em
caráter provisório, sentenciados ou medida de segurança. Conforme previsto no Decreto-Lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código Penal) e na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei
de Execução Penal).
O direito à saúde do detento é amparado pela Lei de Execução Penal (Lei 7.210) que
reafirma o direito à saúde como uma obrigação do Estado (BRASIL, 1984). Há outros
instrumentos legais como Portarias Interministeriais (ministérios da Saúde e da Justiça) com a
finalidade de promover a atenção integral à saúde da população prisional, como veremos a
seguir.
A Constituição de 1988 assegurava somente aos empregados assalariados o direito a
saúde, porém após o movimento conhecido como Reforma Sanitária, adotou-se no país um
modelo de atenção à saúde que garantiu a saúde enquanto direito universal, com atenção
integral a todos os cidadãos brasileiros, incluindo a população prisional, passando a ter seu
direito à saúde assegurada pela legislação vigente (BIOMDI, FIALHO e KOLKER, 2003).
Nesse sentido, os autores destacam que:

[...] nos estados em que o Judiciário começou a se mostrar sensibilizado
aos novos dispositivos extra hospitalares e os Serviços territoriais de saúde
passaram a se corresponsabilizar pela atenção aos inimputáveis, as
experiências em curso começaram a nos apontar o caminho para a
adequação da legislação penal à nova política de saúde mental. Todas
essas mudanças, no entanto, só vão se consolidar quando for possível
combater a ideia largamente difundida que associa a loucura à
periculosidade. Nossa experiência vem mostrando exatamente o contrário:
embora os índices de reinternação sejam significativos – já que a
desinternação é sempre condicional e os egressos de hospitais de custódia
costumam ter dificuldade de se inserir nos serviços de saúde mental de sua
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comunidade– o mesmo não se pode dizer dos índices de reincidência, que
têm se mantido muitíssimo abaixo dos observados na população carcerária.
É o que demonstra a pesquisa realizada nos Hospitais de Custódia e
Tratamento Psiquiátrico do Rio de Janeiro, durante o ano de 2003 (BIOMDI,
FIALHO e KOLKER, 2003).

Segundo uma nova compreensão, a temática saúde foi regulamentada por meio das
Leis 8.080/90 e 8.142/90, que tem como diretriz dar prioridade a atenção básica e as ações de
controle de riscos e agravos. Cabendo aos três níveis de gestão (federal, estadual e municipal),
de forma integrada, mas descentralizada e regionalizada, a responsabilidade pela execução de
políticas públicas voltadas para a proteção, a promoção e a recuperação da saúde.
Corroborando com isso, salientamos que o SUS foi criado norteado nos princípios da princípios
da universalidade, integralidade e equidade.
O Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições legais e considerando as discussões
e intervenções no âmbito legislativo no que diz respeito ao direito a saúde, cria a PNAISP
portaria nº 482, de 1º de abril de 2014. Objetivando a garantia do acesso das pessoas privadas
de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no Sistema Único de Saúde.
Ainda, segundo a PNAISP, cada ambulatório presente na unidade prisional será um
ponto de atenção da rede de saúde do SUS. Qualificando, dessa forma, a atenção básica no
âmbito prisional e articulando com outros dispositivos dessa rede no território. Essas
unidades, contarão, com equipes multiprofissionais que devem ofertar ações de promoção da
saúde e prevenção de agravos. A política enfatiza ainda que caso não haja ambiência na
unidade prisional, a unidade básica de saúde do território poderá se responsabilizar por essas
ações (PNAISP, 2014).
No que concerne à manutenção e financiamento desse programa e dessas equipes de
saúde no contexto prisional, é oportuno destacar que os recursos serão repassados
diretamente aos estados e municípios habilitados (PNAISP, 2014). Tendo como diretriz os
seguintes eixos: equipes dimensionadas para o tamanho e perfil epidemiológico da população
carcerária atendida, equipes de saúde materno‐infantil presente em unidades que custodiam
mulheres e garantia de qualidade pela rede cegonha, equipes de saúde mental para
identificar, prevenir e tratar os transtornos gerados pelo confinamento e pelo uso de drogas.
Bem como, acesso às redes de atenção especializada, hospitalar, urgência e redes
temáticas, vigilância epidemiológica efetiva e em tempo adequado, vigilância sanitária, como
também, ações de saúde dirigidas a pratica do trabalhador prisional (PNAISP, 2014).
Ainda no que diz respeito ao público com transtorno mental, a Lei Nº 10.216, de 6 de
abril de 2001 afirma que: Art.1 os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno
mental serão garantidos sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo,
religião, orientação sexual, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos
e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra.
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Segundo essa mesma lei, é direito do portador de transtorno mental, como descrita em
seu Art.2, que o mesmo tenha acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, de acordo
com suas necessidades. E que esse público, deve ser respeitado e ser tratado com
humanidade, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na
comunidade. O portador de transtorno deve ser protegido de qualquer forma de abuso e
exploração. A presente legislação afirma ainda nos parágrafos IV, V, VI VII, VIII e IX que:

IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas;
V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a
necessidade ou não de sua hospitalização involuntária;
VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;
VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de
seu tratamento;
VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos
possíveis;
IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde
mental (Lei Nº 10.216/2001).

Abordando direitos legislativos, referentes a saúde mental, salienta-se que a Portaria
Nº 336/GM, de 19 de Fevereiro de 2002, estabelece em seu art.1º que os Centros de Atenção
Psicossocial deverão estar capacitados para realizar prioritariamente o atendimento de
pacientes com transtornos mentais severos e persistentes em sua área territorial, em regime
de tratamento intensivo, semi-intensivo e não-intensivo.
Nesse contexto, a Portaria/SNAS Nº 224, De 29 de Janeiro de 1992, destaca como
diretrizes

a

organização

de

serviços

baseada

nos

princípios

de

universalidade,

hierarquização, regionalização e integralidade das ações. Como também, diversidade de
métodos e técnicas terapêuticas nos vários níveis de complexidade assistencial, garantindo
assim a continuidade da atenção nos vários níveis e a multiprofissionalidade na prestação de
serviços, dando ênfase na participação social. Isso vai desde a formulação das políticas de
saúde mental até o controle de sua execução, bem como a definição dos órgãos gestores
locais, bem como, os responsáveis pela complementação da presente portaria normativa, por
seu controle e avaliação.
Diante da legislação apresentada é de extrema importância ressaltar que em nenhum
momento a legislação segrega ou separa o “portador de transtorno mental comum” do
“portador de transtorno mental infrator”, visto que ambos têm o direito ao acesso de políticas,
que respeitem a sua singularidade e que visem a garantia à sua cidadania e a promoção de
direitos.

4. UMA REDE EM MOVIMENTO LIGADA NA VIDA
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Estamos agora juntos, na tarefa de abrir as portas, para fazer com que a
vida passe a circular com ares de liberdade, arejando os espaços abafados
da segregação. Se quisermos tentar alcançar alguma saída deste sistema
antigo e obscuro, devemos buscar desenhá-la no acompanhamento das
biografias e para isto precisamos dispensar o isolamento e investir na
convivência, no acompanhamento, nas soluções de sujeito, suas pequenas
invenções para tratar seu sofrimento mental. (BARROS-BRISSET, 2010, p
85).

A política de atenção ao louco infrator é considerada por muitos especialistas como
sendo um desafio nacional. Atualmente na maior parte dos estados brasileiros, questões
envolvendo o transtorno mental infrator, dentro da realidade penal, está em desacordo com os
direitos humanos e com a reformulação das políticas sobre o tema. Também é unanime a ideia
de que é preciso uma atuação de maneira intersetorial, pró-ativa e integrada entre os
profissionais que atuam na execução penal com os que trabalham na rede de saúde mental.
Esta é uma questão complexa onde não há uma solução simples.
No ano de 2010 no Estado do espírito Santo, foi criado um projeto piloto intitulado
Programa de atenção integral ao portador de sofrimento mental, sob medida de segurança
(autor de ato previsto como criminoso). O PAI-PAC tem suas bases nas experiências do PAIPJ, em Minas Gerais, e do PAI-LI, em Goiás, onde visa fornecer uma atenção singularizada e
integral aos loucos infratores, bem como promover a desospitalização e insersão social e
familiar, através do vínculo com a rede pública de atendimento em saúde mental. Dessa forma,
o egresso do sistema prisional, portador de transtorno mental ao sair do HCTP, prisão comum
ou liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas cautelares, será encaminhado
imediatamente para a equipe do PAI-PAC, para que possa ser realizado um projeto terapêutico
singularizado em conexão com o judiciário e a rede de saúde mental, remetendo o paciente
diretamente para as equipes multiprofissionais do SUS.
Em Minas Gerais, o programa de atenção integral ao paciente judiciário portador de
sofrimento mental, o PAI PJ, foi desenvolvido pelo tribunal de justiça de Minas Gerais e realiza
o acompanhamento do portador de sofrimento mental que cometeu algum crime. A intervenção
junto aos pacientes infratores é determinada por juízes das varas criminais, que auxiliados por
uma equipe multidisciplinar do programa, definem qual a melhor medida judicial será aplicada,
com a intenção de combinar tratamento, responsabilidade e inserção social. Nesse sentido, a
intenção do programa é atuar nas seguintes frentes: intersetorialidade (assistência social,
assistência jurídica, saúde); assistência psicossocial permanente; individualização da medida,
inserção social; sempre de acordo com o que postula a lei antimanicomial 10.216/01.
De acordo com uma das coordenadoras do projeto aqui no ES, a Profª. Drª. Renata
Costa-Moura, do departamento de psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo, as
chances de êxito desse trabalho estão, sobretudo, na orientação clínica assumida, entendendo
que o louco infrator pode vir a responder pelo seu ato na Cidade, como cidadão, a partir de
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uma escuta singularizada, caso a caso, acerca dos determinantes psíquicos que o levaram à
comissão do ato previsto como criminoso.
Visando o fortalecimento de uma cultura de rede e de colaboração mútua entre Justiça e
Saúde, o projeto tem se empenhado na formação contínua de operadores do direito, como
juízes da execução penal; promotores de Justiça; profissionais da rede de saúde pública,
como psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais; e profissionais da rede de
assistência social, bem como acadêmicos interessados em pesquisas na área.

Uma

disciplina optativa foi ofertada no primeiro semestre de 2016, junto ao programa de mestrado
em psicologia institucional da UFES, e trouxe para a discussão temas como: direitos
humanos, justiça criminal, violência estatal, processos de exclusão social, produção de
subjetividades e a noção de “periculosidade” e entre outros.
No final do ano de 2015, houve um seminário de lançamento do Observatório de direitos
humanos e justiça criminal do Espírito Santo – ODHES. Esse evento contou com a presença
de vários atores da cena de saúde e justiça do país, como também dos coordenadores das
redes de observatórios de direitos humanos, ligados as universidades federais de outros
estados.
O caminho que o programa PAI-PAC vem trilhando no enfrentamento do problema da
violência, junto aos sujeitos com transtorno mental em conflito com a lei, com os
trabalhadores e pesquisadores ES, já é significativo. Mesmo assim é urgente a construção de
uma nova cultura de tratamento do louco infrator no Estado do Espírito Santos, bem como
uma mudança no cenário que temos atualmente.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procuramos através desse trabalho, colocar algumas questões que julgamos
pertinentes sobre o desafio enfrentado pela audiência de custódia, no Espírito Santo, ao longo
desse primeiro ano, no atendimento dispensado ao transtorno mental infrator. Concluímos que
vários fatores atravessam esse campo e que a relação saúde/justiça precisa ser melhor
estudada e discutida pelos atores que compõem esse novo cenário, sejam eles juízes:
advogados, defensores públicos, assessores jurídicos, psicólogos, pesquisadores, presos,
familiares, profissionais que compõe o território e entre outros. A cada dia fica mais evidente
que prender somente não basta, e no caso dos “loucos infratores”, é urgente a necessidade de
se construírem novos arranjos e possibilidades que envolvam toda a REDE, algo parecido com
o que os estados de Minas Gerais, Goiás e Piauí já têm vivenciado em sua prática
Através da abordagem de algumas peculiaridades das quais tenho tido contato na
minha experiência profissional como psicólogo, da audiência de custódia, busquei evidenciar
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alguns fatos, situações e casos, no intuito de enriquecer a discussão e problematizar o tema
nesse novo sistema judiciário e prisional.
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Resumo
O presente artigo tem por objetivo apresentar os principais avanços
conquistados pela implantação da audiência de custódia na cidade do Rio de Janeiro.
Inicialmente, cabe um breve relato histórico sobre a origem da respectiva audiência.
No ano de 1966, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou o Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, tendo o Brasil assinado a carta de
adesão somente em 1992, entrando em vigor no mesmo ano. Entretanto, na prática,
infelizmente isso não aconteceu. Já em 1969, perante a Corte Interamericana de
Direitos Humanos, foi firmado o Pacto de San Jose da Costa Rica, no qual o Brasil se
tornou signatário, também apenas em 1992, através do Decreto Lei nº 678 daquele
ano.
Cumpre dizer que os Tratados Internacionais no ordenamento jurídico brasileiro
possuem, em regra, caráter supra-legal, devendo serem aplicados de imediato.
Contudo, não foi o que ocorreu, sendo o seu Art. 7º, V, o qual regulamentava a
audiência de custódia desrespeitado até o ano de 2015, quando o Conselho Nacional
de Justiça resolveu o impasse através de sua Resolução N° 213/2015. Além disso, a
aprovação recente (13 de julho de 2016), pelo Senado Federal, do PLS nº 554/2011,
foi de extrema importância, pois apesar da audiência de custódia ser realizada, ela
não vendo sendo respeitada e tampouco cumpre a sua finalidade, sendo, assim
manipulada por grande parcela do judiciário.
Também são objetos deste artigo os impactos da redução na população
carcerária na cidade do Rio de Janeiro, onde aconteceu o projeto piloto, e a
apresentação de um paralelo para o que seria a audiência de custódia no âmbito da
infância e juventude, na qual os adolescentes apreendidos em flagrante pela prática
de ato infracional análogo a crime, são imediatamente apresentados ao juízo
competente.
Palavras chave: audiência de custódia, audiência de apresentação, presos
provisório, superlotação, Rio de Janeiro.
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Intodução

A presente pesquisa tem como escopo apresentar os principais impactos
causados desde a implantação da audiência de custódia na cidade do Rio de Janeiro,
em setembro de 2015, traçando um panorama completo sobre os seus avanços e
conquistas obtidos devido à sua realização, tendo como um dos mais relevantes, a
redução do número de presos provisórios. Esta fato pode ser constatado através de
uma pesquisa empírica com coleta de dados e observação das audiências durante seu
primeiro ano de desenvolvimento.
A audiência de custódia na cidade do Rio de Janeiro se tornou possível
mediante o impulso da resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, tendo
logo em seguida o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro editado sua
resolução nº29 também de 2015, que disciplina a realização da audiência de custódia
no âmbito do TJ/RJ, porém este avanço não seria possível sem a parceria do Tribunal
de Justiça com os membros da Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia Civil e a
Secretaria Estadual de Administração Penitenciária.

1- Da aplicação da Audiência de Custódia no Brasil

Em razão de o País ser signatário da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, em 06 de novembro de 1992, foi editado pelo presidente da época em
exercício Itamar Franco, o Decreto Nº 678, em que ratificou a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos, mais conhecido como o Pacto de San Jose da Costa Rica
assinado em 22 de Novembro de 1969.
Destarte, houve uma demora muito grande entre a vigência internacional do
Pacto de San Jose da Costa Rica, e a ratificação do Tratado pelo Brasil. Demora esta
que deve ser compreendida através da situação política em que o País vivenciava à
época do Tratado, qual seja o período de ditadura militar, que vigorou do ano de 1964
até 1985, sendo certo que apenas em 1988 se pode presenciar uma Constituição
cidadã e com o compromisso do Estado Democrático de Direito. O que “justifica” a
legislação brasileira não ter incorporado antes ao seu ordenamento jurídico Tratados
Internacionais que versassem sobre matéria de Direitos Humanos, já que presenciava
um Estado autoritário e torturador, sendo a preocupação com os Direitos Humanos
impensada no Brasil daqueles tristes anos.
Porém, mesmo com a promulgação do Decreto Nº 678 no ano de 1992, ele não
havia sido cumprido até o ano de 2015, pois havia uma grande discussão sobre a
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força normativa dos Tratados Internacionais de Matéria de Direitos Humanos que
fossem anteriores à Emenda Constitucional Nº 45 de 2004. Tendo em vista o Brasil
adotar a corrente dualista, ou seja, existem em nosso ordenamento jurídico em se
tratando da relação do Direito Internacional com a legislação interna, duas fontes, as
internas e as internacionais, estas últimas, são as que se relacionam com a legislação
de outros países. A corrente dualista defende que para a entrada em vigor do Tratado
Internacional, este deve ser incorporado à legislação brasileira, para que então passe
a ter vigor na esfera interna. Com isso, a referida emenda em questão trouxe nova
redação ao artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, o qual merece destaque:
“Os tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos

membros,

serão

equivalentes

às

emendas

constitucionais.”

Ou seja, conforme interpretação literal, temos a certeza de que os Tratados
Internacionais sobre Direitos Humanos posteriores à 2004, são equivalentes à
emendas constitucionais. A discussão estaria então para os Tratados Internacionais
sobre Direitos Humanos que foram ratificados pela legislação nacional, porém
anteriores ao ano de 2004, de qual seria sua força normativa, dentre eles o Pacto de
San Jose da Costa Rica, já que ratificado no ano de 1992.

Desta feita, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a esse grupo de
tratados que são anteriores à Emenda Constitucional Nº 45 de 2004, é conferido o
caráter de norma supralegal, vejamos o seguinte enunciado:

Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos: "status"
supralegal

"Esse caráter supralegal do tratado devidamente ratificado e
internalizado na ordem jurídica brasileira - porém não submetido ao
processo legislativo estipulado pelo artigo 5º, § 3º, da Constituição
Federal - foi reafirmado pela edição da Súmula Vinculante 25, segundo
a qual 'é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a
modalidade

do

depósito'.

Tal

verbete

sumular

consolidou

o

entendimento deste tribunal de que o artigo 7º, item 7, da Convenção
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Americana de Direitos Humanos teria ingressado no sistema jurídico
nacional com status supralegal, inferior à Constituição Federal, mas
superior à legislação interna, a qual não mais produziria qualquer efeito
naquilo que conflitasse com a sua disposição de vedar a prisão civil do
depositário infiel. Tratados e convenções internacionais com conteúdo
de direitos humanos, uma vez ratificados e internalizados, ao mesmo
passo em que criam diretamente direitos para os indivíduos, operam a
supressão de efeitos de outros atos estatais infraconstitucionais que se
contrapõem à sua plena efetivação." (ADI 5240, Relator Ministro Luiz
Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20.8.2015, DJe de 1.2.2016)

O precedente representativo que discutiu a questão do depositário infiel RE
466343, é do ano de 2008, porém apenas em 2016 a sua jurisprudência foi de fato
confirmada. O que totalizam 24 anos desde que o Brasil firmou seu compromisso,
ratificando o Tratado, e a legislação interna não o aplicava. Até o momento em que
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, quando à frente do STF
e também da presidência do Conselho Nacional de Justiça, idealizando um sistema
penal mais humanitário, decidiu por projetar e conduzir a implantação do projeto da
audiência de custódia, que teve seu início em fevereiro de 2015, no Fórum da Barra
Funda – SP, através da parceria do CNJ, juntamente com o Ministério da Justiça e o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

O projeto da audiência de custódia teve como principal objetivo, garantir a
rápida apresentação do preso em flagrante a um juiz para que seja feita uma primeira
análise sobre a necessidade e o cabimento da prisão ou a adoção de medidas
alternativas. Tendo como Estado pioneiro São Paulo, e sendo logo depós expandido
aos demais Estados Brasileiros, através do Termo de Adesão do Governo do Estado,
ao termo de cooperação técnica nº007/2015, celebrado entre o Conselho Nacional de
Justiça, o Ministério da Justiça e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa.

O que a assinatura do termo de adesão significaria um grande avanço, já que
esta regulamenta a concordância do Estado perante o CNJ em implantar e realizar as
audiências de custódia em seus territórios, pois antes disso a problemática estava em
torno do cumprimento da Resolução nº 213 do CNJ, que veremos melhor a seguir.

2- Da Força Normativa da Resolução Nº213/15 do CNJ

Com o advento da Resolução Nº 213 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça,
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disciplinando sobre a realização das audiências de custódia, outra questão que muito
se discutiu, foi se o referido Conselho teria “poder” para tanto, tendo em vista o seu
caráter administrativo. O que gerou muitas controvérsias o reconhecimento do poder
normativo do CNJ, em que as resoluções emitidas pelo Conselho tem efeito de norma
primária, desta feita o que reconhece a autonomia do CNJ no sentido em que as
resoluções expedidas por seu órgão possuem força de lei.

Para chegar a conclusão de que as resoluções expedidas pelo CNJ são
instruídas de caráter normativo, foi necessário a análise de uma Ação Direta de
Constitucionalidade em sede de liminar, onde o Supremo Tribunal Federal,
reconheceu a autonomia das resoluções do CNJ como força de lei primária
proveniente de edição administrativa, podendo assim, ser aplicada por simetria e
igualdade de tratamento, nas resoluções que versam sobre a audiência de custódia.
A Ação Direta de Constitucionalidade em questão é a ADC 12, relatada pelo Ministro
Ayres Britto, cuja ementa segue abaixo:
AÇÃO

DECLARATÓRIA

CONSTITUCIONALIDADE,

AJUIZADA

DE

EM

PROL

DA

RESOLUÇÃO Nº 07, de 18.10.05, DO CONSELHO NACIONAL
DE JUSTIÇA. ATO NORMATIVO QUE "DISCIPLINA O
EXERCÍCIO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES POR
PARENTES,

CÔNJUGES

E

COMPANHEIROS

DE

MAGISTRADOS E DE SERVIDORES INVESTIDOS EM
CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO, NO ÂMBITO
DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

PROCEDÊNCIA

DO

PEDIDO.

1.

Os

condicionamentos impostos pela Resolução nº 07/05, do CNJ,
não atentam contra a liberdade de prover e desprover cargos
em comissão e funções de confiança. As restrições constantes
do ato resolutivo são, no rigor dos termos, as mesmas já
impostas

pela

Constituição

de

1988,

dedutíveis

dos

republicanos princípios da impessoalidade, da eficiência, da
igualdade e da moralidade. 2. Improcedência das alegações de
desrespeito ao princípio da separação dos Poderes e ao
princípio federativo. O CNJ não é órgão estranho ao Poder
Judiciário (art. 92, CF) e não está a submeter esse Poder à
autoridade de nenhum dos outros dois. O Poder Judiciário tem
uma singular compostura de âmbito nacional, perfeitamente
compatibilizada com o caráter estadualizado de uma parte dele.
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Ademais, o art. 125 da Lei Magna defere aos Estados a
competência de organizar a sua própria Justiça, mas não é
menos certo que esse mesmo art. 125, caput, junge essa
organização aos princípios "estabelecidos" por ela, Carta
Maior, neles incluídos os constantes do art. 37, cabeça. 3. Ação
julgada procedente para: a) emprestar interpretação conforme
à Constituição para deduzir a função de chefia do substantivo
"direção" nos incisos II, III, IV, V do artigo 2º do ato normativo
em foco; b) declarar a constitucionalidade da Resolução nº
07/2005, do Conselho Nacional de Justiça.

(STF - ADC: 12 DF, Relator: Min. CARLOS BRITTO,
Data de Julgamento: 20/08/2008, Tribunal Pleno, Data de
Publicação: DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009
EMENT

VOL-02387-01<span

id="jusCitacao">

PP-00001

</span>RT v. 99, n. 893, 2010, p. 133-149)

Tal entendimento se coaduna com o disposto no artigo 103-B, parágrafo 4º,
Inciso II da nossa Carta Magna.
II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de
ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos
administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder
Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo
para que se adotem as providências necessárias ao exato
cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal
de Contas da União; (Incluído pela Emenda Constitucional nº
45, de 2004)

3- A regulamentação da Audiência de Custódia no Rio de Janeiro

Após a adesão do Governo do Estado do Rio de Janeiro ao termo de
cooperação técnica, nº007/2015, celebrado entre o Conselho Nacional de Justiça, o
Ministério da Justiça e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio de seu Órgão Especial, editou a
resolução Nº 29/2015 para disciplinar a audiência de custódia no âmbito do TJ/RJ,
determinando a criação da Central de Audiência de Custódia, nos termos do artigo a
seguir:
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Art. 1º - Fica criado, no âmbito da justiça comum de primeira instância
do Estado do Rio de Janeiro, o sistema das audiências de custódia.
Parágrafo único - As audiências de que trata o caput serão realizadas
em Centrais de Audiências de Custódias - CEAC's, que serão
instaladas nas dependências do Tribunal de Justiça.
Art. 2º - Toda pessoa presa em flagrante delito será apresentada,
sem demora, ao juiz competente, a fim de realizar se audiência de
custódia.

As Audiências de Custódia iniciaram em setembro de 2015, na comarca da
capital do TJRJ, onde recebeu a primeira central de audiência de custódia, e contaram
com a parceria fundamental de Instituições como a Secretaria do Estado de
Administração Penitenciária, a Polícia Civil, Ministério Público e Defensoria Pública.
Onde cada um exercia papel fundamental, a Defensoria em prestar assistência jurídica
gratuita aos custodiados que não estavam acompanhados de advogados, o Parquet
que muita das vezes requeria o pedido de liberdade provisória do custodiado, a Polícia
Civil encarregada de conduzir o preso em flagrante para a audiência, e a SEAP em
levar os custodiados que tinham sua prisão em flagrante convertida em preventiva
para as cadeias públicas que ficam sob sua administração.
4- Dos impactos da Audiência de Custódia no Rio de Janeiro
Um dos grandes avanços que pode ser conquistado devido a realização da
audiência de custódia é, sem sombra de dúvidas o prévio contato do custodiado com a
autoridade judiciária, tendo em vista que antigamente, o cidadão que era apreendido
em flagrante delito ficava preso provisoriamente até a autoridade judiciária tomar
conhecimento de sua prisão, através da lavratura do auto de prisão em flagrante.
Conhecimento este, que em se tratando da celeridade nas Varas Criminais do Rio de
Janeiro, podia levar em média de dois à quatro meses. No qual o juiz tinha apenas
contato com as “folhas” do processo, e não com o acusado propriamente dito.

O que com a implantação da audiência de custódia, o prazo do
conhecimento da prisão pelo juiz, reduziu consideravelmente tendo em vista que o
custodiado deve ser ouvido pela autoridade judiciária em até vinte e quatro horas, o
que, consequentemente corrobora a evitar certas injustiças, como também evita
prisões

provisórias

desnecessárias,

já que na

legislação processual

encontramos um rol medidas despenalizadoras alternativas ao cárcere, vejamos:

penal
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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;
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;
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando,
por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado
dela permanecer distante;
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência
seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
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;
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes
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;
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
IX - monitoração eletrônica.

Conforme citado no artigo acima, existem medidas alternativas à pena de
prisão, momento este que se mostra de suma importância a realização da Audiência
de Custódia, pois um de seus objetivos principais, é contribuir efetivamente para a
redução da superlotação prisional, tendo em vista que o magistrado nessa audiência
que ocorre 24 horas após a prisão, pode aplicar tais medidas cautelares nas situações
em que for cabível, relaxar a prisão considerada ilegal ou simplesmente conceder a
liberdade provisória, o que conforme a tabela apresentada a seguir, contribuiu em
muito com a redução do número de presos provisórios que ingressam mensalmente
no sistema penitenciário fluminense.

DATA

ESTATÍSTICAS DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - TJRJ
TOTAL DE
LIBERDADES PERCENTUAL
AUDIÊNCIAS
DE
REALIZADAS
LIBERDADES
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18/09/15 ATÉ 29/02/16

2000

1057

52,8%

MÊS MARÇO/16

507

148

30%

MÊS ABRIL/16

648

220

34%

MÊS MAIO/16

689

262

38%

MÊS JUNHO/16

717

211

30%

MÊS JULHO/16

625

204

33%

MÊS AGOSTO/16
MÊS SETEMBRO/16 (ATÉ
15.09.2016)

581

257

44,2%

268

114

42,5%

TOTAL

6035

2473

41%

Fonte: Central das Audiências de Custódia, 20/09/2016.
Conforme a análise das estatísticas, pode-se perceber que com o advento
da audiência de custódia, há uma estimativa de 30 à 40% de liberdades concedidas
em média, fato gerador este, que influi diretamente sob o número de presos
provisórios no sistema carcerário, onde contribui positivamente para a redução da
superlotação nas cadeias públicas.

Na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, os presos provisórios
são encaminhados para a Cadeia Pública José Frederico Marques, que funciona como
uma espécie de distribuição para os demais Institutos Penitenciários. Embora tenha
capacidade para apenas 532 detentos, mensalmente ingressam no Frederico Marques
cerca de 2.400 novos presos, entre eles provisórios e sentenciados. Ou seja, há um
problema nítido de superlotação carcerária, onde a audiência de custódia pode
contribuir para minimizar.
5-Do panorama atual da situação do preso provisório no Rio de Janeiro

Um dado alarmante no que tange ao número de presos provisórios no Brasil é
que, com base em dados de dezembro de 2014 e divulgados em abril de 2016 pelo
Ministério da Justiça, possuímos a quarta maior população carcerária do mundo, com
622.202 presos, de acordo com o Levantamento Nacional de Informações
Penitenciárias (Infopen), sendo que desse total 40,13% encontravam-se presos
provisoriamente.

No estado do Rio de Janeiro a realidade carcerária não é diferente: o
encarceramento em massa e a seletividade penal também se verificam. Em 2014,
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quando da publicação do último Infopen, o sistema prisional fluminense contava com
uma população carcerária de 40.301 pessoas, sendo esta majoritariamente negra e
pobre. No tocante ao número de presos provisórios, estes representavam 41,83% do
total. Quando da publicação do presente relatório – segundo semestre de 2016 –
dados da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro
(SEAP) dão conta de 22 mil pessoas presas em caráter provisório no estado, tendo
sido ultrapassado o total de 50.000 internos na SEAP, que possui uma capacidade de
27.242 vagas.
6- Da superlotação carcerária nas cadeias públicas femininas no estado
do Rio de Janeiro
O relatório realizado pelo grupo "Mecanismo Estadual de Prevenção e
Combate à Tortura do Rio de Janeiro", vinculado à Assembléia Legislativa do Estado,
produziu em 2016 o relatório intitulado "Mulheres, meninas e privação de liberdade no
Rio de Janeiro", do qual se podem extrair as seguintes observações:

No que se refere especificamente às mulheres encarceradas, em 2000 a
população prisional era de 5.601 presas, em 2015 alcançamos o número de 37.380,
um aumento de 567%. Elas são quase 7% da população prisional nacional, colocando
o Brasil em quinto lugar no mundo.

Em relação ao encarceramento feminino no Estado do Rio de Janeiro, dados
revelam um grande crescimento, sobretudo entre os anos de 2013 e 2014, com um
incremento de 1.618 para 4.139 mulheres encarceradas.
A Audiência de custódia é um mecanismo que possui totais condições para
reverter essa tendência atual de crescimento vertiginoso do encarceramento feminino,
tendo em vista dados recentes da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro,
que analisou perfil das 78 mulheres presas que foram atendidos nas audiências de
custódia pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro de 18 de janeiro de 2016 a 15 de
abril de 2016, de acordo com o questionário de atendimento preenchido pelos
defensores públicos, sendo que em 50 casos foi concedida liberdade provisória após a
audiência, enquanto em 26 tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva,
sendo que em 2 não há informação sobre esse aspecto.

7-Núcleo de Audiência de Apresentação de Adolescentes – NAAP
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Inaugurado em 1º de junho de 2016, no espaço do plantão judiciário da comarca
da capital, a audiência de apresentação de adolescentes tem o condão de verificar a
legalidade da apreensão do adolescente na prática de ato infracional análogo a crime,
bem como se houve algum tipo de agressão policial como tortura e maus tratos.
Após o adolescente ser apreendido em flagrante, ele é encaminhado para a
Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente, ficando lá pelo prazo em média de 1
à 2 dias, até então ser levado a audiência de apresentação.
Chegando à central da audiência de apresentação, o adolescente passa por um
atendimento multidisciplinar composto por psicólogos, assistentes sociais, membros
da defensoria e ministério público, que fazem entrevistas na parte da manhã, quando
então a tarde o jovem é apresentado ao juiz na presença de seus responsáveis.
Já na audiência, o juiz analisa a necessidade da internação do menor, ou se é
um caso em que ele possa responder ao processo em liberdade, sendo nesse caso
liberado para a residência na presença do responsável legal. E em caso de internação,
o adolescente é encaminhado a uma instituição do Degase para aguardar o curso do
processo.
Cumpre mencionar que na teoria tal procedimento já estava previsto no
Estatuto da Criança e do Adolescente no Capítulo II (“Dos Direitos Fundamentais”).
Capítulo II
Dos Direitos Individuais
Art. 106. Nenhum adolescente será privado de
sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou
por ordem escrita e fundamentada da autoridade
judiciária competente.
Parágrafo único. O adolescente tem direito à
identificação dos responsáveis pela sua apreensão,
devendo ser informado acerca de seus direitos.
Art. 107. A apreensão de qualquer adolescente
e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti
comunicados à autoridade judiciária competente e à
família do apreendido ou à pessoa por ele indicada.
Parágrafo único. Examinar-se-á, desde logo e
sob pena de responsabilidade, a possibilidade de
liberação imediata.
Art. 108. A internação, antes da sentença, pode
ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e
cinco dias.
Parágrafo único. A decisão deverá ser
fundamentada e basear-se em indícios suficientes de
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autoria e materialidade, demonstrada a necessidade
imperiosa da medida.
Art. 109. O adolescente civilmente identificado
não será submetido a identificação compulsória pelos
órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para
efeito de confrontação, havendo dúvida fundada.

O núcleo da audiência de apresentação de adolescentes pode ser considerado
como um paralelo das centrais da audiência de custodia, devido serem avaliadas as
mesmas características de ilegalidade da apreensão, bem como a prática de tortura
realizada pela autoridade policial e principalmente a redução do lapso temporal da
apresentação do adolescente à autoridade judiciária que se encontra atualmente no
mesmo prazo legal estabelecido pela custódia, que é de 24 horas.

Considerações Finais

Dessa forma, podemos concluir que a audiência de custódia é um
poderoso instrumento que pode contribuir para a diminuição da superlotação da
população carcerária. Antes, sem a audiência de custódia, o cidadão que era preso
em flagrante, ia, por exemplo, para a Cadeia Pública Frederico Marques. Cerca de três
meses depois, após todo o trâmite judiciário e, diga-se de passagem, moroso, o juiz ao
receber o processo e prolatar sua decisão, ou revogaria sua prisão para que o preso
respondesse o processo em liberdade, caso este que comprava ser desnecessário o
preso ficar tanto tempo recluso provisoriamente, pois superlotaria ainda mais o
sistema.

Agora, com o advento da audiência de custódia, o mesmo preso em
flagrante, fica na delegacia e em até 24 horas é encaminhado ao juiz, para que então
determine pela conversão da prisão preventiva ou não. Fato este, que com a
antecipação do contato da autoridade judiciária com o acusado, reduziu cerca de 40%
do número de presos provisórios, o que consequentemente levou a uma considerável
diminuição da superlotação dos presídios cariocas.

Ainda conforme o que fora amplamente exposto no presente artigo, a
incidência desse novo instituto tem um impacto fundamental na questão dos presídios
femininos, sobretudo pela especial atenção necessária oriunda da falta de visibilidade
dada para este problema no Rio de Janeiro.
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Logo, diante de tudo o que fora argumentado, observa-se que a audiência
de custódia é remédio essencial para solucionar o histórico problema da superlotação
carcerária, trazendo eficácia aos direitos fundamentais constitucionais para uma
parcela populacional tão invisível à sociedade.
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A implementação das Audiências de Custódia e paradoxo do
encarceramento em massa: um enfoque acerca da experiência em
Recife/PE

Recife, 17 de outubro de 2016.
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A implementação das Audiências de Custódia e paradoxo do encarceramento
em massa: um enfoque acerca da experiência em Recife/PE

Alana Barros da Silva1
João Pedro Duarte Bacelar2
Marcela Martins Borba3
Introdução
As audiências de custódia surgem como forma de superar a “fronteira do
4

papel” antes existente entre magistrado e autuado, quando aquele decidia sobre a
legalidade do flagrante e a necessidade da prisão preventiva com base nos
documentos que comunicavam às autoridades competentes a prisão do indivíduo. Seu
advento, então, visa a proporcionar um encontro físico entre juiz e autuado, podendo
levar a decisões mais ajustadas sobre a necessidade ou não da conversão do
flagrante em preventiva, ademais de possibilitar ao juiz averiguar a ocorrência de
violência policial.
De acordo com Caio Paiva, em artigo para o jornal da Escola Superior da
Defensoria Pública da União5:
A audiência de custódia nada mais é do que a obrigatoriedade de se
conduzir o cidadão preso, sem demora, à presença de um juiz, o qual
deverá, portanto, emitir uma tríplice manifestação: (i) sobre a
legalidade da prisão (juízo retrospectivo); (ii) sobre a necessidade da
prisão (juízo prospectivo); e (iii) sobre eventual prática de violência ou
tortura sofrida pelo cidadão conduzido.

Assim sendo, sua adoção visa principalmente à humanização do processo
penal e à contenção do poder punitivo, buscando um distanciamento de uma lógica
decisiva que produz um encarceramento em massa no país e um maior controle e
visibilidade dos casos de violência policial, além de proporcionar o mínimo de
contraditório na fase pré-processual mediante a oitiva do autuado na presença do juiz,
do Parquet e do seu defensor.

1
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Ante o fato de que os projetos legislativos que visam à incorporação da
previsão das audiências de custódia ao nosso ordenamento ainda não foram
aprovados no Congresso e tendo em vista a necessidade de reagir ao
superencarceramento que acomete as prisões brasileiras, além da grave questão da
violência policial, o Conselho Nacional de Justiça lançou o Projeto Audiência de
Custódia. Tal projeto, posteriormente consolidado por meio da Resolução nº 213
oriunda do CNJ, tinha o fito de incentivar os Tribunais de Justiça estaduais a editar
atos normativos internos que regulamentassem o direito do preso de ser conduzido,
sem demora, à presença do juiz após a sua prisão.
O projeto do CNJ, contudo, foi alvo de diversas críticas que questionavam,
principalmente, a constitucionalidade dos atos expedidos pelo judiciário a fim de
disciplinar a realização das audiências. Seus opositores afirmam inconstitucionais
esses atos regulamentares, pois, ao expedi-los, os Tribunais, dentre outras coisas,
violavam o princípio da separação de poderes, vez que estariam avocando para si
uma competência que cabe ao legislativo federal, que é a de legislar em matéria
processual.
O Supremo Tribunal Federal, entretanto, nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 5240, interposta pela Associação dos Delegados de Polícia do
Brasil (ADEPOL), confirmou a constitucionalidade da medida.
Faz-se mister, contudo, atentar para o fato de que esses atos normativos não
introduzem inovações em nosso ordenamento jurídico, servindo tão somente para
regulamentar compromissos há muito assumidos pelo país.
Pernambuco, o estado tratado por esse artigo e detentor de uma das maiores
populações carcerárias do país, apresenta uma porcentagem de concessão de
liberdade provisória muito menor do que a dos outros estados, além de alguns outros
problemas, conforme veremos adiante.
Dessa forma, foi realizada uma análise de cunho predominantemente
quantitativo dos resultados advindos das audiências de custódia já realizadas em
alguns estados brasileiros com a intenção de traçar uma análise qualitativa das
audiências de custódia realizadas em Recife - feita a partir do acompanhamento de
trinta audiências pelos autores.
Almejou-se, ao final, constatar se os objetivos vislumbrados pelo Estado
Brasileiro na efetivação do disposto na Convenção Americana de Direitos Humanos
estão sendo devidamente alcançados; e, ademais disso, fazer algumas considerações
acerca da forma pela qual as audiências de custódia vêm sendo realizadas em Recife,
verificando os erros e acertos da metodologia utilizada e apontando, quando possível,
eventuais abusos e inconsistências entre teoria e prática.

Anais 2º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

1. O cenário em torno da previsão normativa da audiência de custódia no
contexto da Justiça Criminal e dos Diretos Humanos no Brasil

A implementação das audiências de custódia no Brasil surge enquanto
instrumento previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos – o Pacto de São
José da Costa Rica – desde 1992, com mais de 20 anos de atraso. Diz o artigo 7.5 da
mencionada Convenção:
Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem
demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por
lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgada em
prazo razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que
prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a
garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.

Apesar disso, nota-se que pouco ou nada foi feito para assegurar os direitos
das/os acusadas/os pelo cometimento de crimes e, menos ainda, em relação
àquelas/es encarceradas/os.
Sabe-se que, apesar de o Brasil ser signatário da referida Convenção desde
1992, a movimentação interna em torno da concretização do previsto no artigo acima
transcrito só teve início após a denúncia à Organização dos Estados Americanos
acerca da superlotação e condições inumanas existentes nos presídios do País.
A posição do Brasil como a terceira nação que mais encarcera no mundo de
acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça (junho/2014) e, mais
especificamente, a posição do estado de Pernambuco enquanto o estado com a maior
taxa de superlotação carcerária do País demonstra a urgente necessidade de
mudanças nessa seara.
Como demonstrado, o artigo 7.5 da CADH, promulgada pelo Decreto 678/92,
é a base normativa para a implantação e existência das audiências de custódia no
país. Após o advento da lei 12.403/2011, a prisão preventiva foi colocada como sendo,
em tese, a última opção do juiz, devendo o mesmo descartar todas as outras metidas
cautelares previstas no art. 319 do CPP antes de decretá-la.
Entretanto, sabe-se que o que existe é uma “banalização da prisão
preventiva”6, ainda mesmo após o advento das audiências de custódia, quando a
pessoa presa fica de frente com um juiz logo após sua prisão para que aquele decida
sobre o relaxamento ou não da mesma.
6

LOPES JR., Aury e PAIVA, Caio. Audiência de custódia e a imediata apresentação do preso ao juiz:
rumo
à
evolução
civilizatória
do
processo
penal.
Disponível
em:
<http://www.revistaliberdades.org.br/site/outrasEdicoes/outrasEdicoesExibir.php?rcon_id=209>.
Acesso
em: 16/10/16.
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Além da previsão normativa contida na CADH, o art. 9.3 do Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos, do qual o Brasil também é signatário,
determina que “Qualquer pessoa presa ou encerrada 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.”
Completando o quadro das previsões normativas que embasam a audiência
de custódia, pode-se considerar, ainda o inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição
Federal, que determinam a garantia do direito de ser julgado em um prazo razoável e
o art. 282, 3º, do CPP, que garante o contraditório no âmbito das medidas cautelares
pessoais, utilizadas em substituição à prisão preventiva.
Finalmente, deve-se demonstrar que o regramento jurídico interno não é
suficiente para satisfazer a exigência da audiência de custodia.7 O CPP prevê,
apenas, que o juiz deve ser comunicado acerca da prisão, bastando apenas o envio
do auto de prisão em flagrante para que tal exigência seja cumprida, sem qualquer
necessidade de a pessoa presa ser levada ao juiz.
Por isso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já decidiu que “o
simples conhecimento por parte de um juiz de que uma pessoa está detida não
satisfaz essa garantia, já que o detido deve comparecer pessoalmente e render sua
declaração ante ao juiz ou autoridade competente”, sendo que “o juiz deve ouvir
pessoalmente o detido e valorar todas as explicações que este lhe proporcione, para
decidir se procede a liberação ou a manutenção da privação da liberdade”, uma vez
que “o contrário equivaleria a despojar de toda efetividade o controle judicial disposto
no art. 7.5 da Convenção”.8
As audiências de custódia, então, vêm com o escopo de assegurar os direitos
fundamentais da pessoa custodiada, evitando-se prisões desnecessárias e, com isso,
tentando reduzir a superlotação carcerária[4]. Também é necessário que se busque
coibir os casos de violência policial nas prisões e no tempo em que a pessoa presa é
mantida sob guarda dos agentes policiais, uma vez que a rápida apresentação do/a
custodiado/a a um juiz torna mais fácil a verificação da ocorrência da mencionada
violência.
A partir de 2015, tais audiências começaram a ser implantadas em diversas
cidades do país, devendo o juiz analisar, primeiramente, a legalidade do flagrante e,
após isso, a necessidade de manutenção da prisão - mediante a sua conversão em
preventiva ou a concessão da liberdade provisória, com ou sem cautelares

7

Idem.
Corte IDH. Caso Acosta Calderón Vs. Equador. Sentença de 24.06.2005, Caso Bayarri Vs. Argentina.
Sentença de 30.10.2008.
8
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alternativas. Por fim, deveria verificar a ocorrência de violência, tortura, maus tratos
e/ou outros abusos no momento da prisão.

2. A trajetória da audiência de custódia no país

Em setembro de 2011, foi protocolado o Projeto de Lei do Senado nº 554,
cuja ementa propunha a alteração o § 1º do art. 306 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a fim de legalizar o instituto da
audiência de custódia. Tal mudança serviria para determinar a apresentação física do
preso ao juiz e também a comunicação do ato da prisão, de imediato, pelo delegado
ao Ministério Público, à Defensoria Pública (caso não tenha sido constituído
advogado), à família ou a pessoa indicada pelo preso.9
Enquanto a proposta tramitava no Senado, na Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) se
antecipou e lançou, em fevereiro de 2015, o projeto Audiência de Custódia, prevendo
a prática no país mediante ato administrativo. Em seguida, para regulamentá-la editou
a Resolução 213/2015. A normativa detalha procedimentos e sinaliza, por exemplo, a
existência do Sistema de Audiência de Custódia, ferramenta eletrônica disponibilizada
pelo próprio CNJ que ajuda a sistematizar dados, produzir estatísticas e elaborar atas
padronizadas das audiências.
Nessa esteira, o Projeto Audiência de Custódia foi lançado em São Paulo
pelo Ministério da Justiça, em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo
(TJSP). Por conseguinte, em abril do mesmo ano, o referido Ministério, o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD)
assinaram três acordos que tiveram por objetivo incentivar a difusão do projeto
Audiências de Custódia em todo o País, o uso de medidas alternativas à prisão e a
monitoração eletrônica dos presos.
O acordo prevê apoio técnico e financeiro aos estados para a implantação de
Centrais de Monitoração Eletrônica, Centrais Integradas de Alternativas Penais e
câmaras de mediação penal. Os recursos são repassados pelo Ministério da Justiça
aos estados que implementaram o projeto audiência de custódia, bem como usados
para a aquisição de tornozeleiras eletrônicas.10
Atualmente, por meio de termos de adesão, os 26 estados da Federação e o
Distrito Federal já adotaram a medida. De acordo com informações constantes em
9

Disponível em: < http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/102115>
Brasil. Conselho Nacional de Justiça. Audiência de Custódia. Brasília: CNJ, 2016. p. 15. Disponível
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/09/0a99a0ab0eb26b96fdeaf529f0dec09b.pdf>
10
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cartilha recente organizada pelo CNJ11, os estados que implementaram a audiência de
custódia verificaram que 50% das prisões preventivas são desnecessárias.
Neste cenário, os resultados possíveis advindos da realização da audiência
de custódia são: a) relaxamento de eventual prisão ilegal (art. 310, I, do Código de
Processo Penal); b) concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança (art. 310,
III, do Código de Processo Penal); c) substituição da prisão em flagrante por medidas
cautelares diversas (arts. 310, II, in fine, e 319 do Código de Processo Penal); d)
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310, II, parte inicial, do
Código de Processo Penal); e) análise do cabimento da mediação penal, incentivando
a instituição de práticas restaurativas; f) encaminhamentos de natureza assistencial
(como por exemplo, tratamento para o vício); g) encaminhamento de providências para
a apuração de eventual prática de maus-tratos ou de tortura durante a prisão.
Mais adiante, analisaremos a experiência das audiências de custódia nos
estados brasileiros até o início de outubro deste ano, buscando fornecer uma base que
possibilite traçar semelhanças e distinções em relação aos impactos quantitativos
provocados pela inserção do programa nos estados da federação. Os dados utilizados
nesta análise foram coletados através de diversas fontes, dentre elas informações
veiculadas por noticiários e pelos sites dos tribunais estaduais e do CNJ. Os
endereços para acesso a todas as fontes encontram-se nas referências deste
trabalho.

2.1. A conjuntura quantitativa acerca da implantação do projeto do Conselho
Nacional de Justiça nos estados brasileiros

É sabido que a acelerada ampliação das audiências de custódia no país é
fruto do sucesso praticamente imediato que a sua implementação gerou nas capitais,
em termos de uma prestação jurisdicional mais humanizada e célere, bem como de
sua contribuição para redução da superlotação carcerária.
De acordo com principal porta-voz do programa, o ministro Ricardo
Lewandowski, levantamentos indicam que a nossa população carcerária custa
mensalmente algo em torno de R$ 1,5 bilhão para o erário. Assim, afirmou ele “tratase de gasto que se mostra claramente excessivo e desproporcional para a

11

LIMA, Paola. Já em uso no país, audiências de custódia podem virar lei. Agência do Senado.
Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/04/05/ja-em-uso-no-pais-audienciasde-custodia-podem-virar-lei>
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manutenção de estruturas que em nada colaboram para a recuperação dessas
pessoas”.12
Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a redução pela metade do número
de pessoas presas antes de terem sido condenadas gerará uma economia anual de
4,3 bilhões de reais. Outrossim, ao deixar de prender 120 mil dessas pessoas, evita-se
a construção de 240 presídios, o que representa uma economia de 9,6 bilhões de
reais.13
Nesta perspectiva, atualmente, no Brasil, os 26 estados e o Distrito Federal já
aderiram ao programa de audiências de custódia. O Distrito Federal é a primeira
unidade da federação a ter todo o seu território coberto pelas audiências de custódia.
Nas demais, a execução do projeto do CNJ foi iniciada nas capitais e, no momento,
está avançando por municípios do interior.
Desde o início do projeto, o CNJ, um dos órgãos essenciais na defesa da

implantação da audiência de custódia no ordenamento jurídico brasileiro, vem
atualizando em seu sítio eletrônico com as notícias sobre o referido procedimento.
Dentre as informações disponíveis, existe um mapa da implantação da referida
audiência

nos

estados,

com

a

apresentação

dos

primeiros

números,

disponibilizados na forma de gráficos e porcentagens.
Os dados encontrados na mencionada página oficial foram contabilizados
quando comparadas a soma das prisões preventivas em face da soma das
liberdades provisórias, das alegações de violência no ato da prisão e dos
encaminhamentos para o serviço social, em período que varia de um estado para
outro.
Neste toar, utilizaremos os dados concernentes ao período entre 07/08/2015
a 30/07/2016 para apresentar informações de cunho sobretudo quantitativo sobre
alguns estados.
Primeiramente, cumpre-nos mencionar que nos Tribunais de Justiça do
Espírito Santo, Mato Grosso, São Paulo, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná,
Santa Catarina e Bahia, o chamado índice de reingresso é de 4,05%. Isto significa que
das 6.513 pessoas que receberam liberdade provisória em audiência de custódia
nesses nove estados, apenas 264 pessoas voltaram a ser apresentadas a um juiz por
terem cometido um crime novamente.
Da análise dos dados fornecidos pelo mapa da implantação da audiência de
custódia, pudemos constatar também que os estados com maior percentagem de
12

Brasil. Conselho Nacional de Justiça. Audiência de Custódia. Brasília: CNJ, 2016. 230p. Disponível
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/09/0a99a0ab0eb26b96fdeaf529f0dec09b.pdf>
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decretação de preventivas são: Rio Grande do Sul (84,29%), Goiás (63,85%), Sergipe
(60,97%), Pernambuco (60,63%), Rio de Janeiro (59,69%), Piauí (58,89%) e Ceará
(58,41%). Quanto a Pernambuco, pudemos constatar a realidade desses dados: das
30 audiências vistas, a liberdade provisória só foi concedida em 14 dos casos. E,
ainda assim, necessariamente mediante a imposição de medidas cautelares
alternativas – não raro em excesso.
Por outro lado, em estados como Amapá, Acre, Mato Grosso, Maranhão,
Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Bahia, Santa Catarina e no Distrito
Federal, tem predominado a concessão de liberdade provisória ante o encarceramento
preventivo. São Paulo foi o estado que mais realizou audiências no período a que se
referem os dados disponibilizados pelo CNJ, tendo sido palco de 28.431 audiências,
seguido por Minas Gerais, que fez 10.007 audiências no mesmo espaço de tempo.
Todavia, é alarmante o pequeno número de casos de alegação de violência
no ato da prisão ante o histórico de violência institucional que assola o país,
principalmente na seara da segurança pública estadual. O Amazonas foi o estado que
apresentou maior número de alegações, tendo havido violência policial em 41% dos
casos. Estados como Tocantins, Alagoas e Minas Gerais não informaram esses
dados, o que é preocupante, visto que uma das funções da audiência de custódia,
como se sabe, é a verificação da ocorrência de maus tratos ou tortura.
É preocupante também a discrepância entre os números acerca das pessoas
encaminhadas ao serviço social. Enquanto alguns estados ostentam percentagens
altíssimas de encaminhamento, como o RJ (58,69%), ES (43,01%), MT (41,16%) e
mesmo o PI (27,26%), estados como o Ceará não tiveram nenhum encaminhamento e
outros como Tocantins, Goiás e Alagoas sequer informaram a percentagem de
encaminhados. Quanto aos demais estados, a maioria (15 deles) não ultrapassa 5%
de encaminhamentos. Em Pernambuco, no primeiro ano desde a implantação, consta
como se apenas uma pessoa tivesse sido encaminhada para o serviço social.
Importante, ainda, mencionar a imprecisão do termo “serviço social”, visto que
não encontramos nada que definisse exatamente que tipo de encaminhamento seria
esse. Ademais disso, cabe apontar para o fato de que, de acordo com o que nos
mostram esses dados, esse tipo de encaminhamento não tem significado
necessariamente a adoção de medidas descarcerizadoras; isso pois ele não vem
sendo usado como alternativa à prisão cautelar, visto que alguns dos estados que
menos têm soltado têm os mais altos índices de encaminhamento ao serviço social,
como Rio de Janeiro, Espírito Santo e Piauí.
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3. Percepções oriundas de acompanhamentos das audiências de custódia
realizadas em Recife
É importante frisar, por outro lado, que a audiência de custódia não
pode ser encarada como a panaceia para todos os males do sistema
penal. Ela continua reforçando e legitimando esse sistema e, se
encarada apenas como mais um ato formal pré-processual, pode não
14
alcançar os objetivos pretendidos .

3.1 Logística e procedimentos

As audiências de custódia referentes às prisões em flagrante ocorridas em
Recife são realizadas no Serviço de Plantão de Flagrantes, localizado no
estacionamento interno no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano.
O espaço é bem climatizado e apesar de pequeno possui um comporte
regular. Há duas salas de audiências, duas salas reservadas para a defesa e uma
para o/a representante do Ministério Público.
Ordinariamente, quanto ao número de operadores, durante a semana e em
dias úteis, as audiências são presididas por duas juízas e três juízes que se revezam.
São cinco o número de defensores/as públicos/as e há também o mesmo número de
promotores/as. O espaço conta, ainda, com quatro servidores/as que se revezam nos
turnos da manhã e tarde e dois estagiários.
Apesar de o horário de funcionamento oficialmente ter início às 9h00, em
função da espera pela chegada dos/as autuados/as, geralmente as audiências do
turno da manhã começam por volta das 10h30-11h00. Teoricamente, o local funciona
de 9h00 às 19h00, mas os autuados só vêm sendo trazidos até as 16h30. Desta
forma, após esse horário, só serão entrevistados os presos que já estavam lá antes
disso.
Antes de entrar em uma das salas de audiência para a entrevista com o/a
magistrado/a, o/a autuado/a conversa reservadamente em uma sala, por alguns
minutos, com o/a representante da Defensoria Pública ou com o seu advogado.
Quando são presas mais de uma pessoa juntas, cada uma delas tem o seu espaço
reservado com o/a defensor/a separadamente.
Em todas as audiências assistidas, o autuado foi ouvido sem utilizar algemas,
exceto em uma das ocasiões. É preciso relatar que a presença de um ou dois policiais
militares dentro da sala nunca foi dispensada, o que, cremos, termina por intimidar o

14

Trecho proveniente de entrevista realizada via e-mail com o Dr. André Carneiro Leão,
defensor público-chefe da DPU em Recife.
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autuado a relatar eventuais abusos. O tempo de duração de cada audiência é de 10 a
15 minutos, chegando, por isso, a ser feitas em grande quantidade durante um dia.
3.2 Problematizando
Pare de chorar, senão vão lhe descer o sarrafo na carceragem.
Você hoje deve sair daqui livre (risos) mas, se cair de novo, é
15
bom que não chore. Se chegar no COTEL chorando vão
matar você.
- Juiz falando com custodiado em audiência de custódia.

O presente artigo foi escrito pouco mais de um ano após a implementação das
audiências de custódia na cidade do Recife. Nos meses que se seguiram à
implantação, os autores participaram de pesquisa em que foi possível acompanhar as
audiências e todo o processo de adaptação dos atores envolvidos.
Já naquele momento pudemos tecer algumas considerações acerca, por
exemplo, da persistência da decretação de prisões preventivas em detrimento da
opção pela concessão de liberdade provisória. Ademais disso, do uso excessivo que
se fazia das medidas cautelares impostas, jamais deixando de impô-las e usando-as
em grande número, além do fato de que, muitas vezes, pouca relação guardavam com
o fato cuja autoria se imputava ao autuado - prática que, pudemos notar, vem
persistindo.
Exemplo disso foi o caso do custodiado Bruno16: primário, pardo, maioridade
recém atingida, supostamente pego com 6 gramas de maconha, e que, tendo decidido
a juíza pela concessão da liberdade provisória, teve contra si impostas cinco medidas
cautelares alternativas: três oficiais e duas extraoficiais. As oficiais consistiam em
comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca,
recolhimento domiciliar em período noturno (a partir das 20h); as extraoficiais, por sua
vez, consistiam em: comparecimento à instituição de ensino na qual estava
matriculado e “não praticar outra infração penal dolosa”.
Outro caso emblemático que podemos citar é o caso de um custodiado
primário, com trabalho fixo como garçom de um conhecido bar, também preso em
flagrante por suposto tráfico de drogas. Ao ter sua liberdade provisória concedida, uma
das cautelares impostas foi a proibição de frequentar bares e afins, além da
obrigatoriedade de recolhimento domiciliar após as 20h.
Ora, como poderá esta pessoa exercer sua profissão se ambas as medidas
cautelares impostas pelo magistrado vão de encontro com o trabalho realizado por
ela? As decisões utilizam, na maioria dos casos, as mesmas cautelares, como se
15
16

Centro de Observação Criminológica e Triagem professor Everardo Luna.
Nome fictício.

Anais 2º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

aquela fosse escrita tomando por base um modelo em que se muda apenas a parte
inicial explanatória do caso em questão.
Para a feitura deste artigo, voltamos a acompanhar as audiências com o fito
de compreender as permanências e mudanças que se deram nesse período de um
ano. Para tanto, optamos por assistir a trinta audiências de custódia na comarca da
cidade do Recife, número que equivalia a 10% da média de audiências ocorridas por
mês nesse primeiro ano desde a sua implementação na cidade do Recife.
É preciso dizer que encontramos um campo bastante parecido com o anterior,
com a persistência de algumas das questões verificadas anteriormente, conforme já
adiantamos. Nos deparamos, contudo, com algumas novidades inesperadas. Tendo
circulado com bastante facilidade anteriormente e certos da publicidade das
audiências em questão, não imaginamos encontrar maiores dificuldades para acessálas após esse curto período transcorrido.
Contudo, ao retomar a ida à central de flagrantes, fomos, nas primeiras
vezes, informados pelos servidores de que poderíamos assistir às audiências, com
exceção daquelas presididas por um magistrado em especial, pois ele não permitia o
acesso às suas audiências.
De posse dessa informação, tivemos, ainda, dificuldade de acessar o juiz a
fim de verificar a informação que nos fora passada. Ao requerermos permissão
diretamente ao magistrado, contudo, esta costumeiramente era concedida, podendo,
todavia, ser seguida da curiosa explicação de que “como a audiência não é pública,
tem vezes que eu não deixo que assistam”.
Como dantes, os autuados eram constantemente informados do seu direito
ao silêncio, porém eram raras as vezes em que lhes era exposto o tipo penal pelo qual
foram autuados ou que se explicou a finalidade da audiência de custódia aos presos apenas uma magistrada tinha o cuidado de fazê-lo.
Outra questão cuja persistência pudemos verificar foi o fato de tais audiências
falharem quanto à realização de um de seus fins mais essenciais: a verificação da
ocorrência de violência ou tortura policial. Esta não estava e não vem se dando de
maneira satisfatória na capital pernambucana. Por diversas vezes os autuados sequer
chegavam a ser indagados acerca do sofrimento de algum tipo de maus tratos ou
violência, e, quando chegava a relatá-los espontaneamente, não eram tomadas as
medidas cabíveis ou noticiados os órgãos competentes.
De 30 audiências, somente em 13 os autuados foram perguntados se haviam
sido alvo de violência durante a prisão; em alguns casos, mesmo quando não
perguntados, alguns relatavam espontaneamente a violência, sem, contudo, que
houvesse maiores atitudes tomadas pelas autoridades - estas limitando-se a fazer
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constar no termo de audiência que a violência havia sido relatada. Em um dos casos
em que o autuado, quando indagado, respondeu afirmativamente à pergunta, a
magistrada lhe disse “então o senhor faça assim: quando o senhor for ser julgado, que
tiver a instrução criminal, aí o senhor avisa isso (da violência) para o promotor ou para
o juiz”.
Outra observação relevante é a constante presença de policiais na sala de
audiências, alternando entre um e dois agentes que permanecem até que o autuado
seja ouvido, quando este deve sair da sala, deixando de ouvir as considerações do
Parquet e da sua defesa. Pensamos que a presença constante de agentes pode
chegar a inibir o relato de torturas, o que é ainda mais problemático, vez que isso não
está sendo suficientemente perguntado aos presos.
O fato de os presos saírem antes de que sejam feitas as considerações finais
pela acusação e pela defesa, nos remete a outro grave problema verificado quando do
acompanhamento das audiências: a ausência ou debilidade da defesa. Estar presente
nesse momento, cremos, possibilitaria ao autuado maior controle de como procedem
os advogados por eles constituídos, que, não é raro acontecer, na fase dos pedidos,
dizem nada ter a requerer - o que traz enormes prejuízos ao contraditório e a um bem
tão caro quanto a liberdade do custodiado.
Além disso, importante mencionar o clima leve e de brincadeira que permeia
a sala de audiências, em especial entre os membros do Parquet e da magistratura.
Entre uma audiência e outra, ou até mesmo durante as audiências, ou antes, de as
gravações começarem, mas com o/a custodiado/a já na sala, eram comuns piadas
com base na vidas das/os presas/os, crimes supostamente cometidos por elas/eles e
o destinos das/os mesmas/os após a audiência.
3.3 Dos atores
3.3.1 Do Poder Judiciário

Nas ocasiões em que acompanhamos presencialmente as audiências
pudemos observar que o ato pré-processual em questão parece ocorrer para mero
cumprimento da norma editada pelo Tribunal, ao invés de ser utilizada como forma de
averiguar a real necessidade de manutenção da prisão e as circunstâncias em que
esta se deu.
Somado ao fato de o hábito protocolar e formalista de condução dos atos do
sistema de justiça se repetir durante as audiências de custódia, há também o triste fato
de que o relato da pessoa autuada costuma ser coadjuvado diante do que foi
registrado no auto de prisão em flagrante. Tão grande é a importância dada a esse
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documento que jamais os vimos deixar de ser homologados, muito embora muitos
apresentassem sérios vícios. O relato do preso é costumeiramente alvo de certa
desimportância, principalmente se ele possuir maus antecedentes.
Cabe mencionar que, no momento de prolação da decisão, o/a magistrado/a
não se dirige ao preso para informá-lo sobre o resultado das audiências, tampouco
acerca dos motivos que levaram àquela decisão. Constatou-se também a utilização de
linguagem de difícil entendimento por parte dos custodiados, tendo o/a juiz/a, por
várias vezes, que reconstruir frases, argumentos e substituir palavras até que a
pessoa compreenda o que está sendo comunicado. Situação esta que acaba por
confundir o preso e, certas vezes, irritar os/as magistrados/as.
Quanto a este cenário, podemos citar uma situação em que o responsável
por presidir a audiência repreendeu o autuado de maneira desproporcional por não
gostar da maneira como ele respondia ao interrogatório. Assim, interveio na sua fala
com frases do tipo: “o senhor pare de minimizar as coisas, viu?!” ou “não tem nada de
engraçado para o senhor tar rindo aqui não!!” e, ainda, “fatalidade é aquilo que a gente
não procura!”, quando o preso utiliza o termo “fatalidade” para se referir ao ato que
cometeu.
Infelizmente, presenciou-se também chacotas, insinuações e feições
cúmplices trocadas entre alguns dos presentes nas salas de audiência, incluindo
policiais e defensores, demonstrando desacreditar ou questionar de forma jocosa o
relato das pessoas autuadas.
Ademais, observou-se o uso costumeiro de repreensões extralegais de
caráter moral, principalmente por parte dos/as magistrados/as em relação aos presos.
Aqueles muitas vezes concediam aos autuados a liberdade provisória mediante a
ouvida de sermões sobre o inferno que poderia se tornar a sua vida caso ele fosse
encaminhado para o cárcere. Como se a função do juiz fosse também a de “alertar” e
“aconselhar moralmente” o custodiado, a “hora do sermão” fatalmente chegava,
principalmente nos casos em que o flagrante envolvia a apreensão de drogas.
Em uma das audiências, na qual o autuado - primário - havia sido preso em
flagrante com 17 gramas de maconha, o juiz adianta que ele provavelmente seria
solto, e começa uma de suas preleções: “a polícia já sabe que o senhor mexe com
droga. A polícia vai ficar lhe fiscalizando, agora mais que antes” e ameaça “se o
senhor for pego com um cigarro, o senhor vai para o sistema. O senhor sabe como é
lá, né?! Se o senhor não tem ‘pano’17 lá dentro, o senhor vai sofrer. Lá é o inferno, o
senhor sabe disso, né?! Lá é o inferno e a porta só abriu. Eu só não lhe empurrei pra
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Pano é uma espécie de padrinho dentro do sistema prisional, alguém que fornece proteção ao preso.
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lá dessa vez. Olhe aonde a droga tá lhe levando... Uma vez no sistema prisional, não
arranja mais emprego não, vai ter que virar bandido a pulso. Os policiais já sabem que
o senhor tem droga e vão lá de novo”. A promotora completa a ‘bronca’ com “e o
senhor pare de fumar também, que é crime”.
Já quanto às fundamentações das decisões que converteram a prisão em
flagrante em prisão preventiva, não podemos deixar de pontuar o fato de que,
conquanto sejam exigências do Código de Processo Penal e da Resolução do CNJ, é
comum que os fundamentos utilizados nas decisões proferidas nas audiências sejam
padronizados e pouco considerem as reais circunstâncias do fato dito delituoso.

3.3.2. Do Ministério Público

Quanto a este ator em especial, o que se nota, infelizmente, é uma postura
belicosa dos membros do parquet presentes nas audiências em relação aos autuados.
Demonstram-se impacientes e parecem não dar tanta relevância ao que é dito pelo
custodiado; deixam, muitas vezes, de fazer perguntas ao autuado e também de
questionar sérios vícios que eventualmente constam nos autos de prisão em flagrante,
além de - nos casos em que avaliamos - não haverem atuado no vácuo deixado por
alguns magistrados ao não questionarem o autuado acerca de tortura ou violência
policial.
Vez ou outra havia risos por parte do/a promotor/a de justiça presente durante
o interrogatória do/a custodiado/a, uma atitude de deboche que parecia querer indicar
que entendia serem falsas as respostas dadas. Um tom de voz ríspido era
costumeiramente utilizado para com os custodiados e os pré-julgamentos realizados e
verbalizados

entre

o

membro

do

parquet

e

o

magistrado

(e

mesmo

o

defensor/advogado) antes que a pessoa presa entrasse na sala mostram o desvalor
com que eram tratados boa parte dos autuados.
Brincadeiras entre as autoridades sobre o nervosismo e aparência das/os
custodiados não eram incomuns, por vezes enquanto aqueles ainda estavam
presentes na sala de audiência. Certa vez um magistrado comentou, em tom de
deboche, sobre o caso de um preso que estava com medo de ser “usado como
mulher” no COTEL, pois outro preso havia lhe dito que ia fazê-lo “usar calcinha e ser a
mulher dele”. Disse que converteu o flagrante em preventiva e que “o preso que se
vire”, ao que o representante do parquet pergunta “mas o senhor forneceu a lingerie
para o homem?”, comentário seguido por risadas de ambos.
Noutra banda, determinado representante do Ministério Público, de forma
atípica durante este procedimento, costuma se alongar bastante no momento em que
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é lhe dada a palavra para os requerimentos. O referido promotor, não satisfeito em
apresentar breves considerações a fim de respaldar o seu pedido de conversão do
flagrante em prisão preventiva, aproveita a ocasião para resumir os relatos
encontrados no auto de prisão em flagrante acerca do que ali consta como informado
pelo autuado, bem como sobre as informações repassadas pelo policiais que
participaram da prisão.
Além disso, esse mesmo promotor prossegue tecendo ilações genéricas das
consequências que podem supostamente ocorrer após a prática de determinado ato
delituoso pelo autuado. Como, por exemplo, ao afirmar que as vítimas possivelmente
poderiam desenvolver “síndrome do pânico” por terem ficado aterrorizadas em
decorrência da prática de um assalto. Aduz, ainda, em um caso no qual uma mãe e
sua filha foram assaltadas dentro da loja onde trabalhavam, que tais vítimas foram
“humilhadas e subjugadas”, chegando ao ponto de afirmar que, “bem provavelmente”,
a filha “deixará de continuar auxiliando a mãe no trabalho” em razão do trauma sofrido.
Ademais, também se utiliza recorrentemente de termos como “comoção social” a fim
de ilustrar seus requerimentos.
Contudo, insta atentar para o fato de que, ao agir em respeito à sua condição
de custus legis, o mencionado representante do parquet estadual, na ocasião dos
requerimentos, a despeito do pedido de conversão do flagrante em prisão preventiva
de determinado autuado, acertadamente alertou à magistrada sobre um comentário
feito pelo preso ao final do seu interrogatório, qual seja: “se eu for para o COTEL a
senhora só vai receber a notícia que eu morri”. Deste modo, o promotor solicitou que
caso a juíza entendesse pela decretação da prisão preventiva, que inserisse na
decisão a informação de que o autuado, ao ser encaminhado ao referido centro de
triagem, tivesse garantida a sua integridade física. Pedido este que, além de não haver
sido feito pela defesa, não chegou a ser deferido pela magistrada.

3.3.3. Da Defesa
Nos casos por nós analisados, havia certo equilíbrio quanto à utilização dos
serviços da defensoria e de advogados constituídos pelos autuados. Pudemos
perceber, contudo, algumas semelhanças no proceder desses profissionais. Um
problema notado, tanto entre defensores quanto entre os advogados particulares que
atuaram nos casos analisados, foi o descrédito para com o cliente ou assistido.
Não era incomum ouvi-los debochar dos autuados, ou mesmo, antes de
iniciada a audiência ou após finda esta, se referir à necessidade de que o seu
cliente/assistido fosse privado de liberdade, mesmo que o pedido feito pela defesa,
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durante a audiência, tivesse pugnado pela concessão da liberdade provisória ao
preso.
Um caso bastante elucidativo do mencionado problema foi aquele em que,
tendo o autuado sido preso por porte ilegal de arma de fogo (apenas um dia após ter
reavido sua liberdade em função de crime anterior), depois da audiência, o defensor
comentou, rindo, com o promotor “o cara foi diligente em arranjar essa arma!”, ao que
o parquet responde “é o instrumento de trabalho dele, né?!” e ri.
Outra situação bastante lamentável e vergonhosa que nos cabe mencionar
ocorreu quando a representante da defensoria pública, logo após finalizar o
requerimento de liberdade provisória para seu assistido, que havia sido autuado por
assalto a ônibus coletivo, expressou a seguinte interjeição em tom de deboche:
“cadeia nele!!”. Em seguida, perguntou à juíza se o microfone já estava desligado,
obtendo a resposta de que “sim, mas quase grava, viu?!”. Não satisfeita, a defensora
comenta que “poderia ser expulsa de lá” caso tivesse sido gravada, em um certo tom
de constrangimento e de brincadeira.
Quanto aos encontros entre autuado e defesa, anteriores à audiência, é
preciso mencionar que, na maioria dos casos que presenciamos, esse encontro, muito
embora tenha se dado em sala reservada, não aconteceu de maneira exatamente
privada. Isso se deu devido ao fato de a maior parte deles ocorrer de portas abertas, e,
principalmente, por não ser incomum haver um policial plantado na porta da sala onde
se dava esse encontro. Em um dos casos acompanhados, em um raro momento em
que a porta estava fechada para que o autuado conversasse com seu advogado, um
policial militar chegou a bater à porta a fim de “apressar” o encontro.
Considerações Finais
Nós só vamos prender aqueles que são perigosos para a sociedade,
nós não queremos um jovem, um primário, aquele que cometeu um
delito sem gravidade e sem violência que se misture com presos
perigosos e vire um soldado do crime. Nós queremos abrir vagas nos
presídios para aqueles que realmente têm perigo para a comunidade.
18
(LEWANDOWSKI, 2015) .

No presente artigo, buscou-se analisar a adoção das audiências de custódia
enquanto instrumento previsto no Pacto de São José da Costa Rica visando garantir
que os direitos fundamentais daquelas pessoas detidas pelo suposto cometimento de
crimes fossem respeitados. Em especial, foi realizada uma análise qualitativa e
18

A afirmação proferida pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo
Lewandowski, na cerimônia de lançamento do Projeto de Audiência de Custódia em Minas
Gerais (jul.2015).
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quantitativa das audiências de custódia realizadas em Recife, buscando verificar se os
resultados até agora obtidos apresentam os resultados pretendidos.
Das 30 audiências acompanhadas, que representam 10% da média de
audiências realizadas mensalmente na capital do estado de Pernambuco, é
perceptível o despreparo das autoridades em lidar com o compromisso firmado pelo
Estado Brasileiro ao assinar a Convenção Americana de Direitos Humanos.
Foram constatadas diversas violações o que dispõem tanto as convenções
internacionais assinadas pelo Brasil como as próprias leis internas que, como
mencionado, colocam a prisão preventiva como ultima ratio das medidas cautelares.
As decisões dos magistrados, por vezes, são demasiadamente genéricas,
repetindo o que já é visto nos tribunais brasileiros - a utilização da “ordem pública”
como argumento para a conversão do flagrante em prisão preventiva e a aplicação de
cautelares que não apresentam nenhuma relação com o caso sendo julgado ou com o
fato realizado pela/o custodiada/o. Além disso, deve-se levar em conta a criação de
medidas cautelares não previstas pelo rol taxativo do artigo 319 do CPP, como por
exemplo, o “não cometimento de nenhuma conduta típica dolosa”.
Reprovável, também, é o modo como as/os custodiadas/os são tratados pelas
autoridades presentes, e em especial o fato de que, após o interrogatório, são
retirados da sala de audiência, não estando presentes para ouvir os requerimentos
finais do MP e da Defesa nem a decisão tomada pelo juiz.
Notou-se, ainda, um tom de deboche muito presente quando da realização
das audiências e uma quase que completa falta de explicações para as/os
custodiadas/os sobre o que está sendo feito, tomando as audiências um tom quase
que impessoal em relação à pessoa presa e muito amistoso apenas entre as
autoridades presentes, que por diversas vezes faziam piadas e riam tanto da situação
do acusado quanto sobre outros temas durante a realização das audiências.
Importante ressaltar que o modelo das audiências de custódia implantado no
Brasil é um avanço para a garantia dos direitos das pessoas presas em flagrante pela
polícia, mas a situação encontrada está longe da ideal. Deve-se levar em conta, ainda,
que as audiências de custódia, apesar de serem vistas como algo louvável, também
serve para a contínua legitimação do sistema penal da maneira deplorável em que se
encontra.
Ainda há um longo caminho a ser percorrido para que se consiga,
efetivamente, reduzir o número de prisões arbitrárias e desnecessárias realizadas por
todo o país, e um caminho ainda maior para que a mentalidade encarceradora comece
a mudar e o país saia da vergonhosa posição de terceira nação com a maior
população carcerária do mundo.
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