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RESUMO

O presente trabalho tem como intento traçar um paralelo entre a superlotação do Complexo
Prisional  do  Curado  e  as  decretações  massivas  de  prisões  preventivas,  sem  que  haja  a
suficiente compreensão e absorção das regras inerentes ao sistema acusatório constitucional e
o próprio cumprimento dos ditames que figuram como justificativa para sua aplicação ou
manutenção. Sabe-se que não raras vezes a prisão provisória é utilizada como uma medida
de defesa social, constituindo uma dupla presunção de culpabilidade. Nesse quadro, dada a
natureza do crime, se presume que o sujeito voltará a delinquir, ou a representar risco para o
restante da sociedade. Diante desta problemática, surge em 2011, o Projeto de Lei do Senado
(PLS nº 554/11) que visa instituir e regulamentar a Audiência de Custódia no Brasil. Sendo
assim, tornando obrigatória a apresentação em juízo de toda pessoa presa em flagrante em até
24 horas após sua detenção, a fim de que o/a custodiado/a tenha imediato contato com um
juiz para se averiguar a legalidade, bem como a real necessidade da prisão, além de verificar
eventuais maus tratos ao preso havidos até ali. Em Pernambuco, a implementação do projeto,
inicialmente apenas na capital Recife, teve início em agosto de 2015.  Assim, pretende-se, à
luz  da  política  criminal,  utilizar  como  escopo  apontamentos  e  análises  resultantes  do
acompanhamento de audiências de custódia no Serviço de Plantão de Flagrantes, localizado
no  Fórum  Des.  Rodolfo  Aureliano.  Busca-se  observar  que  não  basta  uma  inovação  no
mecanismo de apreensão dos presos em flagrante, mas também a desconstrução da cultura
punitivista enraizada nos operadores do Direito.

Palavras-chave: Audiência de Custódia; Decisão Judicial; Prisão preventiva; Superpopulação
Carcerária; Complexo Prisional do Curado.
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INTRODUÇÃO

O sistema de justiça criminal brasileiro, no qual figura a articulação das organizações

policiais  com o Ministério  Público,  a  Defensoria  Pública,  o Poder  Judiciário  e o Sistema

Penitenciário, encontra-se alinhado numa política desenfreada de encarceramento em massa. 

Neste toar, os dados do mais recente relatório1 apresentado pelo Ministério da Justiça

são precisos:  desde 2000, a população prisional cresceu, em média, 7% ao ano, totalizando

um aumento de 161%, valor este dez vezes maior que o crescimento da população brasileira,

destarte,  o Brasil aparece em 4ª lugar no ranking dos países com maior população prisional,

com 622.202 pessoas presas.  Ademais, de acordo com o Banco Nacional de Mandados de

Prisão (BNMP), existem 373.991 mandados de prisão em aberto.2 Em contrapartida, o déficit

de vagas no sistema penitenciário brasileiro é de mais de 300 mil vagas.

É  sabido,  pois,  que  a  conjuntura  supra  é  resultado  direto,  por  exemplo,  dos

instrumentos utilizados como segurança pública em nosso país, tal qual o uso arbitrário da

prisão  preventiva,  inserida  largamente  pelos  julgadores  como  uma  arma  de  combate  à

criminalidade e de enfrentamento dos altos índices de violência.  No entanto,  o cenário da

cautelaridade exsurge, a fim de que o acusado/a apenas possa ser encarcerado/a caso haja

extrema necessidade, de acordo com os parâmetros estabelecidos na lei, logo, não poderá ser

equiparado àquele indivíduo já condenado. Por sua vez,  teoricamente,  a prisão preventiva

figura como medida absolutamente excepcional no direito brasileiro, tendo em vista o dever

de observância ao princípio da não-culpabilidade – o  princípio constitucional da presunção da

inocência (art. 5º, LVII, CF/88). 

Deste modo, o/a acusado/a só poderá ser considerado  /a culpado/a e, em seguida,

sofrer os efeitos da condenação, após o trânsito em julgado da sentença condenatória.  Na

prática, o que devia ser uma prisão cautelar se torna, de fato, uma verdadeira pena antecipada,

revestindo-se  de  escudo  para  o  combate  à  criminalidade.  Isto  é,  paira  então  chamada

hegemonia  do  “eficientismo  penal”3.  Ademais,  somado  à  prática  já  comum  do  “prende

1 Trata-se  do  Levantamento  Nacional  de  Informações  Penitenciárias  –  Infopen  (sistema  de  informações
estatísticas do sistema penitenciário brasileiro), referente a dezembro de 2014.

2 Informação encontrada no Relatório do Conselho Nacional de Justiça (Novo Diagnóstico de Pessoas Presas no
Brasil) referente a junho de 2014.
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primeiro, pergunta depois”4, há ainda a presença das prisões ilegais, regadas a  maus tratos,

“forjados5” e práticas de extorsões.  

 Diante da problemática exposta, surge em 2011, o então projeto de lei do senado

(PLS nº 554/11) que visa instituir e regulamentar a Audiência de Custódia no Brasil. Sendo

assim, tornando obrigatória a apresentação em juízo de toda pessoa presa em flagrante em até

24 horas após sua detenção, a fim de que o/a custodiado/a tenha imediato contato com um

juiz e com um defensor. Em Pernambuco, a implementação do projeto, inicialmente apenas na

capital Recife, teve início em agosto de 2015. 

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.  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  alternativas.  Por  fim,  deveria

verificar a ocorrência de violência, tortura, maus tratos e/ou outros abusos no momento da

prisão. Nesta esteira, o presente trabalho surgiu a partir de pesquisa, em andamento, executada

pela autora,  em um projeto vinculado à Fundação de Amparo  a Ciência  e Tecnologia de

Pernambuco (Facepe).  

Diante  disso,  este  trabalho  de  conclusão de  curso  se  atém ao instituto  da  prisão

preventiva em paralelo à superlotação do Complexo Prisional do Curado (especificamente).

Busca-se  desconstruir  a  decretação  da  custódia  preventiva,  sem  que  haja  a  suficiente

compreensão e absorção das regras inerentes ao sistema acusatório constitucional e o próprio

3 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A mudança do paradigma repressivo em segurança pública: reflexões
criminológicas  críticas  em torno  da  proposta  da  1º  Conferência  Nacional  Brasileira  de  Segurança  Pública.
Revista Seqüência, Florianópolis, n. 67, p. 335-356, dez. 2013.

4 Título da matéria publicada em fevereiro/2015 no Portal Forum, de autoria da jornalista Andrea Dip (Agência
Pública), cujo subtítulo trazia: “Mais de 40% dos encarcerados brasileiros são presos provisórios que têm as
vidas destruídas mesmo quando inocentes, antes de qualquer processo legal”.

5 O termo “forjado” foi utilizado a fim de denominar a prática de organizações policiais, as quais manipulam
enquadramentos em tipos penais nas prisões em flagrantes.
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cumprimento dos ditames que figuram como justificativa para sua aplicação ou manutenção,

utilizando-se como escopo à adoção do instituto da Audiência de Custódia no cenário da

justiça criminal pernambucana. 

1 A JUSTIÇA CRIMINAL BRASILEIRA E A ENGRENAGEM NO COMBATE À
CRIMINALIDADE

1.1O sistema prisional pernambucano e a política de encarceramento em massa

O cerceamento da liberdade do homem é tratada na Constituição Federal/1988 como

medida de exceção. Contudo, sabe-se que, a despeito das teses sobre o garantismo penal e do

rol das próprias garantias individuais penais trazidas pelo constituinte no artigo 5º, as prisões,

sobretudo a modalidade preventiva, são aplicadas indiscriminadamente, apartada de princípios

constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Com relação ao tema, Zaffaroni apresenta um retrato latino americano:

A característica mais destacada do poder punitivo latino americano atual em relação
ao aprisionamento é que a grande maioria - aproximadamente ¾ - dos presos esta
submetida a medida de contenção porque são processados e não condenados. Do
ponto de vista formal, isso constitui uma inversão do sistema penal, porém, segundo
a realidade descrita pela criminologia, trata-se de um poder punitivo que há muitas
décadas preferiu operar mediante a prisão ou por medida de contenção provisória
transformada  definitivamente  em  prática.  Falando  mais  claramente,  quase  todo
poder punitivo latino-americano é exercido sob forma de medidas, ou seja, tudo se
converteu em privação de liberdade sem sentença firme, apenas por presunção de
periculosidade6.

A supramencionada prisão não raras vezes é utilizada como uma medida de defesa

social,  constituindo  uma  dupla  presunção  de  culpabilidade.  Neste  toar,  presume-se  que,

dada a natureza do crime, o sujeito vá voltar a delinquir, ou representar risco para o restante

da sociedade.

No  cenário  pernambucano,  podem-se  apontar  muitas  razões  para  a  extrema

superlotação das prisões, mas sem sombra de dúvidas, um dos fatores que mais contribuiu

para isto foi uma alteração realizada na política de segurança pública em 2007. Naquele ano, o

governo do estado de Pernambuco lançou o Pacto  Pela  Vida,  um programa que buscava

estabelecer uma melhor coordenação entre as polícias civil e militar, promotores, defensores

públicos e representantes dos três poderes do estado.7 

6 ZAFFARONI, Eugênio Raúl.  O inimigo no direito penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007. p. 107-111.

7 HUMAN RIGHTs WATCH. “O Estado deixou o mal tomar conta: a crise do Sistema Prisional do Estado de
Pernambuco, [S. I. : s. n.], 2015. Disponível em: < https://www.hrw.org/pt/report/2015/10/19/282335>
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Houve  então  um  fortalecimento  da  polícia,  com  incremento  de  pessoal  e

equipamentos,  além  do  estabelecimento  de  sistema  de  promoções  e  de  incentivo  ao

cumprimento de metas relacionadas à apreensão de drogas e armas, execução de mandados de

prisão e diminuição das taxas de criminalidade mediante bonificações  financeiras.  O que,

certamente, resultou em mais detenções e maior encarceramento.

Em fevereiro de 2015, a organização Human Rights Watch (HRW) visitou quatro

prisões  pernambucanas,  a  qual  duas  delas  integram o complexo  penitenciário  de Curado.

Como  resultado  dessas  visitas,  em  outubro  do  mesmo  ano  foi  divulgado  um  relatório

relatando como as autoridades prisionais cederam o controle das instalações penitenciárias aos

"chaveiros", que vendem drogas e lugares para dormir aos presos, além de usarem "milícias"

violentas para manterem o poder, de acordo com egressos do sistema prisional, familiares e

dois servidores públicos entrevistados pela HRW.

Segundo aponta o referido relatório,  o número de pessoas presas em Pernambuco

aumentou em 68 por cento desde a implementação do Pacto Pela Vida, enquanto a capacidade

penitenciária  aumentou  apenas  26  por  cento.8  Logo,  o  resultado  alarmante  advindo  do

programa  foi  o  agravamento  da  já  severa  superlotação  das  prisões  pernambucanas.  Isto

porque, antes do lançamento do programa, abrigavam-se o dobro do número de presos para

sua capacidade; desde então, passaram a abrigar o triplo.9 

Neste toar, de acordo com o recente levantamento realizado pelo portal de notícias

online G110, tomando por base  dados mais atualizados dos governos dos 26 estados e do Distrito

Federal, Pernambuco foi para o 2º lugar no ranking da superlotação com o assustador percentual de

173,8  % acima  da  capacidade.  Assim,  no  referido  estado  há  30.030  presos,  enquanto  o

número de vagas é de 10.967.

O Brasil tem 654.372 pessoas presas, sendo 221.054(34%) de presos provisórios e

433.318 (66%) são de condenados, apontam os dados relativos a janeiro de 2017 do Conselho

8 SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO (SERES/PE). Relatório do Fluxo Migratório das
Unidades Prisionais, ago./2015, apud HUMAN RIGHTs WATCH. “O Estado deixou o mal tomar conta: a crise
do Sistema Prisional do Estado de Pernambuco, [S. I: s. n.], 2015. 

9 HUMAN RIGHTs WATCH. “O Estado deixou o mal tomar conta: a crise do Sistema Prisional do Estado de
Pernambuco, [S. I: s. n.], 2015. 

10 REIS, Tiago. D’AGOSTINO, Rosanne. VELASCO, Clara. AM supera PE e lidera ranking de superlotação
em  presídios;  Brasil  tem  270  mil  presos  acima  da  capacidade. Disponível  em:  <
http://g1.globo.com/politica/noticia/am-supera-pe-e-lidera-ranking-de-superlotacao-em-presidios-brasil-tem-
270-mil-presos-acima-da-capacidade.ghtml> Acesso:01/03/17.
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Nacional de Justiça (CNJ)11, que foram obtidos após a presidente do Conselho, a ministra

Cármen Lúcia, ter determinado aos tribunais de todo o País que atualizassem dados sobre o

sistema carcerário brasileiro.

Ainda consoante o levantamento do CNJ, entre janeiro e março de 2017, deverão ser

tomadas ações no âmbito dos tribunais.  Quanto à Pernambuco,  houve o compromisso de:

realizar o julgamento de processos de réus presos pelo prazo de 60 dias, criar a central de

agilização processual, bem como a criação da Central de Medidas Cautelares Processuais.

É sabido que,  ao menos,  voltou-se a realizar  mutirões  processuais.  Em janeiro,  o

Tribunal  de Justiça de Pernambuco designou 17 juízes para atuarem em duas Centrais  de

Agilização Processual, agilizando o andamento de 500 processos no interior e 589 processos

que  tramitavam  em  varas  no  Grande  Recife,  com  o  objetivo  de  reduzir  a  população

carcerária.12

Recentemente,  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado  (TCE)  anunciou  que  o  sistema

penitenciário de Pernambuco será alvo de auditoria. Devem ser avaliados orçamento, recursos

recebidos,  condições  físicas  da  rede,  localização  das  unidades,  lotação,  funcionamento

interno, quantitativo e distribuição de agentes de defensores públicos, dentre outras. 13

No tópico a seguir, abordaremos mais especificamente o cenário onde está inserido o

Complexo Prisional foco deste estudo.

1.2 “O casarão caiu, mas o sofrimento continua14”: O colapso do Complexo Prisional do
Curado anunciado ao mundo

11 CNJ.  Levantamento dos Presos Provisórios do País e  Plano de Ação dos Tribunais.  Disponível  em: <
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84371-levantamento-dos-presos-provisorios-do-pais-e-plano-de-acao-dos-
tribunais>. Acesso:01/03/17.

12 GUERRA, Raphael. Justiça começa mutirões para agilizar processos de presos em Pernambuco. Disponível
em: <  http://jc.ne10.uol.com.br/blogs/rondajc/2017/01/24/justica-comeca-a-mutiroes-para-agilizar-processos-de-
presos-em-pernambuco/> Acesso em: 01/03/17.

13 Disponível  em:  <http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/politica/pernambuco/noticia/2017/02/05/tce-anuncia-
auditoria-no-sistema-penitenciario-de-pernambuco-269473.php> Acesso em: 01/03/17.

14 Verso  da  canção  de  rap  “Diário  de  um detento”  do grupo  Racionais  MC’s,  na  qual  aborda  a rebelião
conhecida por ‘Massacre do Carandiru’ ocorrida em outubro de 1992. Passados quase 25 anos da chacina, este
episódio não pertence ao passado. A triste alusão dá-se ao fato de que no dia do massacre, o Carandiru abrigava
7.257 detentos,  mais  que  o dobro  da  sua  capacidade.  No caso  do Complexo do  Curado,  atualmente,  há  o
encarceramento de mais de 7 mil presos divididos em 3 unidades prisionais, que somadas não atingem 2000
vagas.
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Em primeiro lugar, cabe a compreensão de que o Direito Penal, enquanto ferramenta

de resolução de conflitos serve como instrumento potencializador da segregação e da opressão

sociais. Sua principal forma, o cárcere, é o mais poderoso meio para o isolamento e para a

higienização social impetrados pela classe dominante em um determinado tempo e espaço. 

Entretanto,  tendo em vista  que a classe dominante,  via de regra,  é um segmento

restrito, sendo a massa privada de poder a vasta maioria, é impossível para o sistema penal

encarcerador excluir da sociedade todos os seus alvos. Assim, chega-se ao quadro atual de

superlotação  carcerária  onde,  não  obstante  a  violação  do  direito  fundamental  a  viver

livremente  em  sociedade,  outros  diversos  direitos  fundamentais  são  violados  –  os/as

presidiários/as são obrigados/as a sobreviver em condições completamente insalubres e são

vítimas recorrentes de tortura, e outras formas de abuso, por parte dos agentes estatais, desde

a prisão em flagrante até o fim do cumprimento da pena.

O  Complexo  Prisional  do Curado,  atual  denominação  do Presídio  Aníbal  Bruno,

localizado no bairro do Curado, zona oeste da cidade do Recife, foi inaugurado em 06 de

março de 1979 segundo matéria do Diário de Pernambuco. Mas apenas começou a funcionar

no dia 17 de dezembro desse mesmo ano, quando recebeu 164 apenados oriundos do Presídio

Mourão Filho.15

Quanto  a  sua  estrutura,  naquela  época  havia  oito  pavilhões.  O  pavilhão  A  e  B

contavam com celas  coletivas  com capacidade  para  abrigar  quatro  pessoas,  mas  que  em

alguns anos depois passou a “acolher” de 25 a 30 pessoas; os pavilhões C e D atenderiam aos

mais jovens com idade entre 18 e 20 anos, e, os que cometiam delitos federais; os pavilhões E

e F realizaria um atendimento individual, abrigando os detentos perigosos, e, os pavilhões G e

H funcionavam como centro de classificação e triagem. O presídio que possuía a capacidade

de aprisionar 1440 pessoas, desde maio de 2004, apresentava uma população média superior a

3.800.16 

Em 2009, foi lançado o Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)

do Sistema Carcerário, cujo objetivo da sua criação foi aprofundar o estudo sobre as causas e

consequências dos problemas existentes, verificar o cumprimento ou não do sistema jurídico

15 ARRUDA, Raimundo Ferreira de.  Por uma Geografia do Cárcere: Territorialidades nos pavilhões do
Presídio Professor Aníbal Bruno- Recife-PE.  Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-graduação em
Geografia, Recife: UFPE, 2006.p.37.

16 ARRUDA, Raimundo Ferreira de.  Por uma Geografia do Cárcere: Territorialidades nos pavilhões do
Presídio Professor Aníbal Bruno- Recife-PE.  Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-graduação em
Geografia, Recife: UFPE, 2006.p.117.
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nacional  e  internacional  relacionado  aos  direitos  dos  encarcerados,  além  de  apurar  a

veracidade das inúmeras denúncias.17 Ao longo de 8 meses,  a CPI diligenciou 18 estados,

realizando  audiências  públicas,  colhendo  depoimentos  de  autoridades,  representantes  de

entidades da sociedade civil, líderes dos agentes penitenciários e encarcerados, em audiências

públicas ou reservadas.

Em Pernambuco, a diligência ocorreu em 21/11/2007 e segundo apontou o referido

relatório18, naquele momento o estado possuía 17.578 presos e apenas 8.256 vagas, havendo

um déficit de 9.322 vagas e uma superlotação de mais de 100%.  No que concerne ao então

Presídio Aníbal Bruno, este contava com 4.200 detentos, amontoados em 17 pavilhões, já que

a capacidade da cadeia era apenas para 1.200 homens, havendo um déficit de 3.000 vagas e

uma superlotação superior a 200%. Ainda segundo retrata o relatório, os presos reclamaram

da morosidade da Justiça na revisão dos processos, da ausência do juiz, do promotor e do

defensor público. Também denunciam espancamentos, torturas e maus-tratos.19

Outro  destaque  dado  pelos  Parlamentares  que  participaram  da  inspeção  naquele

presídio  foi  em relação  à  figura  dos  “chaveiros”.  Como  se  sabe,  trata-se  de  presos  que

exercem funções do estado no presídio Aníbal Bruno, aquelas que são delegadas pela direção

do estabelecimento. Assim, os “chaveiros” substituem os agentes penitenciários e controlam o

espaço prisional. Na ocasião, foram recebidas diversas denúncias de espancamentos, tráfico

de  drogas  e  corrupção  de  “chaveiros”,  agentes  penitenciários  e  policiais  militares.  Os

parlamentares também foram informados que juízes, promotores e defensores públicos eram

“estrangeiros” no estabelecimento,  já que nunca apareciam. As queixas de inexistência  de

assessoria jurídica, penas vencidas e excesso de prazos foram generalizadas. 

Além disso,  verificou-se  que o  controle  dos  presos  ainda  não era  informatizado,

sendo realizado de forma manual em fichário obsoleto, arcaico, empoeirado e ineficiente.

Diante das constatações mencionadas,  a CPI restou por responsabilizar os estados

inspecionados pela omissão no cumprimento da legislação aplicável à espécie, pelas históricas

e continuadas violações aos direitos humanos dos encarcerados e pela precariedade do sistema

prisional brasileiro.

17 Brasil.  Congresso  Nacional.  Câmara  dos Deputados.  Comissão Parlamentar  de Inquérito  do Sistema
Carcerário. CPI sistema carcerário. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2009. 620 p. – (Série
ação parlamentar; n. 384), p. 41.

18 Idem, p.117.

19 Idem, p.118.
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Em 2011,  o  Complexo  do  Curado,  foi  denunciado  à  Comissão  Internacional  de

Direitos  Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA), por meio  de diversas

organizações ativistas dos Direitos Humanos, entre elas a Justiça Global, Serviço Ecumênico

de Militância nas Prisões (Sempri), Pastoral Carcerária Nacional e de Pernambuco e Clínica

Internacional de Direitos Humanos da Universidade de Harvard.  Desde então, instituições em

defesa  dos  direitos  humanos  contabilizaram mais  de  265 denúncias  de  atos  violentos  no

conjunto de presídios.  Durante quatro anos, a coalizão de organizações da sociedade civil

catalogou centenas de violações à dignidade humana dos presos, funcionários e visitantes do

Complexo.

Nas palavras de Renato de Vitto , diretor do Departamento Penitenciário Nacional do

Ministério da Justiça (DEPEN):  

O Curado é um dos estabelecimentos mais degradantes do país. Eu não tenho dúvida
de  que  é  o  resultado,  a  síntese  de  uma política  penitenciária  que  não  funciona.
Pernambuco teve um aumento no índice de aprisionamento muito grande, que não se
fez acompanhado do aumento de vagas, então lá tem a pior taxa de ocupação do
país. A ausência de mecanismos de manutenção nos estabelecimentos resultou em
uma situação de degradação completa.20

Há cinco  anos,  em fevereiro  de  2012,  o  então  Presídio  Professor  Aníbal  Bruno,

passou a apresentar novas instalações e dimensões, tornando-se um complexo prisional que

abriga três unidades: o Presídio Asp. Marcelo Francisco de Araújo, Presídio Juiz Antônio

Luiz Lins de Barros e o Frei Damião de Bozzano, contando com direções próprias.

Naquela ocasião, a divisão dos presos por unidade foi realizada de acordo com o grau

de periculosidade de cada preso e pelo número de processos que ele respondia. No maior

deles, o Presídio Juiz Antônio Luiz Lins de Barros, deviam estar os menos perigosos, contava

com aproximadamente 2.800 detentos. Na unidade intermediária, a Asp Marcelo Francisco de

Araújo, estavam 1.100 presos. Já o Frei Damião deveria abrigar os presos com maior grau de

periculosidade, contando com 900 pesos. Naquele contexto, o total de presos era de cerca de

4.800.21

Diante deste cenário, em outubro de 2015, a OEA divulgou uma Resolução, fruto de

uma audiência  em que o tribunal  exigiu explicações do Estado sobre a crescente onda de

violência  no  Complexo  do  Curado.  Desta  forma,  ordenou-se  o  Estado  brasileiro  a

20 SALOMÃO,  Lucas.  Presídio  do  Recife  é  síntese  de  política  que  não  funciona.  Disponível  em:
<http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2015/02/presidio-do-recife-e-sintese-de-politica-que-nao-
funciona-diz-ministerio.html>. Acesso em: 05/03/17.

21  COUTINHO,  Katherine. No Recife, divisão do presídio Aníbal Bruno não resolve superlotação. Disponível em: <
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2012/02/no-recife-divisao-do-presidio-anibal-bruno-nao-resolve-superlotacao.html>
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implementar novas medidas urgentes para garantir a vida e integridade dos presos, visitantes e

funcionários da maior unidade prisional do país. De acordo com a Pastoral Carcerária, entre

os problemas a serem solucionados no complexo prisional – que hoje contém mais de 7 mil

pessoas em espaço para menos de 1.900 – destacam-se a tortura, a corrupção, a superlotação e

a falta de proteção a presos LGBT e outros grupos que sofrem discriminação.22  

O dossiê  de  715  páginas,  que  pode  ser  consultado  em versão  online (denominado

Arquivo Aníbal), contém os autos do Processo Internacional e foi atualizado até fevereiro de

2015.23

Em entrevista a um jornal em sítio eletrônico24, o advogado Fernando Ribeiro Delgado,

da Clínica Internacional de Direitos Humanos da Universidade de Harvard, foi categórico ao expor

sua opinião sobre a problemática:  

Esse problema pega desde a entrada excessiva de presos, que tem a ver com o [programa
de segurança pública estadual] Pacto pela Vida, por este gratificar o policial a cada prisão
e  isso  incentiva  a  prisão  arbitrária,  até  os  internos  que  permanecem  lá  dentro  sem
assistência jurídica. Encontramos lá dentro um homem que estava preso há quase 10 anos
após cumprimento da pena.

No  primeiro  semestre  de  2014,  após  o  Complexo  Penitenciário  de  Pedrinhas  no

Maranhão ter recebido grande visibilidade nacional por ter sido palco de rebeliões e de brigas

entre facções criminosas rivais, as quais resultaram em dezenas de mortes de presos, a Ordem

dos  Advogados  do  Brasil  (OAB)  da  seccional  de  Pernambuco  organizou  junto  com

representantes do poder público, visitas aos principais presídios e penitenciárias do estado.

Tais visitas tinham o intuito de vistoriar a situação do sistema carcerário estadual, observando

principalmente o número de presos e presas das unidades prisionais. 

O resultado das visitas foi documentado em um relatório25,  que apresentou dados

como: a capacidade de lotação de uma das unidades do Complexo Penitenciário Professor

Aníbal Bruno, o Presídio Juiz Luiz Antônio Lins de Barros, que naquele momento era de 595

presos  provisórios  e  comportava  na  ocasião  2.992  presos,  dos  quais  625  já  tinham sido

22 Corte  da  OEA  ordena  que  Brasil  acabe  com  violações  no  maior  presídio  do  país.  Disponível  em:
<http://carceraria.org.br/corte-da-oea-ordena-que-brasil-acabe-com-violacoes-no-maior-presidio-do-pais.html>.
Acesso em: 14/03/17

23 Arquivo Aníbal. Disponível em: <http://arquivoanibal.weebly.com/arquivo.html>

24  Dossiê  expõe  violência,  tortura  e  superlotação  no  Complexo  do  Curado.  Disponível  em:
<http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2015/03/dossie-expoe-violencia-tortura-e-superlotacao-no-
complexo-do-curado.html>

25 Relatório de Visitas a Presídios Estaduais. Recife: OAB, 2014.

http://arquivoanibal.weebly.com/arquivo.html
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condenados e 1.274 estavam na condição de provisórios. Já em outra unidade do Complexo,

no  Presídio  Frei  Damião  de  Bozzano,  a  capacidade  de  lotação  que  era  de  454  presos

provisórios, comportava na ocasião 1.878 presos dos quais 170 eram condenados e os 1.708

presos provisórios.

Em todos  os  presídios  vistoriados  a  situação  desoladora  foi  retratada  através  de

informações tais quais: a inexistência de assistente sociais, médicos, dentistas, enfermeiros ou

medicamento no momento, a inobservância de salas de aulas, dentre outras.   A superlotação

do Complexo Aníbal Bruno já figurava entre as maiores do país.  

Em  contrapartida,  documentar  e  depois  realizar  audiência  pública  para  expor  a

situação observada nos presídios visitados continuará sendo medida inócua para solucionar ou

ao menos amenizar o ambiente aterrorizante e hostil do cárcere.

Nota-se, facilmente, a precariedade do sistema carcerário pernambucano, uma vez

que a superlotação atinge todas as unidades prisionais do estado, de modo a comprometer

gravemente os direitos fundamentais dos detentos deste sistema.

O próximo capítulo foi dedicado a tecer uma análise acerca da prisão preventiva e de

como  são aplicadas indiscriminadamente de maneira sub-reptícia, sendo impostas longe de

princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

2.  PRISÕES PREVENTIVAS  NO BRASIL:  A  CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO

CRIMINAL EM DETRIMENTO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

2.1A prisão-pena revestida de prisão processual

A privação  de  liberdade  pode  advir  de  uma  decisão  condenatória  transitada  em

julgado – a prisão pena (prisão penal) - ou resultar de uma necessidade dentro do processo, a

prisão sem pena (prisão processual), denominada de prisão preventiva (ou provisória).

No que concerne à segunda possibilidade, trata-se da principal modalidade de prisão

cautelar existente em nosso ordenamento jurídico. Consoante Lopes Jr., a prisão preventiva

figura  como  “a  espinha  dorsal  de  todo  sistema  cautelar”26.  Desta  feita,  o  cenário  da

cautelaridade exsurge, a fim de que o acusado apenas possa ser encarcerado caso haja extrema

necessidade de acordo com os parâmetros estabelecidos na lei, por conseguinte, não poderá

ser equiparado àquele indivíduo já condenado. 

26 LOPES JÚNIOR, Aury.  Introdução Crítica ao Processo Penal. 4ªed. rev.atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Lúmen Juris, 2006. p. 199.
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Por sua vez, teoricamente, a prisão preventiva figura como medida absolutamente

excepcional no direito brasileiro, tendo em vista o dever de observância ao princípio da não-

culpabilidade – o  princípio constitucional da presunção da inocência (art. 5º, LVII, CF/88).

Deste modo, o acusado só poderá ser considerado culpado e, em seguida, sofrer os efeitos da

condenação, após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ocorre que, esta garantia

não é obstáculo para que alguém seja submetido à prisão antes da sentença penal condenatória

transitada  em julgado. Insta  destacar  que mencionada presunção  não tem caráter  somente

jurídico ou lógico,  mas também político27.  Acerca da temática,  cabe-nos trazer  análise  do

magistrado Lanfredi:

A presunção de inocência, em verdade, estampa uma regra de juízo e uma regra de
tratamento:  como  regra  de  juízo,  está  a  exigir  que  uma  cautelar  só  se  pode
implementar caso esteja fundada em pressupostos fáticos razoáveis da ocorrência de
um crime e do comprometimento de alguém com essa infração,  enquanto,  como
regra de tratamento, transpira a impossibilidade de uma cautelar servir como castigo
antecipado, isto é, assumir feição retributiva diante de uma infração, juridicamente
ainda sequer definida. 28

No mesmo sentido, ratifica o precedente do Supremo, a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS” - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM
APOIO  NA  GRAVIDADE  OBJETIVA  DO  DELITO  -  FUNDAMENTO
INSUFICIENTE  QUE,  POR SI  SÓ,  NÃO  AUTORIZA  A DECRETAÇÃO DA
PRISÃO  CAUTELAR  -  INDISPENSABILIDADE  DA  VERIFICAÇÃO
CONCRETA  DE  RAZÕES  DE  NECESSIDADE  SUBJACENTES  À
UTILIZAÇÃO,  PELO  ESTADO,  DESSA  MEDIDA  EXTRAORDINÁRIA  -
DECRETABILIDADE  DA PRISÃO  CAUTELAR  [...]. PRISÃO  CAUTELAR  -
CARÁTER EXCEPCIONAL . - A privação cautelar da liberdade individual - cuja
decretação resulta possível em virtude de expressa cláusula inscrita no próprio texto
da Constituição da República (CF, art. 5º, LXI), não conflitando, por isso mesmo,
com  a  presunção  constitucional  de  inocência  (CF,  art.  5º,  LVII)-  reveste-se  de
caráter excepcional, somente devendo ser ordenada, por tal razão, em situações de
absoluta e real necessidade. A prisão processual, para legitimar-se em face de nosso
sistema jurídico, impõe - além da satisfação dos pressupostos a que se refere o art.
312 do CPP (prova da existência material do crime e indício suficiente de autoria) -
que se evidenciem, com fundamento em base empírica idônea, razões justificadoras
da  imprescindibilidade  dessa  extraordinária  medida  cautelar  de  privação  da
liberdade  do  indiciado  ou  do  réu.  Doutrina.  Precedentes.  [...]  A  PRESUNÇÃO
CONSTITUCIONAL  DE  INOCÊNCIA  IMPEDE  QUE  O  ESTADO  TRATE
COMO  SE  CULPADO  FOSSE  AQUELE  QUE  AINDA  NÃO  SOFREU
CONDENAÇÃO PENAL IRRECORRÍVEL . - A prerrogativa jurídica da liberdade
- que possui extração constitucional (CF, art. 5º, LXI e LXV)- não pode ser ofendida
por interpretações doutrinárias  ou jurisprudenciais  que,  fundadas em preocupante

27 CRUZ, Rogério Schietti Machado. Prisão cautelar: dramas, princípios e alternativas. 2ª. ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2011.p.73.

28 LANFREDI, Luís Geraldo Sant'Ana. Prisão Temporária – Análise e perspectivas de uma releitura 
garantista da Lei n. 7.860, de 21 de dezembro de 1989. Disponível 
em:<http://www.researchgate.net/publication/28780694_Priso_temporria_anlise_e_perspectivas_de_uma_releitu
ra_garantista_da_lei_n._7.960_de_21_de_dezembro_de_1989>
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discurso  de  conteúdo  autoritário,  culminam  por  consagrar,  paradoxalmente,  em
detrimento de direitos e garantias fundamentais proclamados pela Constituição da
República, a ideologia da lei e da ordem. Mesmo que se trate de pessoa acusada da
suposta  prática  de  crime  hediondo,  e  até  que  sobrevenha  sentença  penal
condenatória irrecorrível, não se revela possível - por efeito de insuperável vedação
constitucional  (CF,  art.  5º,  LVII)-  presumir-lhe  a  culpabilidade.  Ninguém,
absolutamente ninguém, pode ser tratado como culpado, qualquer que seja o ilícito
penal cuja prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão
judicial condenatória transitada em julgado. O princípio constitucional do estado de
inocência,  tal como delineado em nosso sistema jurídico, consagra uma regra de
tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao
suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido
condenados, definitivamente, por sentença do Poder Judiciário. Precedentes.(STF -
HC:  105556  SP  ,  Relator:  Min.  CELSO  DE  MELLO,  Data  de  Julgamento:
07/12/2010, Segunda Turma,  Data de Publicação:  DJe-170 DIVULG 29-08-2013
PUBLIC 30-08-2013). (grifos nossos)

Em contrapartida ao exposto,  a prisão preventiva apesar de ser enquadrada como

uma prisão processual, almejando tutelar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, na

prática tal preocupação apresenta-se de forma secundária. Isto porque, ao observar inúmeras

decisões que as decretam ou negam o provimento à liberdade provisória, fica cada vez mais

claro que o ponto crucial para decidir acerca da concessão ou não desta liberdade, perpassa

diretamente sobre o subjetivismo do magistrado em relação ao “animus criminis” do acusado,

o  qual  poderá  ser  o  responsável,  de  alguma  forma,  pelos  níveis  alarmantes  de  violência

verificados na sociedade.

Neste cenário, o que devia ser uma prisão cautelar se torna, de fato, uma verdadeira

pena antecipada, revestindo-se de escudo para o combate à criminalidade. Destarte, Rogério

Cruz:

Quando se recolhe alguém preso a uma delegacia ou a um estabelecimento prisional,
não  está  a  comunidade  a  indagar  se  a  prisão  é  cautelar  ou  se  decorre  de  uma
sentença condenatória; se o preso está cumprindo pena ou se tão somente está sendo
preso de modo ainda provisório. [...] O que vale para o homem do povo é a visão do
autor de um crime sendo privado de sua liberdade logo em seguida ao fato, o que, de
algum modo, já lhe soa como uma punição.29

Neste momento, passemos a analisar pormenorizadamente os ditames legais envolta

da segregação preventiva referentes à sua fundamentação.

2.1.1‘A fumaça da existência de um crime’(Fumus Commissi Delicti)

29 CRUZ, Rogério Schietti Machado. Prisão cautelar: dramas, princípios e alternativas. 2ª ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2011.p.15 apud VALENÇA, Manuela Abath. A missão do judiciário no combate à criminalidade e
as  prisões preventivas  na  contramão  do  Estado  Democrático  de  Direito.  Revista  Brasileira  de  Estudos
Constitucionais – RBEC, Belo Horizonte, ano 7, n. 25, p. 125144, jan./abr. 2013.
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Conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal (CPP/1941) a prisão dita

preventiva  pode  ser  decretada  com  amparo  na  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. Ademais, deverá

ser observado o tipo penal a fim de aferir, com fulcro o art. 313 do CPP, se o crime admite a

decretação da segregação preventiva.

Em suma, caberá ao magistrado, primeiramente, verificar o tipo penal cuja prática é

atribuída ao agente (art. 313, do CPP), se o crime em questão admite a decretação da prisão

preventiva. Posteriormente, ele deverá analisar se há elementos que apontem no sentido da

presença  simultânea  de prova  da  existência  do  crime  e  de indícios  suficientes  de  autoria

(fumus comissi delicti).30

De acordo com Lopes Júnior, a prova da existência do crime e o indício suficiente de
autoria referem-se a:  

[...]  existência  de sinais  externos,  com suporte fático  real,  extraídos  dos atos  de
investigação  levados  a  cabo,  em que por  meio de  um raciocínio  lógico,  sério  e
desapaixonado, permita deduzir com maior ou menor veemência a comissão de um
delito,  cuja  realização  e  consequências  apresentam como responsável  um sujeito
concreto.31

Sobre essa questão, o mencionado autor tece algumas críticas acerca da proposição

“indícios  suficientes”,  afirmando  que  sem  tais  indícios,  uma  acusação  sequer  pode  ser

formulada. Aduz ainda sobre a necessidade de diferenciar o juízo de probabilidade do juízo de

possibilidade.  Ao seguir as lições de Carnelutti, pontua que para o indiciamento é suficiente

um juízo de possibilidade, “posto que no curso do processo deve o Ministério Público provar de

forma plena, robusta, a culpabilidade do réu”32, mas que para a prisão preventiva ser decretada

requer-se um juízo de probabilidade: 

Para  a  decretação  de  uma prisão  preventiva  (ou  qualquer  outra  prisão  cautelar),
diante do altíssimo custo que significa, é necessário um juízo de probabilidade, um
predomínio das  razões positivas.  Se a possibilidade basta para  a  imputação,  não
pode  bastar  para  a  prisão  preventiva,  pois  o  peso  do  processo  agrava-se
notavelmente sobre as costas do imputado.33

30  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2ª ed. rev.atual. e ampl. Bahia: Juspodivm, 2014. 
p.896.

31  LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 605.

32 LOPES JÚNIOR, Aury. 2014, p. 606.

33 Idem, p. 606.
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Desta  feita,  explica  que  os  requisitos  positivos  do  delito  aos  quais  Carnelutti  se

refere, significam prova de que a conduta é aparentemente típica, ilícita e culpável. Ademais,

não podem existir requisitos negativos do delito, isto é, não podem existir (no mesmo nível de

aparência) causas de exclusão da ilicitude (legítima defesa, estado de necessidade etc.) ou de

exclusão da culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa, erro de proibição etc.).34

2.1.2 O periculum libertatis e os fundamentos da prisão preventiva 

Consoante já exposto, a prisão preventiva exige, ainda, a presença dos fundamentos da

garantia  da  ordem  pública,  da  garantia  da  ordem  econômica,  da  conveniência  da  instrução

criminal e da segurança de aplicação da lei penal, configurando assim o pressuposto do periculum

libertatis. Cabe frisar que não se faz necessária a presença concomitante de tais fundamentos

para que a prisão preventiva seja decretada, bastando a existência de um único destes para que

o decreto prisional seja expedido. 

 No que concerne ao fundamento  da garantia  da ordem pública,  há uma enorme

discussão  acerca  de  sua  vagueza  conceitual.  Ora,  pois,  claramente  observa-se  um termo

indeterminado, além de deveras conveniente na práxis judiciária. Esta indefinição semântica,

inclusive,  é  motivo  de  questionamentos  a  respeito  da  constitucionalidade  da  manutenção

desse requisito. Tendo em vista a constatação de que a prisão preventiva como garantia da

ordem pública não tem natureza cautelar. Fica então a pergunta: ela seria antecipatória? Em

observância  ao  disposto  no  art.  5º,  LVII,  da  CF/88,  pode-se  aferir  que  ela  não  pode ter

natureza antecipatória. Diante deste cenário, João Gualberto Garcez Ramos conclui que:

(...) a prisão preventiva decretada por garantia da ordem pública não é cautelar nem
antecipatória, mas medida judiciária de polícia, justificada e legitimada pelos altos
valores sociais em jogo, a magistratura,  formada por agentes políticos do Estado,
tem papel suficientemente importante na defesa social que a legitima politicamente
para decretar a medida, não referente, todavia, à atividade concreta que desenvolve
no processo penal condenatório.35

Desta maneira, vê-se que subjetividade envolvendo o fundamento em discussão concede

ao Juiz ou ao Tribunal o poder de, ao seu livre arbítrio, decretar o encarceramento preventivo de

um acusado, sob uma gama variada e imprecisa de argumentos.

34 Ibidem, p. 606.

35 RAMOS, João Gualberto Garcez. A tutela de urgência no processo penal brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey,
1998, p. 143 apud HOFFMANN, Delmar Marino. Os Direitos Fundamentais como fator limitador da Prisão
Preventiva. Umurana, 2008. 214f. Dissertação (Mestrado em Direito Processual e Cidadania) – UNIPAR, p.
138.
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Noutra banda há também a fundamentação baseada no pressuposto da garantia da

ordem econômica (inserida ao art. 312 do CPP pela Lei nº 8.884/94-Lei Antitruste-), a qual se

assemelha ao da garantia  da ordem pública,  sendo também alvo de críticas.  Aqui, porém,

trata-se de um requisito relacionado a crimes contra a ordem econômica, ou seja, possibilita a

prisão do agente caso haja risco de reiteração delituosa em relação a infrações penais que

perturbem o livre exercício de qualquer atividade econômica, com abuso do poder econômico,

objetivando a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário

dos lucros.36

Nucci conceitua que o referido fundamento diz respeito à necessidade de evitar que o

agente,  causador  de  seríssimo  abalo  à  situação  econômico-financeira  de  uma  instituição

financeira ou mesmo de órgão do Estado, permaneça em liberdade e venha a demonstrar à

sociedade a  impunidade.37 Do mesmo modo que ocorre na alegação  de  ordem pública,  a

garantia de cunho econômico também carece de características de medida coercitiva cautelar. 

Passe-se  agora  a  analisar  mais  dois  fundamentos.  O  primeiro  deles  é  o  da

Conveniência  da  instrução  criminal  (tutela  da  prova).  Inicialmente,  merece  destaque  a

ressalva trazida por Lopes Jr. acerca do emprego da palavra “conveniência”, uma vez se tratar

de um termo aberto e com discricionariedade ampla. Deste modo, pode-se falar na existência

de incompatibilidade  com o instituto da prisão preventiva, tendo em vista, esta ser pautada

pela excepcionalidade,  necessidade e proporcionalidade,  devendo ser,  portanto,  um último

instrumento a ser utilizado.38

A decretação de prisão preventiva para tutela da prova está relacionada à necessidade

de que a instrução criminal se desenvolva de forma limpa, proba, sem abalos. Desta maneira,

se o réu ameaça testemunhas, vítima, magistrado ou membro do Ministério Público, ou ainda

investidas contra novas provas buscando apagar evidências, bem como na hipótese do art. 366

do CPP (réu citado por edital que não comparece no feito nem constitui defensor) – caso haja

necessidade  em concreto  da  medida  cautelar  –  deve  ser  preso  preventivamente  por  esse

motivo.39

36 LIMA, Renato Brasileiro de, 2014. p.901.

37 NUCCI, 2008, p. 607.

38 LOPES JÚNIOR, Aury. 2014, p. 608.

39 NUCCI, 2008, p. 608.
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A garantia da aplicação da lei penal, por sua vez, visa assegurar que o imputado fuja

do distrito da culpa, inviabilizando a futura execução da pena. Tal risco de fuga representa

uma tutela  tipicamente cautelar.  No entanto,  ele não pode ser presumido,  tendo que estar

fundado em circunstâncias concretas. Assim, ao magistrado não bastará invocar a gravidade

do delito ou a situação social favorável do réu. 40

Portanto,  seja  qual  for  o  fundamento  da prisão,  é  imprescindível  a  existência  de

prova razoável do alegado periculum libertatis, ou seja, não bastam apenas presunções para

possibilitar a decretação da prisão preventiva, a qual deverá sempre atuar como a ultima ratio

do sistema.

Diante  desta  breve  exposição,  fica  evidente  a  impossibilidade  da  aplicação

antecipada da pena, não podendo a tutela cautelar ser utilizada com tal intuito.

2.2 Considerações históricas referentes à redação original do Código de Processo Penal
de 1941 à conjuntura atual no que tange à prisão preventiva

Primeiramente,  cumpre-nos regressar ao momento  político  no qual  está  situada  a

decretação  do  Código  de  Processo  Penal  Brasileiro  na  década  de  40.  O  cenário  era  de

totalitarismo e fascismo entoados pelo que se denomi9nou “Estado Novo”, cujo nome foi

inspirado na ditatura  Salazarista  em Portugal,  e que no Brasil  foi  liderado pela  figura do

presidente Getúlio Vargas. 41

O mencionado Codex, sob o Decreto-lei 3.689 de outubro de 1941, ao longo de 74

anos  de existência,  atravessou quadro Constituições  Federais  (1946,  1967,  1969 e  1988),

passando  então  por  alterações  pontuais  em  seu  texto  e  por  edições  de  diversas  leis

extravagantes que alteraram consideravelmente a sua estrutura original.

A exigência para a aplicação da prisão preventiva encontrada no Código de Processo

Criminal de 1832 era apenas que o crime fosse inafiançável, no qual sua conveniência ficava

à  cargo do juiz.  Com o advento  da  lei  2.033 de  1871,  passou-se  a  disciplinar  melhor  o

instituto  da  prisão  preventiva  trazendo  como  requisitos  para  sua  decretação,  além  da

inafiançabilidade  do  crime,  a  existência  prova  de  materialidade  e  indícios  de  autoria.

40  LOPES JÚNIOR, Aury. 2014, p. 609.

41 MARQUES, José Frederico. A prisão preventiva compulsória. In: Estudos de direito processual penal. Rio
de Janeiro: Forense, 1960. p. 227.
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Ademais,  não havia  a  previsão  de prisão preventiva  obrigatória,  esta  só surgiu em nosso

direito com o Código de Processo Penal (CPP) de 1941.42 

O  referido  CPP  trouxe  na  sua  primeira  versão,  quatro  modalidades  de  prisão

processual, quais sejam: a prisão em flagrante, a prisão preventiva, a prisão por decisão da

pronúncia  e  a  prisão  decorrente  da  condenação.  No  que  concerne  à  prisão  preventiva,  o

código  de  1941  trouxe  a  sistematização  efetiva  desta  modalidade,  ao  instituir  sua

obrigatoriedade  para  crimes  graves  na  primeira  redação  dada  ao  seu  art.  312:  “A prisão

preventiva será decretada nos crimes a que for cominada pena de reclusão por tempo,  no

máximo, igual ou superior a dez anos”.  

Por sua vez, a gravidade da infração tinha como vetor objetivo a pena imposta a

determinado crime. Assim, graves eram aqueles crimes com pena de reclusão por tempo igual

ou superior a dez anos. Em relação aos outros crimes, a prisão provisória se amparava estando

presente os dois pressupostos da cautelar, a saber: a prova da materialidade delitiva e indícios

de autoria. Além de algum dos três seguintes requisitos: necessidade de manutenção da ordem

pública, risco para o curso da instrução criminal ou risco de não aplicação da lei penal. Sendo

assim, ainda não figurava neste rol o requisito da garantia da ordem econômica.43

Passadas algumas décadas, iniciaram-se as mudanças significativas. Primeiramente,

mediante a edição da Lei 5.349/1967, a qual tratou de eliminar a prisão preventiva obrigatória,

dada  a  ausência  de  caráter  cautelar,  uma  vez  que  esta  existia  apenas  como  um simples

resultado  automático  da  imputação,  independente  de  qualquer  verificação  do  periculum

libertatis. Por conseguinte, insta mencionar a Lei n. 5.941/1973, que alterou a redação do art.

594, permitindo que o acusado sendo primário e com bons antecedentes pudesse apelar em

liberdade.44

Em contrapartida,  mais adiante a Lei 6.368/1976 tornou mais rígido o tratamento

destinado aos crimes referentes ao tráfico de entorpecentes. Desta feita, dispôs que aqueles

42 CRUZ,  Rogério  Schietti  Machado.  Prisão  cautelar:  dramas,  princípios  e  alternativas.  2ª  ed.  Rio  de

Janeiro: Lumen Juris, 2011.p 36.

43 VALENÇA, Manuela Abath.  Julgando a liberdade em linha de montagem: um estudo etnográfico dos
julgamentos  dos  habeas  corpus  nas  sessões  das  câmaras  criminais  do  TJPE.  Dissertação  de  Mestrado  da
Faculdade de Direito do Recife, Recife: UFPE, 2012. p. 50-51.

44 BADARÓ,  Gustavo Henrique  Righi  Ivahy.  A prisão preventiva e  o princípio da proporcionalidade.
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. v. 103. p. 382. jan./dez. 2008.
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condenados pelos delitos previstos em seus artigos 12 e 13 não podiam apelar em liberdade.

No ano seguinte, a Lei 6.416/77 passou a prever a obrigatoriedade dos juízes, diante de um

auto de prisão em flagrante, verificarem se estavam presentes os requisitos para a decretação

da prisão preventiva, pois, em caso negativo, deveriam conceder a liberdade provisória. 45

Neste  mesmo  ano,  a  Lei  6416/77  retirou  o  critério  de  crimes  afiançáveis  ou

inafiançáveis. Assim, passou-se a ser possível a prisão preventiva para crimes afiançáveis,

contanto que,  prevista  a pena de reclusão.  Consoante o juiz federal,  Marcelo Cardozo da

Silva, ao ministrar uma palestra sobre o tema, foi neste momento que se instituiu efetivamente

o sistema da tutela cautelar:

Isso porque os elementos de cautelaridade, se agora postos na ordem do dia, já se
faziam presentes desde a edição do Código, em 1941. É que, em 1977, retirou-se do
requisito da impossibilidade de fiança (e das presunções de necessidade recorrentes)
o papel preponderante que exercia, passando a vir como elemento de primeiro plano,
então, a própria análise concreta da necessidade da segregação, que deveria restar
estampada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução penal e na
garantia  da  aplicação  da  lei  penal.  Mudou-se muito  sem que houvesse  qualquer
inserção da necessidade da observância dos elementos de cautelaridade: ao tornar
irrelevante,  para  a  decretação  da  prisão  preventiva,  a  impossibilidade  de  fiança,
fortaleceu-se  a  prisão  preventiva  justamente  em  seus  requisitos  intrínsecos  de
cautelaridade.46

Cronologicamente  daremos  um salto,  para  citar  a  mudança  paradigmática  trazida

pela Constituição de 1998 que, no que importa diretamente ao presente tema, passou a prever,

expressamente, o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inc. LVII) ou princípio da não-

culpabilidade, segundo parte da doutrina.

Posteriormente,  ocorreram  muitas  reformas  pontuais  no  campo  da  legislação

ordinária, para Ferrajoli47, uma “metástase legislativa”: uma “nova” Parte Geral do Código

Penal.  Iniciando  a  década  de  90,  a  Lei  nº  8.07290/90,  denominada  de  Lei  dos  Crimes

Hediondos, passou a proibir a concessão de liberdade provisória para crimes desta natureza e

também para os de tráfico ilícito de entorpecentes, tortura e terrorismo (repetida na Lei de

Drogas – Lei nº 11.343/2006). Tal vedação foi revogada no ano seguinte quando da entrada

45  VALENÇA, Manuela Abath, 2012.p.52.

46 SILVA, Marcelo Cardozo da. Prisão em flagrante e prisão preventiva. Porto Alegre: TRF-4ª região, 2008.
Currículo  Permanente.  Caderno  de  Direito  Penal:  módulo  4.  Disponível  em:
<http://www2.trf4.jus.br/trf4/revistatrf4/arquivos/Rev79.pdf>. Acesso em: 06/07/2015.

47 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e ragione: teoria del garantismo penale. 5ª ed. Bari: Laterza, 1998.p. 808. Apud
BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. A prisão preventiva e o princípio da proporcionalidade.  Revista da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. v. 103. p. 381. jan./dez. 2008.
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em  vigor  da  Lei  nº  11.464/2007,  após  ter  gerado  muitas  discussões  doutrinárias  e

jurisprudenciais.48

Em 1994, a Lei nº 8.884, modificou o  caput do artigo 312 do CPP e introduziu a

prisão preventiva para a garantia da ordem econômica para casos de crimes contra a ordem

econômica. Em 2006,  a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) previu duas possibilidades

distintas de prisão preventiva do agressor, em caso de violência doméstica e familiar contra a

mulher.  A  primeira,  prevista  no  artigo  20,  trata-se  da  hipótese  comum  para  assegurar  o

processo. A segunda, encontrada artigo 42, foi criada para garantir a eficácia das medidas

protetivas de urgência.  49 Com efeito, a prisão preventiva inserida pelo estatuto protetivo da

mulher  em contexto  de violência  também necessita  do preenchimento  dos  pressupostos  e

motivos do artigo 312 do CPP. 

Já em 2011, com o advento da Lei nº 12.403, houve importantes modificações para o

sistema de medidas  cautelares.  No entanto,  no que tange à  prisão cautelar  em estudo,  as

mudanças foram poucas. Conforme já visto, a decretação da prisão preventiva ainda perpassa

a observância dos requisitos genéricos de existência de prova de materialidade e indícios de

autoria, além da presença alternativa de quaisquer dos demais requisitos (garantia da ordem

pública e da ordem tributária, da aplicação da lei penal e da instrução processual). 

Assim,  uma das novidades trazidas pela lei em comento, e intensamente criticada

nos meios  de comunicação,  foi  a  redução do campo de incidência  da prisão preventiva,

posto  que  esta  passou  a  ser  aplicada  em  casos  de  crimes  dolosos “punidos  com  pena

privativa de liberdade máxima superior a 4 anos” (CPP, art. 313, inc. I). Nas infrações cuja

pena  máxima  seja  inferior  a  quatro  anos,  o  juiz  deve  avaliar  o  cabimento  de  uma  das

medidas cautelares alternativas à prisão.

É sabido que  a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com o passar do

tempo, tornou-se apenas uma chancela do ato. Na contramão desta realidade, ainda em 2011,

nasce o projeto de lei  nº  554,  de autoria  do Senador Antônio Carlos  Valadares,  dá nova

redação ao art. 306 do Código de Processo Penal, para determinar o prazo de vinte e quatro

horas para a apresentação da pessoa presa à autoridade judicial, após efetivada a sua prisão

48 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy, 2008, p.383.

49 VERAS, ÉRICA Canuto de Oliveira. As hipóteses de prisão preventiva da Lei Maria da Penha na visão do

Superior  Tribunal  de  Justiça.  Revista  Jurídica  do Ministério  Público  do  Estado de Minas  Gerais. Belo
Horizonte:  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas Gerais,  Centro  de  Estudos  de  aperfeiçoamento
Funcional.v.12.n.21,jul-dez 2013.p.178-207.



28

em  flagrante.  O  citado  projeto  possui  respaldo  jurídico  na  Convenção  Americana  sobre

Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica) que foi ratificada em nosso país, no ano

de 199250. Nesse sentido, temos que:

a  audiência  de  custódia  é  o  ato  que  o  sujeito  preso  é  apresentado  à  autoridade
judiciária, o juiz. Não somente é enviado ao juiz o auto de prisão em flagrante, mas
também o acusado é apresentado pessoalmente. Tal regra só é válida para as prisões
processuais, aquelas que ocorrem antes da sentença penal condenatória.51

Segundo aponta um levantamento inédito da revista eletrônica Consultor Jurídico,

com os 27 tribunais de Justiça do Brasil, dos mais de 140 mil presos em flagrante que tiveram

a oportunidade de serem ouvidos, após a prisão em flagrante, por um juiz no ano de 2016, nas

audiências de custódia, 65 mil (46%) conseguiram responder ao processo em liberdade, com

fiança, relaxamento ou alguma medida cautelar. Os 75 mil restantes correspondem a um terço

dos 221 mil presos provisórios do país.52

Mais  adiante,  traremos  alguns  apontamentos  e  análises  quantitativas  acerca  da

experiência das audiências de custódia em Recife até o início do primeiro semestre do ano de

2017, 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.

3.  O  CENÁRIO  EM  TORNO  DA  PREVISÃO  NORMATIVA  DA  AUDIÊNCIA  DE
CUSTÓDIA NO CONTEXTO DA JUSTIÇA CRIMINAL E DOS DIRETOS HUMANOS EM
RECIFE

3.1 A audiência de custódia no contexto legislativo e judicial brasileiro

O Brasil, no cenário mundial, desponta como a quarta maior população carcerária,

com 607.731 pessoas privadas de liberdade. Se contarmos, ademais, com as pessoas em prisão

50 MAGALHÃES,  Lívia  Mara  de  Lucas.  Audiência  de  custódia  no  processo  penal.  Disponível  em:  <
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18463>  acesso  em:  24  de
fevereiro de 2017.

51 Idem.

52 LUCHETE, Felipe. Audiências de Custódia liberaram 65 mil presos em todo país em 2016. Disponível em: <
http://www.conjur.com.br/2017-fev-24/audiencias-custodia-liberaram-65-mil-presos-pais-2016>  acesso  em  24
de fevereiro de 2017.
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domiciliar,  alcançamos  a  perversa  marca  de  711.463  presos,  elevando-nos  à  posição  de

terceira maior população carcerária do mundo.53

O contexto da prisão, no país, é deveras alarmante. Principalmente quando levamos

em conta  a  Reforma  de  2011,  com a  promulgação  da  Lei  12.403/2011,  responsável  por

colocar, no plano legislativo, a prisão como a ultima ratio  das medidas cautelares. Todavia,

diante dos números supra expostos, podemos dizer que não se registrou uma mudança efetiva

na  praxis judicial  após  a  vigência  da  mesma.  O art.  310 do CPP,  alterado  pelo  diploma

normativo  citado,  dispõe  que  o  juiz,  ao  receber  o  auto  de  prisão  em  flagrante,  deverá

fundamentadamente (1) relaxar a prisão, (2) convertê-la em preventiva quando presentes os

requisitos  do  art.  312  e  se  revelarem  inadequadas  ou  insuficientes  as  demais  medidas

cautelares não constritivas de liberdade, ou (3) conceder liberdade provisória. 

Na  prática,  a  lógica  judicial  permanece  vinculada  a  banalização  da  prisão,  a

amplitude  interpretativa  do  que  seja  a  ‘garantia  da  ordem  pública  e  econômica’  leva  à

homologação do flagrante a ser regra no sistema processual penal brasileiro. 

Nesse contexto,  a  audiência  de  custódia surge  como instrumento  cuja  finalidade,

entre outras, é a de contenção do Estado de Polícia, isto é, de limitar o poder punitivo. A

audiência de custódia tem previsão normativa na Convenção Americana de Direitos Humanos

(também denominada de Pacto de São José da Costa Rica):

Art. 7° - Direito à liberdade: [...] 

5. Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença
de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o
direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo
de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que
assegurem o seu comparecimento em juízo.

No mesmo sentido, assegura o art. 9.3, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e

Políticos: 

Qualquer  pessoa  presa  ou  encarcerada  em virtude  de  infração  penal  deverá  ser
conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei
a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser
posta em liberdade (...).

53 Trata-se do Levantamento Nacional  de Informações Penitenciárias  – INFOPEN (sistema de informações
estatísticas do sistema penitenciário brasileiro), referente a junho de 2014 e publicado pelo Ministério da Justiça
em junho de 2015.
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O Brasil aderiu à Convenção Americana em 1992, tendo-a promulgada através do

Decreto  nº  678/1992.  Igualmente,  nosso  país,  após  ter  aderido  aos  termos  do  Pacto

Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) naquele mesmo ano, o promulgou pelo

Decreto nº 592. Passados, então, mais de vinte anos da incorporação ao ordenamento jurídico

interno  dos  citados  diplomas  internacionais  de  direitos  humanos,  que  gozam  de  caráter

supralegal54, nota-se relutância em cumpri-los.

O  regramento  jurídico  interno,  mais  especificamente  o  Código  de  Processo  Penal

brasileiro,  se  mostra  insuficiente  e  inadequado  à efetivação  da exigência  da audiência  de

custódia.   O art.  306 do CPP,  em seus  caput e  §1°,  apenas  prevê  que  o juiz  deverá  ser

imediatamente  comunicado  da  prisão  de  qualquer  pessoa,  assim  como  a  ele  deverá  ser

remetido, no prazo de vinte e quatro horas, o auto da prisão em flagrante.  

Conforme  supratranscrito,  no  pacto  de  San  José  da  Costa  Rica,  a  audiência  de

custódia refere-se ao direito de todo cidadão/ã preso/a ser conduzido, sem demora, à presença

de um juiz afim de que o magistrado analise a legalidade assim como a necessidade da prisão

além de  verificar  eventuais  maus  tratos  ao  preso  havidos  até  ali,  podendo  determinar  a

imediata apuração de qualquer abuso que venha a tomar conhecimento. No que diz respeito ao

controle da legalidade da prisão, poderá o juiz no momento da audiência  de custódia:  (1)

relaxar a prisão em flagrante ilegal; (2) decretar a prisão preventiva ou outra medida cautelar

alternativa à prisão; (3) manter solta a pessoa suspeita da prática de determinado delito, se

verificar ausentes os pressupostos de cautelaridade previstos no art. 312 do CPP.  

Destarte, a aplicação da audiência de custódia é uma medida necessária não apenas

para atender às exigências dos arts. 7.5 e 8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos,

mas também para satisfazer ao próprio ordenamento jurídico interno, a partir da garantia do

direito de ser julgado em um prazo razoável (art. 5.º, LXXVIII da CF), a garantia da defesa

pessoal  e  técnica  (art.  5.º,  LV da  CF)  e  do  próprio  contraditório,  além da  presunção de

54 No RE 466.343/SP,  no  HC 87.585/TO  e  no  RExt.  nº  349.703-1/RS,  o  STF firmou  posição  de  que  a
Convenção Americana de Direitos Humanos tem valor supralegal, ou seja, está situada acima das leis ordinárias,
mas abaixo da Constituição. Segundo a ementa do último julgado citado: [...] Desde a adesão do Brasil, sem
qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana sobre
Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), ambos no ano de 1992, não há mais base legal
para  prisão  civil  do depositário  infiel,  pois  o  caráter  especial  desses  diplomas  internacionais  sobre  direitos
humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da
legislação interna. O  status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos  subscritos
pelo Brasil torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao
ato de adesão. Assim ocorreu com o art. 1.287 do Código Civil de 1916 e com o Decreto-Lei n° 911/69, assim
como em relação ao art. 652 do Novo Código Civil (Lei n° 10.406/2002) [...]. (grifos nossos) -  (RE 349703,
Relator (a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/Acórdão: Min. GILMAR MENDES). 
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inocência. Nesse sentido, podemos enxergar na audiência de custódia um importante passo na

trilha para um paradigma de direito penal de fato mais garantista e humanitário.

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), buscando 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.55

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. 

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 cartilha recente

organizada pelo CNJ56, 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

55 Disponível em: < http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/102115>

56 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-audiencias-de-custodia-podem-
virar-lei>
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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. 57

Recentemente, em 30 de dezembro de 2016, o Plenário do Senado aprovou o projeto

que regulamenta a prática das audiências de custódia no país (PLS 554/2011). Com é sabido,

o texto do mencionado projeto estipula o prazo máximo de 24 horas para que um preso em

flagrante seja levado diante de um juiz, caso a audiência de custódia não ocorrer no prazo

previsto, o fato deverá ser comunicado à defesa, à acusação e ao Conselho Nacional de Justiça

(CNJ).  No entanto,  uma emenda apresentada em Plenário,  estabelece que o prazo para a

apresentação do preso perante o juiz competente poderá ser estendido para até 72 horas, no

máximo,  mediante  decisão  judicial  fundamentada,  se  houver  dificuldades  operacionais  da

autoridade policial. A matéria agora seguiu para a análise da Câmara dos Deputados.

3.2 A conjuntura da adoção da audiência de custódia no Brasil

Consoante  o  principal  porta-voz  do  programa,  o  ministro  Ricardo  Lewandowski,

levantamentos indicam que a população carcerária no Brasil custa mensalmente algo em torno

de R$ 1,5 bilhão para o erário. Assim, afirmou ele “trata-se de gasto que se mostra claramente

excessivo e desproporcional para a manutenção de estruturas que em nada colaboram para a

recuperação dessas pessoas”.58

De acordo com 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

57 SILVA,  Alana  Barros  da.  et  al.  A  implementação  das  Audiências  de  Custódia  e  paradoxo  do
encarceramento em massa: um enfoque acerca da experiência em Recife/PE. In: Anais, Andhep, out. 2016.
Disponível em: <http://www.andhep.org.br/anais/index.php/38-anais-ii-seminario-internacional-de-pesquisa-em-
prisao>.

58 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>

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/102115
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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.59

Nesta  perspectiva,  atualmente,  no  Brasil,  os  26  estados  e  o  Distrito  Federal  já

aderiram ao programa de audiências de custódia. Em Pernambuco, em dezembro de 2016, as

audiências de custódia já estavam "interiorizadas" para todo o Estado, através dos Polos de

Audiência. No Recife, as audiências tiveram início em agosto de 2015. A partir de setembro

de  2016,  o  programa foi  ampliado  para  outros  18  polos  em todas  as  regiões  do  Estado.

Atualmente,  além  da  Capital,  as  audiências  são  realizadas  em Jaboatão  dos  Guararapes,

Olinda, Nazaré da Mata, Vitória de Santo Antão,  Palmares, Caruaru, Pesqueira, Limoeiro,

Santa Cruz, Garanhuns, Arcoverde, Afogados, Serra Talhada, Floresta, Salgueiro, Ouricuri,

Santa Maria da Boa Vista e Petrolina.

 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,  utilizou-se  os  dados  concernentes  ao  período  entre  07/08/2015  a

28/02/2017 para apresentar informações de cunho quantitativo sobre alguns estados. 

Da  análise  dos  dados  fornecidos  pelo  mapa  da  implantação  da  audiência  de

custódia60,  pode-se  constatar  que  os  estados  com  maior  percentagem  de  decretação  de

preventivas são: Rio Grande do Sul (84,56%), Pernambuco (60,94%), Rondônia (60, 63%),

Tocantins  (60,32%), Sergipe  (60,17%), Ceará (58,39%),  Rio de Janeiro (58,23%) e Piauí

(56,04%). 

De  acordo  com  dados  enviados  dos  Tribunais  de  Justiça  estadual  ao  Conselho

Nacional de Justiça61, no que se refere a Pernambuco o percentual acima representa o número

de 3.831 decretações de prisão preventiva, diante das 6.286 audiências realizadas entre 14 de

59 Idem, p. 15.

60 Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia/mapa-da-
implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil>. Acesso em: 28/03/17.

61
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agosto  de 2015 até  o dia  28  de  fevereiro  de 2017,  sendo 2.455 (39,06%) concessões  de

liberdades  provisórias,  73  (1%)  alegações  de  violência  no  ato  da  prisão  e  38(0.6%)

encaminhamentos para o serviço social.

3.3 Percepções oriundas de acompanhamentos das audiências de custódia realizadas no
Serviço de Plantão de Flagrantes em Recife

O  presente  trabalho  começou  a  se  delinear  pouco  mais  de  um ano  após  a

implementação das audiências de custódia na cidade do Recife. Nos meses que se seguiram à

implantação na capital (agosto/2015), a autora participou de pesquisa em parceria com outros

acadêmicos  de  Direito,  sob  a  orientação  da  professora  Manuela  Abath, promovida  pelo

Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) de São Paulo, em convênio com o Conselho

Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com Grupo Asa Branca de Criminologia (Unicap). 

A referida  parceria  objetivou a  coleta  de informações  qualitativas  e  quantitativas

concernentes às Audiências de Custódias realizadas em Recife. O número de audiências de

custódia necessárias para a conclusão da pesquisa foi calculado levando em consideração o

número total  de audiências realizadas no mês anterior ao início do trabalho (novembro de

2015).  Deste modo,  após a utilização do porcentual  de 10%, chegou-se ao número de 37

audiências.   Os dados coletados na supramencionada pesquisa serviram de referência para

análise  dos  números  de  prisões  preventivas  decretadas  após  o  início  das  audiências  de

custódia na capital de Pernambuco, bem como serviu de embasamento para noções temporais

quanto à realidade das pessoas presas naquele primeiro momento.

Por conseguinte, buscando desenvolver e concluir o trabalho em comento voltou-se a

acompanhar as audiências com o intuito de compreender as manutenções e mudanças que se

deram durante determinado tempo,  ocasiões  nas quais foi possível observar todo o processo

de  adaptação  dos  atores  envolvidos.  Em  campo,  a  autora  assistiu  a  trinta  audiências  de

custódia  realizadas  em Recife/PE,  com a parceria  de mais  dois pesquisadores,  durante os

meses agosto e outubro de 2016, as quais foram presididas por cinco juízes/as diferentes.

Nessa esteira, a fim de obter dados referentes ao ano de 2017, a autora manteve o número de

trinta audiências acompanhadas, dessa vez, entre os meses de janeiro e março.

Impende mencionar que o cenário encontrado foi bastante semelhante ao anterior, a

exemplo da 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,
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deixando  de  ouvir  as  considerações  do Parquet  e  da  sua  defesa.  Vê-se claramente  que  a

presença constante de agentes pode chegar a inibir o relato de torturas, o que é ainda mais

problemático, vez que isso em algumas vezes não foi sequer perguntado aos presos.

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  nas  vidas  das/os

presas/os, crimes supostamente cometidos por elas/eles e o destino das/os mesmas/os após a

audiência.

 3.3.1 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. Atualmente, é cinco

o número de defensores/as públicos/as e há também o mesmo número de promotores/as. O

espaço conta, ainda, com quatro servidoras que se revezam nos turnos da manhã e tarde e uma

estagiária.

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.
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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, a nosso ver, termina por intimidar o autuado a relatar

eventuais abusos. O tempo de duração de cada audiência é de 10 a 15 minutos, chegando, por

isso, a ser realizadas em grande quantidade durante um dia.

3.3.2 Da análise dos dados quantitativos

(...)A concessão da liberdade ou a aplicação de cautelares diversas da prisão deve ser
feita tão somente quando não presentes os requisitos da preventiva, para que não se
banalize  o  instituto,  que  não  pode  ser  desmoralizado  por  força  dos  desvios  de
enfoque, do desregramento específico e do abandono aos princípios e preceitos de
superdireito.62

Conforme já abordado no início do tópico,  voltou-se a acompanhar  as audiências

com o intuito de compreender as permanências e mudanças que se deram no referido período.

Para isto, optou-se por assistir a trinta audiências de custódia ainda na comarca da cidade do

Recife  (entre  os  meses  de  agosto  e  outubro),  número  que  equivalia  a  10% da  média  de

audiências ocorridas por mês no primeiro ano de implementação na cidade. Por conseguinte, a

fim de obter dados referentes ao ano de 2017, a autora manteve o número de 30 audiências

assistidas (entre os meses de fevereiro e março).

As  decisões  dos/as  magistrados/as  mantiveram-se,  por  vezes,  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. 

Cabe  destacar  por  quais  crimes  as  pessoas  autuadas  em flagrante  têm sua  prisão

convertida em preventiva após a realização da audiência de custódia. A tabela abaixo mostra

cinco dos tipos penais mais observados durante a pesquisa de campo, dentre o total de 37

audiências verificadas entre novembro /2015 e fevereiro/2016; de 30 audiências entre agosto e

outubro/2016 e de 30 audiências entre janeiro a março de 2017, trazendo a quantidade de

prisões preventivas que tais imputações geraram:

62 Afirmação encontrada em decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva após a realização
de audiência de custódia em janeiro de 2017.
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Tabela 1 – Imputações mais encontradas nas audiências de custódia em Recife/PE 
____________________________________________________________________________________

Crimes Quantidade de imputações Prisões preventivas

Roubo 37 30

Tráfico de drogas 32 21

Porte/posse de arma 14 7

Furto 13 5

Crimes da Lei Maria da Penha 5 0

____________________________________________________________________________________
Fonte: Pesquisa de campo realizada no Serviço de Plantão de Flagrantes do Recife/PE durante os meses de 
novembro e dezembro de 2015 e janeiro a fevereiro de 2016.

Das 37 audiências acompanhadas referentes à tabela 1, a liberdade provisória só foi

concedida  em  12  dos  casos. E,  ainda  assim,  necessariamente  mediante  a  imposição  de

medidas cautelares alternativas – não raro em excesso.

Tabela 2 – Imputações mais encontradas nas audiências de custódia em Recife/PE
____________________________________________________________________________________

Crimes Quantidade de imputações Prisões preventivas

Roubo 25 18

Tráfico de drogas 12 5

Porte/posse de arma 6 3

Furto 5 3

Dano

Crimes da Lei Maria da Penha

4

2

0

0

_________________________________________________________________________________
Fonte: Pesquisa de campo realizada no Serviço de Plantão de Flagrantes do Recife/PE durante os meses de 
agosto a outubro de 2016 e janeiro a março de 2017.
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Das 60 audiências  acompanhadas referentes ao período discriminado na tabela 2, a

liberdade provisória foi concedida em 28 dos casos. Novamente, mediante a imposição de

medidas cautelares alternativas.

 Quanto às fundamentações das decisões que converteram a prisão em flagrante em

prisão preventiva, não se pode 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. 

3.4  A  audiência  de  custódia  como  instrumento  de  transformação  do  paradigma  da
prisão provisória

3. 4.1 Apontamentos resultantes da pesquisa de campo

Permito-me uma inicial consideração neste ponto:  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 lamentável fato de que o

relato da pessoa autuada costuma ser coadjuvado diante  do que foi registrado no auto de

prisão em flagrante.   Costumeiramente,  pude notar  que o relato  do preso é 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. 

Cheguei  a  presenciar  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.
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Infelizmente, notou-se uma postura lamentável em relação aos autuados por parte dos

membros  do  parquet presentes  nas  audiências.  Pude  notar  recorrente  impaciência  e

desinteresse ao que é dito pelo custodiado. Inclusive, observei que muitas vezes deixam de

fazer perguntas ao autuado e também de questionar sérios vícios que eventualmente constam

nos autos de prisão em flagrante, além de - nos casos avaliados - não haverem atuado na

ausência deixada por alguns magistrados ao não questionarem o autuado acerca de tortura ou

violência policial. 

Noutra  banda,  determinado representante  do Ministério  Público,  de forma atípica

durante este procedimento, costuma se alongar bastante no momento em que 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

pelos 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.

Por outro lado, insta atentar para o fato de que, ao agir em respeito à sua condição de

custus legis, determinado 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”. 

Diante disso, 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.
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Na seara da defesa, nos casos por mim analisados, havia certo equilíbrio quanto à

utilização dos serviços da defensoria e de advogados constituídos pelos autuados. Pode-se

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. 

Vivenciei uma situação bem constrangedora quando uma 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 certo tom de constrangimento e

de brincadeira.63

Trago mais um exemplo onde lamentei a vergonhosa postura da pessoa que, naquela

ocasião, representava uma instituição tão respeitável e essencial na proteção dos direitos dos

hipossuficientes: a representante da defensoria pública estadual

Ademais, 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, crê-se, 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.

Diante do relato de tais  impressões, eis que o recente instituto possui um caráter

atenuador. As audiências de custódia não vêm com a surreal proposta de acabar com todas as

violações levadas a cabo pelo Estado ao longo do inquérito policial e do processo penal, mas

apenas  com o fito  de aproximar  mais  este  processo de um ideal  de respeito  aos  direitos

humanos. Na segunda função, as audiências adquirem, além do caráter atenuador, também um

caráter de mudança do paradigma. 

Assim, no primeiro caráter, elas podem servir como mero objeto para uma melhora

(com grande potencial  de ser  momentânea)  da situação do cárcere no país,  diminuindo a

63 SILVA,  Alana  Barros  da.  et  al.  A  implementação  das  Audiências  de  Custódia  e  paradoxo  do
encarceramento em massa: um enfoque acerca da experiência em Recife/PE. In: Anais, Andhep, out. 2016.
Disponível em: <http://www.andhep.org.br/anais/index.php/38-anais-ii-seminario-internacional-de-pesquisa-em-
prisao>.
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quantidade de presos – o que deixará intocada a faceta violadora do próprio cárcere, que nada

serve  ao  alegado  princípio  da  “ressocialização”,  mas  na  verdade  apenas  violenta  os

indivíduos; como pode vir a servir, no segundo caráter, enquanto passos iniciais para o fim do

cárcere,  na  medida  em  que  coloca  em  prática  outras  formas  (as  chamadas  medidas

alternativas) de coerção estatal, trazendo-as à tona e mostrando que há outras medidas mais

efetivas  para  resolução dos  conflitos  atualmente  “solucionados”  pelas  penas  privativas  de

liberdade.64

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No universo a ser aqui abordado, a prisão preventiva se mantém a decretar a privação

de  liberdade  de  um acusado  embasando-se  em argumentações  genéricas  como:  crime  de

grande  repercussão,  forte  clamor  popular.  Ademais,  a  nosso  ver,  são  as  decisões  que  se

amparam, sobretudo, no fundamento lacunoso da garantia  da ordem pública,  as principais

responsáveis por superlotar os presídios brasileiros. Desse modo, o cerne da questão não é, de

fato, a preocupação com o processo, mas com a contenção de uma criminalidade mediante

uma eficácia punitiva ilusória. 

Neste  cenário,  o  projeto  das  audiências  de  custódia  surgiu  também  como  uma

ferramenta para dirimir a atual precariedade do cárcere. Ele possui duas principais funções,

conectadas  e dependentes entre si: (1) colaborar para o respeito aos direitos humanos dos

acusados,  tendo  em  vista  a  vigilância  mais  contundente  do  Judiciário  sobre  os  agentes

policiais, bem como a celeridade processual e; (2) contribuir para a diminuição na quantidade

de pessoas encarceradas no país, cujo limite há muito foi superado. 

Das audiências acompanhadas, é perceptível o despreparo das autoridades em lidar

com o compromisso firmado pelo Estado Brasileiro ao assinar a Convenção Americana de

Direitos Humanos. Constataram-se diversas violações ao 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.

Ao término desse trabalho,  pode-se constatar  também que a decretação da prisão

preventiva, na verdade, apresenta a ilusória aparência de que a justiça foi feita – e de forma

64 SILVA, Alana Barros da.  et al. A ilusão do jus puniendi: da audiência de custódia enquanto trilha para
a suplantação do paradigma do cárcere.  In: EdiPUCRS, Anais, Rio Grande do Sul, nov. 2015. p.18.
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rápida. No entanto, sua decretação pode acabar sendo um instrumento de ilegalidade, uma vez

que a prisão cautelar vem sendo utilizada de forma excessiva e para pessoas que, ao final,

acabam  sendo  absolvidas  ou  condenadas  ao  cumprimento  de  penas  não  privativas  de

liberdade. 65 

Pode-se observar, por exemplo, a persistência da decretação de prisões preventivas

em  detrimento  à  opção  pela  concessão  de  liberdade  provisória.  Ademais  disso,  do  uso

excessivo que se fazia das medidas cautelares impostas, não deixando de impô-las, além do

fato de que, muitas vezes, pouca relação guardavam com o fato cuja autoria se imputava ao

autuado.

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.

Em suma é preciso ter consciência que, caso permaneça meramente como parte do

processo  penal  que  culmina  no  cárcere,  não  construindo  uma  mudança  paradigmática,

infelizmente o recente instituto não exitará (em seus objetivos declarados, ao menos).  Nesse

sentido,  ainda  há  um longo  caminho  a  ser  percorrido  para  que  se  consiga,  efetivamente,

reduzir o número de prisões arbitrárias e desnecessárias realizadas, e um caminho ainda maior

para que a mentalidade encarceradora comece a se transformar.

65 Disponível  em  <http://www.conjur.com.br/2014-jan-21/maioria-presos-provisorios-rio-acaba-absolvida-
conclui-estudo>.
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